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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 
AFC Saksonya Eyalet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento 

heyetini Almanya'ya davetine icabet edilmesine ve, 

(10/218,219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun gerektiğinde yurt dışında da ça
lışabilmesine; 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının (3/870) (S. Sayısı : 868) görüşmelerine 
başlanarak, birinci tur görüşmeleri tamamlandı. 

İstanbul Milletvekili Güneş Taner, Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, ileri sürmüş olduğu gö
rüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

Alman karar gereğince, 13.7.1995 Perşembe günü saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşime 
23.15'te son verildi. 

• Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

İlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

. . . ' • _ < 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

H. - GELEN KAĞITLAR 
13.7.1995 PERŞEMBE 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 870) (Dağıtma tarihi: 13.7.1995) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, faaliyeti durdurulan Marmarabank hakkın

daki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1669) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Necdet Menzir'in görevinden ayrılmaya 
ikna edilmesi karşılığında bir şahsa banka kurma izni verileceği iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, sokağa atılan bebeklere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, çocuk oyun salonlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 
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5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, özel bir firmaya verilen nebati yağ depola

ma iznine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11.7.1995) 

6. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Konut.Yapı Kooperatiflerine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, sıtma hastalığına karşı alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1675) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 

8. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Efes Antik Kenti'nde çıkan yangına ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

" 9. -1- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Van Gölünde bilinçsiz balık avcılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1677) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 

10. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in EGO'da doğalgazda çalışan işçilere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Merkez Bankası Başkanı hakkındaki iddialara 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 
2. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Merkez Bankası Eski Başkanı Rüştü Saraçoğ

lu'nun polis tarafından ifade vermeye zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

3. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Merkez Bankası Başkanı hakkında yapılan suç 
duyurusuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 

4. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Merkez Bankası Eski Başkanı hakkında açılan 
hukukî sorumluluk davasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kemiksiz et ithalatı hakkındaki iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara P.T.T. Pazarı Müdürlüğünün hesap ve iş
lemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 
' • 7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, danışmanı olduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin 

Başbakandan Yazılı soru Önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 
8. —' Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, er öğretmen uygulamasına ilişkin Millî Savunma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) ! ' 
9. — Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Kardemir'in özelleştirilmesinden sonra tayin 

edilen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir) 

.- ; ©—. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 140 inci Birleşimini, çalışmalarının hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek, açıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle... (DYP sıralarından "yoklama yok" sesleri) 

Tamam efendim, özel gündem ve çalışmaların devamı... Efendim, yapsak da, usulen yoklama 
yapacaktık. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Çok az kişi var Sayın Başkan, yoklama yapın. 

BAŞKAN - Efendim, yoklama yapma imkânımız yok; tıpkı, bütçede olduğu gibi, Sayın Ya
kın. 3067 sayılı Kanuna tabi olarak bu çalışmaları yürütüyoruz -o kanundaki boşlukları İçtüzükte
ki hükümlerle doldurmak kaydıyla- o bakımdan, bugün, yoklama yapma ihtiyacı yok. , 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Orman Bakanı Hasan Ekinci'ye, dönüşüne ka

dar, Millî.Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1922) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere başlamadan önce "Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları" kısmında, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 1995 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
giden Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetine giden Tarım ve Köyişleri Bakam Refaiddin Şa

hin'e vekâlet eden Orman Bakanı Hasan Ekinci yurt dışına gittiğinden, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1923) 

BAŞKAN - Bir başka tezkere var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

İlgi: 3 Temmuz 1995 gün Ve KAN.KAR: 39-06-100-95-379 sayılı yazımız. 

"Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliği Protokolü"nü imzalamak üzere, 4 
Temmuz 1995 tarihinden itibaren Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetine giden Tarım ve Köyiş-
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leri 3akanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tanm ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı 
Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesi, ilgi yazıyla uygun görülmüştü. 

Orman Bakanı Hasan Ekinci yurtdışına gittiğinden, 9 Temmuz 1995 tarihinden itibaren Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. —Arnavutluk ve Makedonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1924) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Temmuz 1995 tarihinden itibaren Arnavutluk ve Makedon
ya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. • 

4. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, (6/1444) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/509) 

BAŞKAN - Sözlü soru önergelerinin geri istenmesine ilişkin önergeler vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Mdclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan (6/1444) esas sayılı sözlü soru önergeme 
yazılı olarak cevap almış bulunduğumdan, sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
' • > ' • ' İmren Aykut 

İstanbul 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, (6/461) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/508) 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan (6/461) esas sayılı sözlü soru önergeme 
yazılı olarak cevap almış bulunduğumdan, sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
7. — Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez

keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (1) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki bi

rinci tur görüşmeler, dünkü birleşimde tamamlanmıştı; şimdi, inşallah, ikinci tur görüşmelere baş
layacağız. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Sayın Hükümet söz istiyorlar, kendilerine söz vereceğim; ancak, daha önce arz etmek istedi
ğim bir husus var. 

Sayın milletvekilleri, dünkü televizyon yorumlarında "toleranslı bir Parlamento çalışmasına, 
yıllardır, ilk defa şahit oluyoruz, büyük bahtiyarlık duyuyoruz" diye yorumlar yapıldı. Dünkü ça
lışmalarda, Genel Kurulda bulunan, toleranslı çalışmaya katkısı olan her milletvekili arkadaşıma 
teşekkür ediyorum. Herhalde, milletimizin istediği de, toleransla dinlemek^ toleransla yönetmek ve 
toleranslı bir şekilde çalışmaları yürütmektir. Umuyorum, bu devam eder. (Alkışlar) 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, ne kadar süre arzu buyurursunuz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Bir saat civarında... 
BAŞKAN - Bir saat civarında diyorsunuz; ben, size, zaten, ancak 60 dakika verebiliyorum, 

gerekirse süre ilave edeceğim; şimdi, buraya, 60 dakika yazıyorum. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; birinci tur görüşmelerini, uzun bir maratondan sonra, dün gece, saat 23.00'e 
doğru tamamlamış olduk. Bu görüşmelerde, grupları adına söz alan değerli milletvekili arkadaşla
rıma ve siyasî partilerin genel başkanlarına, Plana katkılarından dolayı, huzurlarınızda, Hükümet 
adına teşekkür etmek istiyorum. . 

Planın hazırlanışında, Planın Hükümete gelişinde ve Parlamentoda görüşülmesi konusunda, 
özel yasalar söz konusudur. Plan, bu yasalar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Dün belirttiğimiz üzere, muhalefet sözcülerinin de ittifakla kabul ettikleri üzere, Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, tamamen partilerüstü bir anlayışla, teknik bir kadro tarafından, geniş bir ile
tişim kurmak suretiyle hazırlanmış bulunmaktadır; bu, muhalefet tarafından da tescil edilmiştir. 
Bundan, memnuniyet duyuyoruz. 

Gerçekten, plan, bir hükümetin, ödündeki beş yıllık bir zamana bakış açısıdır; ama, plan, her 
şeyden önce, hükümet programının üzerinde bir belgedir Ve bugüne kadar, plan anlayışları, bu şe
kilde devam edegelmiştir. Bu böyle tescil edildikten ve Planın hazırlanışında teknotratların ve Plan
lama kadrosunun.geniş bir iletişimle teknik bilgileri bir araya getirmeleri konusunda tamamen si
yasî yönlendirmelerden uzak bir şekilde hareket ettikleri belirtildikten sonra, Plan Komisyonunda 
dile getirilmekle beraber, Genel Kurulda bir hususun eksik bırakıldığını da ifade etmek istiyorum; 
o da, bu konuda, Plan Komisyonunda dile getirilen Hükümete memnuniyet mesajının, Genel Ku
rulda eksik bırakılmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Plan konusunda, gruplar kendi düşüncelerini ortaya koydular. Bunları, 
çok detaylı bir biçimde cevaplandırmak istemiyorum; ama, önemli gördüğüm ve Planın yapısıyla, 

(1) 868 S. Sayılı Basmayazı 12.7.1995 tarihli 139 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Planın stratejisiyle, Planın ilkeleriyle doğrudan doğruya ilgili konularda, bir saatlik zaman içerisin
de, burada, sizlere daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. 

Anamuhalefet Partisinin Sayın Genel Başkanı "Hükümet, geçen yıl, planı hazırlayamamış" 
açıklamasında bulundular. Yani, burada, Hükümet, 1995 yılında uygulamaya konulan bu Planı 
1996'ya taşımakla suçlandı; ama, aynı partinin diğer bir sözcüsü Sayın Çelebi "Planların hazırlan
dığı baz daha istikrarlı, ileriye yönelik projeksiyonların daha tutarlı olabilmesi için daha açık bir or
tam olmalıdır" tezini, bu kürsüden işledi. Bu iki görüş arasında bir tenakuzu, bilmem, burada daha 
ileri bir biçimde belirtmeye gerek var mı?.. 

Hepinizin bildiği üzere, 6 beş yıllık plan dönemi geçirdik. Bu Yedinci Beş Yıllık Plan döne
mi, 1.1.1996'dan itibaren başlayacak. Bu geçen 6 beş yıllık plan döneminde, hükümetler, üç defa 
araprögramlar yapma ihtiyacını duymuşlardır; biz de geçen yıl, 1994 yılında yaşanan malî kriz, 
ekonomik sorunlar ve içpiyasalardaki geniş, ileri dalgalanmalar ve dünyada yaşanan, özellikle, 
Dünya Ticaret Örgütünün uygulamaya konulması gibi önemli değişiklikler çerçevesinde,_Yüce 
Meclise bir araprogram ihtiyacıyla geldik ve bu, Yüce Meclis tarafından kabul edildi. Aynı şey, 
1984 yılında, Anavatan Partisinin 1983 yılında ilk defa iktidara gelmiş olması ve hazırlıklarını ve 
ileriye doğru projeksiyonlarını daha sağlıklı biçimde yapması gerekçesiyle de araprograma ihtiyaç 
duyulduğu, elimizdeki belgelerle sabit bulunuyor. 1978 yılında da, Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti, bir araprogramı yapmıştır. Şurada, açıkça ifade etmek istiyorum ki; 6 plan döneminde sorum
luluk üstlenmiş, bu Yüce Mecliste grupları olan siyasî partilerin hemen hemen hepsi, bu araprog-
ramları uygulamışlardır; araprogram ihtiyacını kendileri kabul etmişlerdir. Bu, böyle ortadayken, 
dün, iki değişik yorumla, 1995 yılında Hükümetin araprogram uygulamasının bu kürsüden eleşti
rilmesini, haklı bir eleştiri olarak kabul etmemiz mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Plan, elbette ki, bir geçmişe dayanacaktır. Yedinci 
Beş Yıllık Plan, Altıncı Beş Yıllık Plana dayanır; Altıncı Beş Yıllık Planın temel ilkelerini ve beş 
yıl sonra Altıncı Beş Yıllık Planın hangi noktaya geldiği hususundaki tespitleri değerlendirir. Bu
rada ifade edildi; Hükümet olarak biz, Yedinci Beş Yıllık Planda imzası olan Koalisyon Hüküme
ti ve bu Koalisyon Hükümetinde de Devlet Planlamadan sorumlu olarak benim, Yedinci Beş* Yıl
lık Plana imzasını atan bir kişi olarak, Altıncı Beş Yıllık Plan konusundaki değerlendirmelerimin 
müspet olduğu açıklandı. Ancak, bir zabıttan bahisle denildi ki; benim, bu değerlendirmeleri, 1989 
yılında Altıncı Beş Yıllık Planda, Doğru Yol Partisi Grubu olarak verdiğimiz muhalefet şerhinde, 
yapmadığım ifade edildi. Burada on madde okundu ve yorumlandı; ama, değerli arkadaşlarım, bir 
madde, nedense, bu yorumlamadan uzak tutuldu. Aslında, yorumlanmayan bu madde, plan konu
sundaki değerlendirmelerimizin -1989 yılında Altıncı Beş Yıllık Plan konusundaki değerlendirme
lerimizin- en can alıcı noktası. Bu, Anamuhalefetin Sayın Genel Başkanı tarafından, burada, üzeri 
kapalı olarak geçildi. Ben, bunu, Yüce Meclisin huzurunda sizlerin bilgilerine sunmak istiyorum. • 

Ne demişiz: Özetle, ekonomik bakımdan, 30 Haziran 1989'da kabul edilen, 1990'da uygula
maya konulan Altıncı Beş Yıllık Planda, enflasyonu kontrol altına almada ve gelir dağılımında ada
leti sağlamada, hedeflerin plan dönemi sonuna bırakıldığını, toplumun bugünkü beklentilerine ce
vap vermekten uzak olduğunu söylemişiz. Tabiî, bunu niçin söylemişiz. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Muhalefet... ' 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, muhalefet mesele

si değil. Bir gerçek var; 1989'da bir mahallî seçim yaşadık hep birlikte ve burada, 290 milletveki
liyle, İktidar Partisi -Anavatan Partisi- bu sıralarda oturuyordu. O zaman, Anavatan Partisinin Sa
yın Genel Başkanı -rahmetli- Özal bu kürsüden dedi ki "bize, vatandaş, 1989 mahallî seçimlerin
de mesajını verdi. Biz, yüzde 46'lardan 21,75'e rasgele düşüp gelmedik; onun için, 1989'un hazira-
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nına kadar uyguladığımız 'istikrar içinde kalkınma modelini' terk ediyoruz." işte, bu sözler üzeri
nedir ki, biz, o zaman bu meşruhatı verdik -Doğru Yol Partisi olarak meşruhatı verdik- ve bu tek
nik meşruhat altına da şu ilaveyi yaptık: "Anavatan Partisi İktidarının Altıncı Beş Yıllık Planı uy
gulatacak siyasî güce ve desteğe sahip olmaması gerekçesiyle de, bu Plana, bu meşruhat şerhini ve
riyoruz. " . " • ' - . 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu iki tespitimizde yanlışlık nerede, haksızlık nerede!.. Bugün, 
Yedinci Beş Yıllık Planda, Altıncı Beş Yıllık Planın hakkını, nasıl partilerüstü bir düşenceyle tes
lim etmişsek, 1989'un haziran ayında, Plan, Komisyonda görüşülürken, Altıncı Beş Yıllık Planın 
geleceği konusunda da doğru tespitler yaptığımızı, huzurlarınızda, üzerine basa basa belirtmek is
tiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Bu böyle olmamış mıdır?.. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet, plan, bir mimarî projedir. Diyoruz ki, bu mimarî projede kor
kumuz odur ki, proje ne kadar güzel olursa olsun, bu mimarî projede kamu dengelerinin sağlıklı bir 
biçimde sürdürüleceği konusunda teknik olarak endişelerimiz vardır; bu teknik endişelerimiz de, 
1989 mahallî seçimlerinden sonra, o günkü îktidar Partisinin -Anavatan Partisinin- ekonomik po
litikalarındaki sapmalardan kaynaklanıyor. Bunu demişiz ve sonra demişizdir ki, bu Planı, her ne 
kadar, Anavatan Partisi getirmişse de, hükümet getirmişse de, korkarız ki, bu Planı uygulamaya gü
cü yetmeyecek ve öyle olmuş değerli arkadaşlarım. 1990 yılında beş yıl için uygulamaya konulan 
bu Planı, önünüzde üç yıl daha varken, birbuçuk yıllık bir sürede, terk etmişsiniz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, herhalde sizinki de öyle olacak!.. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Sen olacağı bırak, olana bak! 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Yani, biz bunu demişiz, 

burada da hata yapmamışız. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuya daha fazla değinmek istemiyorum; ama, bir konu var. 

29.3.1993 tarihinde niçin terk ettiklerini, Anavatan Partisinin Sayın Genel Başkanının ağzından 
. sizlere sunmak istiyorum. Bakın ne diyor: "Ben daha birbuçuk sene gidebilirdim; ama, öyle bir 
ekonomik durum, öyle bir Anavatan Partisi ortaya çıkardı ki, bunun vebalini ben üstlenmiş olur
dum; barajı bile geçememe durumu olurdu. Bugün, aynı çıkmazda olan, Doğru Yol Partisidir; bu
nu böyle götüremez." 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 1991 yılında, Anavatan Partisi İktidarının, bırakıp giN 
me konusundaki gerekçesi, Anavatan Partisinin, iktidarı sürdürürse, barajı aşamayacak bir noktaya 
gelme korkusudur; ama, değerli milletvekilleri, korkunun ecele faydası olmadığı da açıktır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Meydanı boş buldu, konuşuyor!.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hayır, bu söz, bu darbıme

sel, boşa söylenmiş bir söz değildir. Sizin, 1993 yılında, biz bu iktidarı bırakmazsak, bir gün, Ana
vatan Partisi, korkarız ki barajı aşamaz endişesi, 1995 yılının mahallî seçimlerinde, yine karşınıza 
çıkmıştır. Anavatan Partisi, yüzde 1 l'ler civarında oy alarak, siyasî partiler yelpazesinde, yine, dör
düncü parti olmuştur. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Bakan, inekler yüzünden oldu bu, inekler yüzün
den oldu!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Yani, kanaatim odur ki, şu 
hazırladığınız Altıncı Beş Yıllık Planı, hiçbir şeyden çekinmeden uygulayıp gelseydik; daha fayda
lı olurdu. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Siz de aynı noktaya geldiniz Sayın Bakan; isterseniz, bir araseçime 
gidelim. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 

Anavatan Partisi sözcüleri, bizim, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Altıncı Planı değerlen
dirmemiz, Beşinci Planı değerlendirmemiz konusundaki partilerüstü tutumumuzu başka bir şekil
de algılayarak, demektedirler ki, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Anavatan Partisinin altın yıl
larının bir açıklamasıdır. . 

Şimdi, bakalım, Anavatan Partisinin altın yılları nasılmış; 1984 yılından 1987 yılına kadar 
olan fiyat hareketlerini ve büyüme hızlarını huzurlarınıza getiririm; bunlar, devletin resmî arşivin
den alınmış rakamlardır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Bakan, bunları anlatıp da, bizi dertlendirme!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bakın, burada çok çarpıcı 
örnekler var; çünkü, burada dile getirildi, denildi ki "efendim, işte, 1994 yılında siz iktidara geldi
niz, 1994 yılında Türkiye'yi yüzde eksi 6 küçülttünüz; üçer aylık dilimler itibariyle üç dönem de 
eksi..." 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Doğru. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Dört dönem. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Peki. 

Bakın, bir hakkı burada teslim etmek istiyorum: Anavatan Partisi eğer altın yıllarından bahse-
decekse, bu, 1984,1985, 1986, 1987 yılları olabilir. Neden : Bu yıllardaki ortalama enflasyon ... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Bizde eksi kalkınma hızı hiç yok Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir dakika efendim... Onu 
da vereceğim. / 

...yüzde 42,4, kalkınma hızı yüzde 7'dir. 

Peki, Anavatan Partisinin ikinci dönem sonuçlan nedir: Anavatan Partisinin ikinci dönemi 
olan 1988, 1989, 1990, 1991 yıllarında, bir önceki dönemde yüzde 7 olan kalkınma hızı, yüzde 
3,l'dir; soruyorum size, hangisi altın yıldır? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - 1990'a bak; kalkınma hızı yüzde 9,5. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 1991 yılında... 

1990'a da geleceğim; siz yıllar itibariyle mi diyorsunuz?.. 

Bakın; 1987 yılında Türk ekonomisi yüzde 9,8 büyürken, el-hak, Anavatan Partisine ve eko
nomi politikasına bir şeyler oluyor, büyüme birdenbire yüzde 1,5'e düşüyor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Körfez Savaşı vardı Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 1989 yılında 1,6'ya düşü
yor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Körfez Savaşı sizin zamanınızda olsaydı ne olurdu? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) -Çıkış olarak deniliyor ki, 
biz kendi kaynaklarımızla artık Türkiye'yi büyütemeyeceğiz, 1990'da sıcak para girişine imkân ve
relim ve yüzde 42'nin üzerinde bir ithalat patlaması oluyor; 1990 yılı yüzde 9,4'lük büyümeyle böy
le kurtuluyor; ama, borçla... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - 1961'den bu yana yüzde 9,5'lik bir kalkınma hızı var mı 
Sayın Bakan? 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Borçla; yani, borç yiyen, 

cebinden yer; bu, bizim atasözümüzdür. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Kalkınmada yüzde 9,5'lik seviye var. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir yıl size borç veriliyor; 
ertesi yıl, 1991 yılında bu musluklar da tıkanıyor... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - IMPye mi gitmişler? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - ...büyüme ise yüzde 0,3 se
viyesinde kalıyor. 

Değerli arkardaşlarım, bu kürsüde gerçekten güzel eleştiriler oldu. Dendi ki; 1994 yılında üç 
dönem...(ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Sayın Bakan, saptırıyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum... 
SADİ PEHLİ V ANOĞLU (Ordu) - Sataşmalara meydan vermeyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Özsoy, Sayın Pehlivanoğlu, rica ediyorum efendim... 
Sayıp, Genel Başkanınızı, herkes burada sükûnetle dinledi. Rica ediyorum... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Saptırıyor... 
BAŞKAN - Saptınyorsa, ikinci turda Grubunuzun görüşme hakkı var; ifade buyurursunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu
rada, teknik değerlendirme yapmaya özen gösteriyorum. Burada, devletin arşivlerinden rakamlar 
veriyorum; bunlarda yanlış varsa, arkadaşlarımız bu yanlışları düzeltirlerse, biz de memnun oluruz. 

Burada, şu söylenildi: "1994 yılında, üçer aylık dönemler itibariyle, Türkiye eksi büyüme gös
terdi." Biz, bunu inkâr etmiyoruz; doğrudur. Bakiri, size okuyorum: 1994 yılı, ocak, şubat, mart ay
larında yüzde 4 büyüme var. İkinci dönemde eksi, üçüncü dönemde eksi, dördüncü dönemde eksi. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Bu sene yine eksi... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 1995'in birinci döneminde 

yüzde eksi 0,2; ama, nisan, mayıs, haziran aylarında yüzde 4'ün üzerinde pozitif bir büyümeye geç
miş bulunuyoruz. Biz bunu kabulleniyoruz; ama, bunu bu kürsüde, bu Meclisin huzurunda ve mil
letin huzurunda bir eleştiri olarak huzura getirenlerin, 1991 yılındaki durumlarını, burada milletin 
huzuruna getirmek de bizim hakkımızdır. 

Gelin, 1991 yılına hep birlikte bir göz atalım: 1991 yılı ocak, şubat, mart aylarında, üç aylık 
dönemde, Türkiye'deki büyüme yüzdesi eksi 1,3; ikinci dönemde, nisan, mayıs, haziran aylarında 
eksi 1,8; temmuz, ağustos, eylül aylarında -burada bir büyüme var- 3,4; ekim, kasım, aralık ayla
rında da eksi 0,5; toplam, 0,3. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şu var: Bu bir konjonktür meselesidir. Bütün bunları bir tarafa bı
rakacaksınız, 1994 yılında yaşadığımız bir ekonomik sorun, bir kriz üzerine politika yaparken, 
geçmişi bir tarafa bırakacaksınız, geçmişi unutacaksınız ve politika yapacaksınız; bu, mümkün de
ğil. Sizin bunu söylemek hakkınızdır, ama, bizim de burada, sizin kullandığınız metotlarla size ce
vap vermek hakkımızdır ve bunu böyle değerlendiriyoruz.» 

Türkiye, 1994 yılında bir ekonomik kriz geçirmiş midir; geçirmiştir ve ben, bu kriz arifesin
de... 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Biz ekonomik kriz geçirdik; çünkü, Körfez krizi vardı. 

Peki, siz niye ekonomik kriz geçirdiniz? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Niye mi geçirdik; şimdi, 
bunları gündeme getirmek istemiyorum. Bu krizin niçin geleceğini, 1987 yılında, Davos'ta, o gü
nün Merkez Bankası Başkanı ve Planlama Müsteşarı, Sayın Özal'a söylüyor, Sayın Kaya Erdem de 
"bu 1994 yılındaki krizin kökleri, 1987 yılına kadar gidiyor" diyor. 

Şimdi, Sayın Pakdemirli, buraya geldi ve dedi ki "efendim, bu ekonomiyi patlatmasaydınız." 
Peki, burada şu söylendi; mahallî seçimler, bu ekonomik krizin patlamasına sebep oldu. Peki, bu 
ekonomik kriz, memleketin karşılaştığı bir felaket değil midir; evet, İktidarıyla, muhalefetiyle, he
pimiz elbirliğiyle önlem almamız gerekir mi; gerekir. Bakın, bu yaklaşımı basından okuyorum: 
"Ankara'da dövizlere elkohulması ihtimalinden ilk söz eden ANAP lideri Mesut Yılmaz olmuştu. 
Hatta, bu aklı, kendisine, birilerinin verdiği söyleyen Anavatan Partililer var. İktidarı ekonomiyle 
vururken, her şey mubah gibi; fakat, bu yapılırken ülke batmış, ekonomi çökmüş, insanlar ölmüş, 
mühim değil..." Olay bu değerli arkadaşlarım. ' 

Bu ekonomik kriz memleketin başına gelmiştir; ama, o ekonomik krizde en cesur kararları al
mak ve gelen felaketi durdurmak için, muhalefete de işbirliği önerisiyle giden biziz, en cesur ka
rarları alan biziz ve kararlılıkla meselelerin üzerine giden bu Hükümettir; terörle de mücadele eden 
bu Hükümet olmuştur. 1993-1994 yıllarında terörün geldiği boyutları hepiniz biliyorsunuz, bugün 
de geldiği boyutları biliyorsunuz ve bugün, sınırötesi harekâtların sonuçlarını hep birlikte görüyo
ruz. Ben, huzurlarınızda şunu açıkça ifade ediyorum: Biz, Hükümet olarak, memleketin başına gel
miş her türlü felaketi önlemede -dış politikada nasıl iktidar ve muhalefet ittifakı varsa-ekonomik 
konularda ve terör konusunda da, bir ittifakın zarurî olduğuna inanıyoruz. Bu Plan vesilesiyle, Yü
ce Meclise, bunu, bir defa daha belirtmekte yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım "bu Plan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının iyi bir değerlendirmesi
dir" açıklamasından sonra, Anamuhalefet Partisinin sözcüsü, "bu Planın perspektifi yok" görüşünü 
dile getirdi; ama, aynı görüşü, Anavatan Partisinin ikinci Sözcüsü Sayın Pakdemirli tekzip etti... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - El-insaf!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Evet... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - El-insaf... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) Niçin, nasıl tekzip etti; anla

tacağım. Yedinci Beş Yıllık Plan, önceki altı plandaki stratejiyi terk etmiştir. Altıncı Beş Yıllık ve 
Beşinci Beş Yıllık Planlarda sektörler ve alt sektörler itibariyle, makro büyümeler, hedefler, pro
jeksiyonlar vardır. Yedinci Beş Yıllık Planda böyle bir husus yoktur. 

Yedinci Beş Yıllık Planda ne vardır; Yedinci Beş Yıllık Planda, uluslararası ekonomik açıl
maya, ekonomik entegrasyona paralel olarak, Türkiye'de, uluslararası ekonomik entegrasyonun ge
reği olan, ekonomik rekabet koşullarının ye imkânlarının en ileri biçimde kurumsal ve hukuksal 
olarak çizilmesi, yapısal uyumun sağlanmasıdır. Plan, bu çerçeve üzerine kurulmuştur. Böyle bir 
çerçeve içinde Plan dört öğe görüyor. 

Birinci öğe, insan unsuru. Planda "ekonomik rekabet İçin en önemli görülen husus insan un
surudur"; deniliyor, eğitime ve sağlığa birinci öncelik veriliyor. 

İkinci husus, altyapıdır. Planda "serbest rekabette altyapı esastır" deniliyor. Eğer, benim insa
nım, sanayicim, tüccarım, esnafım, tarımla uğraşanlarım, uluslararası rekabet şartları içinde, diğer 
ülkelerin üreticileriyle rekabet edecekse, onların sahip olduğu altyapı tesislerine de sahip olmalıdır. 
Plan, bunu söylüyor. 
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Üçüncü husus teknolojidir. Planda "devlet, bütün sanayi kollarına en ileri teknolojiyi uygun 

biçimde sağlayamazsa, rekabet koşullarında Türk meteşebbisi eksiktir" deniliyor. Plan ayrıca, şu
nu da söylüyor: "Devlet, birtakım bilgi birikimlerini depolamalıdır, bunu, kullanıma arz etmelidir, 
teşvik etmelidir; araştırmayı, geliştirmeyi teşvik etmelidir ve bunun kullanımını sağlamalıdır. 

Plan, böyle bir çerçeve üzerine kuruluyor. Böyle bir Planda perspektif aramak doğru olur mu; 
bunu, Sayın Pakdemirli geldi, burada tescil etti "bu Planda uygulanan yöntem doğrudur. Gelişen li
beralleşme, açılan dünya, ekonomik entegrasyon ve bölgesel birleşmeler çerçevesiyle Planın orta
ya koyduğu hedefler, projeksiyonlar, projeler doğrudu" dedi; ama, Sayın Genel Başkan geldi "bu 
planın perspektifi yoktur" dedi. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Anlamamıştır... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Perspektif nedir; perspek
tif, beş yıllık planların ötesinde, 15-20 yıllık sektörler, alt sektörler itibariyle daha uzun vadeli pro
jeksiyonların yer aldığı hesaplamalardır. Bu ne zaman olmuştur; gönül isterdi ki, Anavatan Partisi
nin ekonomistleri, Sayın Genel Başkanlarını, bu perspektif konusunda biraz daha enforme etsin. 

Sayın Pakdemirli, bu konuda hataya düşmez; çünkü, Planlamada uzun yıllar çalışmışlığı var; 
biliyor. Perspektif, Birinci Kalkınma Planında var; 15 yıl öngörülmüş; ama, değerli arkadaşlarım, 
10 uncu yılda terk edilmiş. Perspektif, Üçüncü Kalkınma Planında var, Dördüncüde yok. 

Şimdi, bu Planda perspektif eksik diyen Anavatan Partisinin Sayın Genel Başkanına şu soru
yu yöneltiyorum: Anavatan Partisi iktidarlarının hazırladığı Beşinci Kalkınma Planında perspektif 
nerede, Altıncı Kalkınma Planında perspektif nerede?.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Bakan, prospektüsle karıştırırlar!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu
rada, bu perspektif meselesi şu: Daha beş yılı aşan birtakım projeksiyonlara yönelme olayı. Sizin, 
Birinci, Üçüncü ve Beşinci Kalkınma planlannda, sonuç vermediği gerekçesiyle terk ettiğiniz bir 
olguyu, Altıncı Kalkınma Planınında ağzınıza almadığınız bir olguyu, değişik bir strateji, değişik 
bir felsefe, değişik bir espriyle hazırlanmış ve Yüce Meclis tarafından, dünkü konuşmalarla kabul 
görmüş Yedinci Planda aramanızı, Hükümet olarak yadırgadığımı, huzurlarınızda ifade etmek isti
yorum. * • " . ' ' • 

Değerli arkadaşlarım, bu perspektif olayına, artık, gelişen dünyada, uyulması çok zor. Önü
müzdeki günlerde, dünya ticaretinde büyük gelişmeler olacak, bölgesel entegrasyonlar olacak; bu 
itibarla, bütün devletler, sağlıklı kalkınma planlarını birtakım projeksiyonlara bağlamayı dahi terk 
etmiştir. . • • , . . 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Bakan, yarını göremiyoruz; değil ki, beş sene 
ötesini göreceğiz... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) T Bugün, Batı'daki planlara 
bakın, aynı, 1995 yılı için Türkiye'nin yaptığı gibi, sektörel ve altsektörel birtakım üretim tespitle
ri ve projeksiyonları terk edilmiş, ekonomik kalkınmanın, ekonomik entegrasyonların altyapısını 
oluşturacak kurumsalve hukuksal olgular ve bunların finansmanı çizilmiştir. Bu itibarla, Planın, 
perspektiften yoksun olduğu konusundaki iddiaların, esas itibariyle, bu Planın felsefesi içinde yer 
almayacağını Yüce Meclîsin kabul etmesini istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade edelim: Evet, bugün, bu kürsüden bir kaç kez söyledim; Tür
kiye Cumhuriyetini kuranlar, siyasî alanda doğru tespitler yapmışlardır. Gerçekten, 1920'li yıllar
da, üniter devlet tercihi, en doğru siyasî tercihlerden biridir. Evet, hukukun üstünlüğüne dayalı 
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cumhuriyet, demokratik cumhuriyet, laik cumhuriyet, hür cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetini ku
ranların çok ileri görüşlülüğüdür. 

Yine, o günlerde, Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan Misakımillî Meclisimiz, ekonomik 
alanda da doğru tercihler yapmışlardır ve o gün kabul edilmiştir ki, Türkiye, özel sektörün öncülü
ğünde ve serbest ekonomi modeli çerçevesinde büyüyecek ve kalkınacaktır. Bu tercih, o gün yapıl
mıştır; ama, gün gelmiş, krizler, harpler yaşanmış ve devlet eliyle, bizim, 1960'larda başladığımız, 
plan modelinin daha değişik biçimi olan, Birinci ve ikinci Sanayi Planları hazırlanmış ve bu plan
lar çerçevesinde, kamu iktisadî teşebbüsleri yoluyla devletin sanayileşmesine yönejinmiş; ama, da
ha bu kuruluşlar kurulurken denilmiştir ki: "Bir gün gelecek, bunlar, yine halka mal edilecekler
dir." Bu da doğru bir tercihtir. 

Bu itibarla, şu güne geldiğimiz ve bugün içinde yaşadığımız ekonomik tercihler, 1923'lere ka
dar giden doğru tercihlerin, üst üste konan bir ürünüdür; bunu böyle kabul etmek lazımdır. 

Şimdi, bu çerçevede, geçmiş iktidarlar döneminde, 1964 yılında, Ankara Antlaşmasını ve 
1973 yılında da Avrupa Birliği ile Katma Protokolü imzalamışız. Bütün bunlar, Avrupa Birliği ile 
bir entegrasyonun ilk hazırlıkları değil midir?.. Evet, biz, 1973 yılında başlamış bu çizgiyi ve son 
tarihi 1.1.1996 olan Gümrük Birliğini yürürlüğe koyarak, uygulama sorumluluğunu taşıyoruz ve 
Hükümet olarak da bunu yapacağız; ama, dün, bu kürsüde, Anavatan Partisinin Sayın Genel Baş
kanı "Siz, Gümrük Birliğine girmek için, birtakım hukuksal uyum projelerini uygulamaya koyabi
lirsiniz; ama, Gümrük Birliğine girmek için, Maastricht kriterlerini tutturamayacaksınız, onun için, 
buraya giremeyeceksiniz" açıklamalarında bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, dendi ki: "Maastricht kriterlerinde, yüzde 2 alt ve üst sınır vardır." Ya
ni, burada, diyelim ki, enflasyon (x), sizin enflasyonunuz bundan yüzde 2'lik bir marjla değerlen
dirilecektir. 

"Kamu borçlanma gereğinde de bir kriter vardır, kamu borç stokunda da bir kriter vardır. Siz, 
bu objektif kriterleri tutturamayacağınız için, Maastricht kriterleri, Gümrük Birliğine girişinizde bir 
engel olacaktır" denildi. Bu kürsüden hemen ifade ediyorum ki, o, yüzde 2'lik kriter -zabıtlara geç
miş olan kriter- Maastricht'in ilk imzalandığı yıllarda doğrudur; ama, ben, bugün bu vesileyle bü
tün arkadaşlarıma ve Yüce Milletimize iletiyorum ki, bu kriter, yüzde 15'e çıkmıştır; yani, bu marj 
yüzde 15'e çıkmıştır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Yüzde 15'i tutturabilecek misiniz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - İfade edeyim: Bugün, Av

rupa Birliği ülkelerine, İspanya'daki enflasyona bir bakarsanız, bu kriterlerin içinde olmadığını gö
rürsünüz; yani, bugün, Avrupa Birliği ülkeleri içinde bu Maastricht kriterlerine uyan sadece 7 ülke 
varken ve 8 ülke de bu kriterlerin jüzerinde iken, Türkiye'nin bu kriterlere uyamayacağı tasası size 
mi düştü?!.. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Bakan, size düşmesi lazım, bize değil! 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Tasası bize düşüyor da... 

"Kardeşim, siz, bu objektif kriterleri aşamayacaksınız, buraya da gelemeyeceksiniz." diyorsanız; 
biz de size diyoruz ki; tasalanmayın. 

Avrupa Birliğine tam üye olan 8 ülke, bugün, bu kriterlerin üstündedir. Bü görüşmelerde, biz 
de karşı tarafa diyeceğiz ki, siz bizden bunları istiyorsunuz; ama, siz, kendi içinizde -8 ülkede- bu 
kriterleri uygulamaya koyun, biz de bunun gereğini yaparız. 

2000 yılı için ^Avrupa Birliğinin 1992 kriteri, enflasyon yüzde 3,6.- biz, gayri safî millî hâsı
la deflatöründe yüzde 6, yüzde 8 civarında bir hedef belirledik ve bu hedefi gerçekleştirdiğimiz za-
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man bir sorun olmayacaktır. Avrupa Birliğinde, kamu borçlanma gereği 1992 kriteri yüzde 3'tür. 
Bizim bu yılki hedefimiz yüzde 6, önümüzdeki yıllarda yüzde 3,2 hedefliyoruz. Demek oluyor ki, 
Maastricht kriterleri, Beş Yıllık Kalkınma Planında dikkate alınmıştır. 

Maastricht kriterleri "kamu borç stoku gayri safî millî hâsılanın yüzde 60'ı olması lazımdır" di
yor. 1994 yılında Türkiye'de yüzde 57'dir; yani, bugünkü kamu borç stokunun önünde bir sorun 
yoktur. Biz, bunu, 2000 yılında yüzde 39-41 aralığına çekeceğimizi ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede de Maastricht kriterlerinin Avrupa Birliğine girişimize bir 
engel olmayacağını ve bunu doğru değerlendireceğimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Burada belirtmek istediğim husus şudur : Değerli arkadaşlarım, Gümrük Birliği 1.1.1996'nın 
olayı değildir. Gümrük Birliği, geçmişe baktığınız zaman, 1973 ve 1964 yıllarına kadar gider ve 
bu tercihin 1.1.1996'da, hükümetlere uygulama mükellefiyeti getirdiği bir olgudur, 1996 yılı bir 
başlangıçtır ve uzun bir süreçtir, kararlılık isteyen, cesaret isteyen bir süreçtir; kendi müteşebbisi
ne güvendir. Biz bu güveni her zaman gördük. Bu Koalisyon Hükümeti, her konuda olduğu gibi, 
Gümrük Birliğinde de bu kararlılığı ortaya koymuştur; ama, bu kürsüde, şu tarihte, Anamuhalefet 
Partisinin, bu konuda hâlâ tereddüt içinde olmasını milletin takdirine bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu söyledik : Türkiye, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını, 
felsefe olarak, ilke olarak serbest rekabet konumuna oturtmuştur. Serbest rekabette altyapı yatırım
ları, enerji önemlidir. Türkiye'nin, cumhuriyet dönemini incelediğimizde, enerji, gerçekten, bu 
Meclisin en çok tartıştığı ve üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olmuştur, , 

Burada "enerji yatırımlarına yer verilmemiştir; Plan, bu konuda eksiktir" denildi. 
Planda, hidroelektrik santralları konusunda çeşitli projeler var; önce onları belirteceğim; ayrı

ca, Plan, enerji konusunda neleri öngörmüş; onlara temas edeceğim. 
Dün burada "Plan, altyapı yatırımlarına öncelik verdiğini söylüyor; ama, bunlar doğru değil

dir" şeklinde açıklamalar oldu . 
Altıncı Plan dönemindeki enerji yatırımlarını 100 olarak kabul edersek, Yedinci Plan döne

minde toplam yatırımlar 136 olur; yani, Yedinci Plan döneminde toplam yatırımlarda yüzde 36'lık 
bir artışı öngörüyoruz. Yine, Altıncı Planda toplam kamu yatırımlarını 100 olarak kabul edersek, 
Yedinci Planda toplam kamu yatırımları yüzde 112,9 oluyor. Toplam enerji yatırımlarını Altıncı 
Kalkınma Planında 100 kabul edersek, Yedinci Kalkınma Planında 217 oluyor; yani, en yüksek 
kamu yatırımlarını enerji sektöründe ve en yüksek toplam yatırımlardaki artışı enerji sektöründe 
öngörüyoruz. 

Kamu enerji yatırımları -Altıncı Plandaki yatırımları 100 kabul edersek- 1995-2000 yıllarında 
141 'e çıkıyor. Özel kesim enerji yatırımları ise Altıncı Planda 100 iken 971'e çıkıyor. Diğer bir ifa
de ile Yedinci Plandaki toplam enerji yatırımlarının yüzde 58,7'sini kamu, yüzde 41,3'ünü özel sek
tör yatırımları teşkil ediyor. 

Altıncı Plan döneminde, toplam yatırımlar içinde, enerji yatırımlarının payı yüzde 5.5 iken, 
Yedinci Plan döneminde toplam yatırımlar içerisinde enerji yatırımlarının payı yüzde yüzde 8.7'ye 
çıkıyor. Altıncı Plan döneminde, enerji sektörünün kamu yatırımları içerisindeki payı yüzde 17.4 
iken, Yedinci Plan döneminde bu pay 24.4'e çıkıyor. Bu itibarla, Yedinci Plan döneminde, gerek 
kamunun yapacağı gerekse yap-işlet-devret modeliyle özel sektörün yapacağı yatırımlarla enerji 
yatırımlarının, Altıncı Plan dönemindekinin iki katını aşmak gibi çok ciddî bir hedef içinde oldu
ğunu huzurlarınızda söylemek istiyorum. 

Burada "bugünkü anayasal engel dolayısıyla bu yap-işlet-devret modelini işletemeyeceksiniz" 
dendi. Değerli arkadaşlarım, biz onu işleteceğiz. 
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Biz, Hükümet olarak, milletvekilllerinin anayasal haklarını kullanmalarını doğal karşılıyoruz; 

ama, bu kürsüye gelip, hem gelin Anayasayı, yap-işlet- devret modeliyle ilgli hususu beraraberce 
değiştirelim ve buna bir hız kazandıralım diyeceksiniz -zira, dün bu teklif Hükümete yapıldı ve bu
nu memnuniyetle karşılıyoruz- hem de gerek Anayasa Mahkemesi konusunda gerekse diğer konu
larda olduğu gibi, bu konuda da gereksiz bir gayretin içinde olacaksınız. Bunu, bir eksi addediyo

r u z . • " . • . • • ' 

Arkadaşlarımızın, Anayasa Mahkemesine gitmesine bir şey demiyoruz. Sayın Mümtaz Soy-
sal'ın -benim değerli Hocamdır- imzaya açtığı dilekçesinin altına Anavatan Partisi Grubunun des
tek vermesine de bir şey demiyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, Anavatan Partisi her doğruya, destek 
". verir.' ı 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamİa) - Hayır efendim; bunları ya
dırgadığımı söylemiyorum. Anavatan Partisinin her konuda destek verdiğini biliyoruz. Yani, gün 
geliyor... ; 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Anayasaya aykırı olan kanunları uygulamaya vicdanınız 
el veriyor mu? . ' „. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Tamam efendim... Anaya
sa Mahkemesine gitmenize karşı bir şey demiyoruz; anayasal hakkınızı kullandığınızı söylüyoruz. 
Bir gün geliyor, bu tarafa destek veriyorsunuz, bir gün geliyor, o tarafa destek veriyorsunuz; yani, 
bunu belirtmek istiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Biz, kimseye destek vermiyoruz; biz, doğrulara des
tek veriyoruz. 

Siz ortağınızla anlaşamıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, burada "laik cum

huriyet" diyorsunuz, laik cumhuriyet konusunda Refah Partisinin arkasına takılıp gidiyorsunuz; 
Anayasa Mahkemesine gidişte de, Sayın Mümtaz Soysal'in arkasına takılıp gidiyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ne münasebet efendim... 
Sayın Bakan, bizim, laiklikle ilgili anayasal görüşümüz meydanda; biz, kimsenin peşine takıl

madık; demagoji yapmanıza gerek yok... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, millet bunları... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Anayasa değişikliğini buraya getiren Anavatan Parti

sidir, Refah Partisi değil. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şu

nu söylüyoruz: Buyurun, önümüzdeki hafta, yine, buraya anayasa değişikliği gelecek, biz imza 
koyduk, açık oylamayı huzurunuza getireceğiz; inşallah, bu sefer de, bizim arkamızdan gelirsiniz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Biz, Anayasayı ihlal edenlerle anayasa yapamayız. 
Açık oylamayla Anayasayı ihlal ettiniz, sizinle anayasa değişikliği yapılmaz Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Efendim, ben, rahmetli 
Özal'a saygı duyan bir milletvekiliyim, bir bakanım. Kendisini incitmek istemem; ama "Anayasa
yı bir defa ihlal etsek ne olur" felsefesi ve mantığı, bizim mantığımız değildir. '. ; 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Acaba, demiş mi Sayın Bakan?!. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Söylemekle yapmak ayrı şey... 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bü

tün bunlardan sonra, yap-işlet-devret modelini içinize sindirmiş değilsiniz. Gümrük Birliğine... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) - Bunların mimarı biziz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Gümrük Birliğine, kerhen, 
zorla sürükleyerek bir destek içindesiniz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunların hepsi, dün, buradan, açıklandı; kamuoyuna 
i^ah edildi. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ama, yap-işlet-devret mo
delinde de böylesiniz; fakat, biz, her şeye rağmen, yap-işlet-devret modelini, bu memlekete fayda
lı bir model olarak görüyoruz. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Saptırıyorsunuz Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bu çerçevede, değerli ar

kadaşlarım, huzurlarınızda okuyorum: Bugün, yap-işlet-devret modelinde 15 tane proje Anayasa 
Mahkemesinin kararıyla pekiştirilmiş, meşruiyeti tescil edilmiş olarak Danıştay'dan geçmiştir; ya
ni, bizim, burada, zorluğumuz, bunu, Danıştaydan geçirme zahmetini Hükümetin deruhte etmiş ol
masıdır. Bu memleket için, bu zahmete de, memnuniyetle katlanmış oluyoruz. Yani, bunda da, be
is yoktur değerli arkadaşlarım. Bakın... 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Zaten, her iki konuda da bizi destekliyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Birecik Hidroelektrik 
Santralı, Hazine Müstaşarlığının, Hazinenin sorumluluğunda. Danıştay incelemesinden geçmiştir, 
2,3 milyar Alman Markıdır, bir konsorsiyum marifetiyle yap- işlet- devret modeliyle inşa edilecek, 
büyük bir enerji projesidir, 2 460 milyon kilovatsaatlik ve 672 megavatlık bir projedir. 

Marmara- Ereğlisi LNG Santralı; 547 milyon dolardır, Danıştay incelemesinden geçmiştir. 
Marmara Ereğlisi 2 nci LNG Santralı; 629 milyon dolardır ve yine, Danıştay incelemesinden geç
miştir. Esenyurt Doğalgaz Santralının temeli atılmıştır, yatırımcının kendisi, Danıştaydan karar 
geçmeden, bunun bir imtiyaz olmadığına ikna olmuş, Danıştay kararı gelmeden, bu yatırıma baş
lamıştır, 180 milyon dolardır. Dilek Güroluk Hidroelektrik Santralı, 400 milyon dolardır, Danıştay 
incelemesinden geçmiştir. Trabzon- Of- Solaklı Hidroelektrik Santralı, 581 milyon DM'dir. Tun
celi- Konaktepe Hidroelektrik Santralı 523 milyon DM'dir, Danıştay incelemesinden geçmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Artvin'de, Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - İsparta- Kovada III Hidro
elektrik Santralı, 6,2 milyon dolar; Sivas- Ahiköy I- II Hidroelektrik Santralı, 2,6 milyon dolar... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Sayın Başkan, müdahale edin; dinleyemiyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Kars- Gaziler Hidroelekt
rik Santralı, 8,5 milyon dolar; İçel- Berdan Hidroelektrik Santralı, 9,2 milyon dolar; Bolu- Mudur
nu Hidroelektrik Santralı, 19,4 milyon dolar; Adana Çöp Santralı... 

' BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika efendim... Sürenizi durdurdum. 
Sayın Gürkan, zatı âliniz de izliyorsunuz, Başkanlık olarak arkadaşlarımıza münasip bir üslup

la ricada bulunduk; ama, görüyoruz ki, yeni gelen bir iki arkadaşımız, zannediyorum, o uyarıyı ta
kip etme imkânı bulamadıkları için, kendilerini, sıralarda oturan, konuşmaları takip eden üye de
ğil, kürsüde konuşan üye zannediyorlar. 
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Ben bir kere daha rica ediyorum; her sayın grubun, bu ikinci turda, birer saatlik konuşma sü

resi vardır. Neyi arzu ediyorlarsa, ne söylemek istiyorlarsa, lütfen, o süre içerisinde söylesinler; 
böylece, Sayın Bakanı ya da kürsüde konuşan her hatibi rahat dinleme imkânımız olur, değerlen
dirme imkânımız olur. Bendeniz ifade etmiştim; bu, beş yılımıza hükmedecek bir belgenin düzen
lenmesidir. Bundan sonraki kanunî çalışmalar bu düzen istikametinde yapılacak, harcamalar bu dü
zen istikametide yapılacak. Bu kadar önemli bir belgeyi ciddiyet içerisinde dinlemek, hepimizin bi
rinci görevidir. 

Saygıyla ifade ediyorum. 
Buyurun efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) - Teşekkür ederiz. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 

Adana Çöp Santralı yap-işlet-devret modeliyle hazırlanmış, 180 milyon dolarlık büyük bir projedir 
ve Danıştay incelemesinden geçmiştir. Çankırı-Orta Termik Santralı, 300 milyon dolarlık bir pro
jedir ve Danıştay incelemesinden geçmiştir. Kayseri-Çamhca Hidroelektrik Santralı, 164,5 milyon 
dolarlık bir projedir ve bu da Danıştay incelemesinden geçmiştir. 

Şu anda, Hazinede ve Enerji Bakanlığında, 500 milyon dolarlık bir Japon kredisinin, hangi 
enerji santralına tahsis edilmesi gerekeceği konusunda müşterek bir çalışma yapılmaktadır. Yani, 
demek istiyorum ki, şu anda, çıkmış, 500 milyon dolarlık bir Japon kredisi vardır ve Hükümetimiz, 
bunu hangi enerji projesine tahsis etmek gerekeceği konusunda çalışma yapmaktadır. 

Artvin-Deriner Barajı konusunda da kısaca bilgi vermek istiyorum; Devlet Su İşleri tarafın
dan, dış krediyle yaptırılacak bir projedir. 

Değerli arkadaşlarım, inşallah, önümüzdeki yıllarda, bir Güneydoğu Anadolu Projesi gibi, bir 
Doğu Karadeniz Kalkınma Projesini de hep birlikte yaparız. Gelin, burada "efendim, siz yap-işlet-
devret modelini yapamazsınız, siz Gümrük Birliğine giremezsiniz, siz Anayasayı değiştiremezsi
niz" gibi birtakım "yapamazsınız, yapamazsınız" olgularını bırakalım; "ben yaparım, biz yaparız"... 
Bunu, rahmetli Özal, köprülerin satışı için "biz satarız, biz yaparız" diye söylüyordu. Siz, bu poli
tikayı 1987'den beri unuttunuz. Gelin, burada birleşelim, gelin yapıcı olarak birleşelim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Tamam yapalım! 
GÜRHAN ÇELEBİGAN (İstanbul) - Bunu, sizden çok istiyoruz. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, yapamazsanız ne olur, düşündünüz mü... Olaya 
bir de tersinden bakin... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sa
yın Çelebi, barajlar konusunda, haksız açıklamalarda bulundu. 1994 yılında, tamamlanmış baraj sa
yısı 163'tür. Bunlardan, sulamaya hizmet edenlerinin sayısı 123'tür. Baraj inşaatları uzun yılları 
alır; yani, bunların temelini attık, biz bunları getirdik, demek istemiyoruz, hayır... Bunların temeli 
ne zaman atılmış olursa olsun, biz, enerjiye ve sulamaya önem verdik; sulamanın öneminin idraki 
içindeyiz ve bu çizgiyi de sürdürdük. Geldik, 1994 yılında, 163 barajın anahtarını millete teslim et
tik; bunu söylüyoruz. 

,1995 yılında da, tamamlanacak barajlar söz konusudur. Bunların ödenekleri yetmiyorsa, önü
müzdeki günlerde -Devlet Su İşlerini, sulama işlerinde takviye etmek üzere- ek ödenek imkânları 
sağlayacağız. Sulama, bizim önem verdiğimiz bir husustur. 

Altyapı da, bizim önem verdiğimiz bir husustur. Bugün, İstanbul Atatürk Havaalanı, 8 milyon 
yolcu kapasitelidir; ama,,12 milyon yolcuya hizmet veriyor. Yapılan hesaplar, önümüzdeki günler-
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de, İstanbul Havaalanının, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verme ihtiyacıyla karşı karşıya 
geleceğini gösteriyor. Bu, önümüzdeki günlerde, Türkiye'deki altyapı ihtiyaçlarının ne kadar 
önemli olduğunun göstergesidir. 

Burada "siz, telekomünikasyonda, bizim bıraktığımız noktalardan çok gerisiniz" denildi. De
ğerli arkadaşlarım, 1991 yılına kadar, Türkiye'de kullanılan 9 milyon hat vardır. Bu 9 milyon hat
tı yapanlara, huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum; ama, 1994 yılı sonu itibariyle, bu kapasite, 14 
milyon hattır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Yarım kalan santralları tamamladınız. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 1992,1993, 1994 yılında 
9 milyon hatta 5 milyon hat eklenmiştir; unu görmezlikten gelmek, yanlış bir değerlendirmedir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Yarım kalan santralları tamamladınız Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Yarım kalmış hatlar da ta
mamlanacaktır; bunu da huzurlarıızda ifade ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Ulaştırma, haberleşme sektörüne yönelik kamu yatırımları, 1995 yılında daha ileri kaynak im
kânlarına kavuşturulacaktır. Türkiye, telekomünikasyon konusunda çağın gerisinde değildir, pek 
çok ülkenin ilerisindedir. Bugün altyapısıyla Türk Telekomünikasyon idaresi çağın ilerisindedir. 

Otoyollar konusunda kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Otoyollar, şudur, budur; biz, 
bunlara devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü, öyle bir mukavele söz konusudur ki, devam 
etmekten, bitirmekten başka çıkar yol yoktur. Ama, şunu da burada belirtmek herhalde bir insaf
sızlık olmaz. Bu otoyolların finansmanında, döviz getirme potansiyeli olmamasına rağmen -eski
den, Hazinenin öncelikleri şu idi; dış kredi kullanımında döviz kazandırıcı işlemlere öncelik veri
lirdi- otoyollar geniş dış finansman ihtiyacına bağlanmıştır. Türkiye, bugün bunun sıkıntısını çek
mektedir; hep birlikte çekiyoruz. Ama, 1992,1993, 1994 ve 1995 yıllarında 6 milyar doları otoyol
lara tahsis eden hükümetler, yine SHP ve Doğru Yol Partisi, CHP ve Doğru Yol Partisi Koalisyon 
Hükümetleridir. 

Değerli arkadaşlarım, zamanımın kısaldığının farkındayım. Şimdi, burada şöyle denildi. -dün
kü Hürriyet Gazetesinde de var; bundan memnuniyet duyuyoruz- Anavatan Partisi sözcüleri ittifak
la, Planda yer alan kalkınma hızlarının yeterli olmadığını ifade ettiler ve dediler ki, Planda neden 
iki ayrı 5,5 ve 7,1 gibi, bir kalkınma hızı öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu, son yıllarda, dünyadaki globalleşme, bölgesel entegrasyonlar çerçe
vesinde, pek çok ülkede plan yapıcılarının kullandıkları bir metotdur; bir alt sınır, bir üst sınır var
dır. Pek çok ülkedeki plan çalışmalarına bakınız, Dünya Bankası raporlarına bakınız, OECD rapor
larına bakınız, Japonya'nın, Fransa'nın, Endonezya'nın, Malezya'nın, Hindistan'ın planlarına bakı
nız; buralarda da, pek çok hedef ve projeksiyonlarda, kamu finansmanından, kamu yatırımlarından 
ve büyümelerden bahseden projeksiyonlarda, alt ve üst sınırları görürsünüz. Onun için, buradaki 
değerlendirmeleri bir eleştiri olarak görmüyorum. Bir açıklama getiriyorum; diyorum ki: Bugün, 
planda getirdiğimiz gayri safî millî hâsıla konusunda, fert başına düşen millî gelir konusunda, bü
yüme konusunda, kamu finansmanı konusunda, denge konusunda getirdiğimiz makro ekonomik alt 
ve üst sınırlar, dünyadaki ekonomik ve siyasî gelişmelere paralel olarak, OECD ülkelerinin ve 
OECD dışındaki pek çok ülkenin kullandığı bir metottur ve biz de, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, bu şekildeki bir alt ve üst sınıra dayalı makro ekonomik projeksiyonları huzurunuza ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Burada değinmek istediğim diğer bir husus şudur: "Türkiye yüzde 7 büyüyecek ve siz, bu bü
yümede -bunun finansmanı yoktur iddiasıyla beraber- madem bunu yüzde 7 yapıyorsunuz ve daha 
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çok özel sektör yatırımlarını ve kamu yatırımlarında yap-işlet-devret modelini kullanacağınızı ifa
de ediyorsunuz. Yap-İşlet-Devret Modelini biraz daha çok kullanın, şu kalkınma hızını yüzde 7'den 
yüzde 8'e çıkaralım" denildi. Buna hayır demek mümkün değil; ama, değerli arkadaşlarım, Yap-İş
let-Devret Modeliyle sağlanacak finansman kaynağı, nereden sağlanacak; bu kaynak da, yine, mil
lî tasarrufların bir bölümünden veyahut yurtdışından gelecek yabancı sermayenin bir bölümünden 
sağlanacak ve nihayet, kabul etmek gerekir ki, Yap-İşlet-Devret Modeliyle gerek iç -millî- tasar
ruflardan gerekse yabancı tasarruflardan transferini Öngördüğümüz kaynağı; yani, millî ekonomi
nin emrine vermesini düşündüğümüz kaynağı, ilânihaye büyütmek mümkün değil. Plan, Planı ha
zırlayan teknik kadro ve Hükümetimiz, siyaseten bunu benimsemiştir. Biz, Yap-İşlet-Devret Mo
delini de kamu alt yatırımlarına tahsis ederek ve bütçe imkânlarını da ortaya koyarak ve bütün özel 
sektörü de bu konuda yönlendirerek, Türkiye'de, önümüzdeki yıllarda, kalkınma hızının bu civar
larda olacağını tahmin etmiş bulunuyoruz; durum budur. 

Tabiî gönül isterdi ki, bunu, hep birlikte, daha geniş bir perspektif içerisinde değerlendirelim. 
Ben, burada, bu konuya, biraz daha açıklık getirmek istiyorum; çünkü, dün, burada zabıtlara girdi; 
Sayın Taner "Bu Planın finansmanı için 2 trilyon dolar kaynağa ihtiyaç vardır" dedi. Burada, üç sı
fır hatası yapıldı; çünkü, bu Planın! 2 trilyon değil, 200 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacı var
dır. . f , 

ALİ DİNÇER (Ankara)-O zaman, bir sıfır hatası var. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Tabiî, bir sıfır hatası; biri
si trilyon, birisi de milyar oluyor. 

Planda, kamu yatırımları 1 520 trilyon, özel sektör yatırımları da 4 919 trilyon olarak öngörü
lüyor; toplam yatırım hacmi 6 439 trilyondur. Bunu 1994 fiyatlarıyla dolar bazına çevirirseniz, 217 
milyar dolara baliğ olursunuz; bu da Planda bu şekilde öngörülmüştür. 

Türkiye'de geçmiş yıllardaki marjinal tasarruf oranları, bize, ancak bu imkânı verebilmektedir. 
Ek gelirin tasarruf edilen bölümünü ifade eden marjinal tasarruf oranı, Altıncı Planda 42,4 olarak 
öngörülmüşken, 15,3 olarak gerçekleşmiştir; yedinci Planda ise, 21,7 ile -gene alt ve üst sınır var
dır- 33,3 arasında öngörülmüştür. Tabiî, "bu aralık niye bu kadar fazladır" diyeceksiniz; o da şun
dandır; Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişinin ve dünyadaki bölgesel ve genel entegrasyonların 
Türkiye'ye getireceği imkânlar, burada, bir projeksiyon olarak Plana yansıtılmıştır. 

Marjinal sermaye hâsıla oranı, yani öngörülen yatırımın kaç yılda geri döneceği konusunda da 
Planda, hedefler vardır. Altıncı Planda marjinal sermaye hasıla oranı 3,7 olarak öngörülmüş; an
cak, 7,7 olarak gerçekleşmiştir. Tabiî, bu rakamın büyümesi müspet bir gelişme değildir; burada 
olay tersinedir. Yedinci Planda marjinal sermaye hâsıla oranı ise, 4,25 ile 4,97 arasında öngörül
müştür. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum; ödemeler dengesi konusunda da "gönül is
terdi ki, bu Hükümet, daha çok mal ve hizmet ihracatına önem versin" denildi; yani, dışticaret açı
ğı azalsın. Tabiî değerli arkadaşlarım, pek çok ülke, mal ihracatıyanında hizmet ihracatına da önem 
vermektedir; turizm bunun bir ölçüsüdür. Türkiye'nin, hizmet ihracatı konusunda da önemli potan
siyelleri vardır. Bugün, huzurlarınızda memnuniyetle belirtmek istediğim bir husus şudur ki; Tür
kiye, dış müteahhitlik hizmetleri alanında da, her konuda başarılıdır. Avrupa'da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, ne kadar süreye ihtiyacınız var? ' 

s , DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, 10 dakika
da toparlayabilirim. ' , ' " • . • 
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BAŞKAN - Borç yiyen kesesinden yermiş efendim; sizin sürenizden vereceğim. 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Planda da, gerçekçi tahminler yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen, ihracat ve 
ithalat rakamlarındaki gelişmeler, gerçekçidir ve tutturulamayacak rakamlar değildir. 

Hizmetler sektöründe, dinamik bir turizm sektörü, dinamik bir müteahhitlik sektörü, dinamik 
bir ulaştırma sektörü Türkiye'nin gücüdür. Türkiye, ödemeler dengesi konusunda, bir taraftan mal 
ihracatını artırarak, bir taraftan da hizmet sektörüne verdiği önemle hizmet ihracatını artırarak, dü
şündüğü, Planda hedeflediği, hususları gerçekleştirecektir. « 

Burada, köy yolları konusunda da bazı değerlendirmeler yapıldı; yine, muhalefet sözcüsü ar
kadaşlarımızdan "köy yollan konusunda, Planda yeterli ağırlık yoktur" şeklinde bir eleştiri geldi. 

Değerli arkadaşlarım, 320 bin kilometre köy yolu ağının, 1994 yılı sonu itibariyle 30 bin kilo
metresi asfalt, 159 bin kilometresi stabilize, 75 bin kilometresi tesviyeli durumdadır; 1994 yılı so
nu itibariyle çektiğimiz fotoğraf budur. 

Beş Yıllık Plan döneminde, 16 500 kilometre asfalt ve asfalt yenilemenin yanı sıra, 2 bin ki
lometre beton yol yapımı programlanmış; 50 bin kilometre stabilize, 37 500 kilometre de tesviye
li yolun yapım} hedeflenmiştir. Plan dönemi sonunda, köy yollarında asfalt ve beton yol uzunluğu 
39 bin kilometreye, stabilize yol uzunluğuysa, 190 bin kilometreye ulaşmış olacaktır; böylece, 320 
bin kilometrelik köy yolu ağı, beş yılda, 106 bin kilometrelik bir büyümeyle takviye edilmiş ola
caktır; yani, burada ki büyüme takriben, yüzde 30 civarındadır. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bazı konulara da açıklama getirerek konuşmama devam ediyo
rum. Bunlardan, değinmek istediğim önemli konulardan, Sayın Pakdemirli'nin nüfus konusundaki 
değerlendirmelerde, Plandaki rakamlarla bir mübayenet olmadığı hususudur. Bunun, burada, sade
ce zabıtlara geçmesi ve düzeltilmesi bakımından açıklanmasını zaruri görüyorum. 

Kendilerinin söylediği gibi, şu andaki nüfus artış hızımız yüzde 2,2 değil; yüzde 1,78'dir. 
1995-2000 yıllarını kapsayan Plan döneminde de, bu oranın 1,6'ya düşeceği tahmin edilmektedir. 
2000 yılında ise, yıllık olarak yüzde 1,5 düzeyinde bir nüfus artış hızı söz konusudur Türkiye için. 
Böylece, bu konuyu, şu bakımdan düzeltmek istiyorum. Nüfus artışı Türkiye'nin önünde bir sorun 
olarak görülmemelidir. Bu kürsüden, bilhassa bu konuya açıklık getirmek istiyorum. 

Planda, diğer bir konu; işsizliğin nasıl çözümleneceğidir. Bunun fazla tedbirleri olmadığı, ön
lemleri olmadığı ifade edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, işsizlik konusunda, Planda üçlü bir yakla
şım vardır. Kalifiye iş konusunda, ileri teknolojik yatırımlarla istihdam sağlanacaktır. Yoğun emek 
yatırımlarıyla, vasıflı olmayan işgücüne istihdam imkânı sağlanacaktır; ama, Planın hedefi, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerde kişisel becerinin, kişisel girişimciliğin ortaya konulması suretiyle işsiz
liğin önlenmesidir. Planda açıkça denilmektedir ki: "Verimli olmayan, üretken olmayan istihdama 
yer verilmeyecektir." Yani, Planın, işsizlik konusunda rasyonalitesi buradadır. Hiç üretmeyen in
sanları toparlarsınız, maaş ödersiniz; bu şekilde işsizliği sureten önlersiniz, gelir yaratmadığınız 
için, onu enflasyonla finanse ederseniz, bir noktada tıkanırsınız. Plan, hem model hem de işsizliğin 
ne şekilde önleneceği konusunda çok sağlıklı ve çok rasyonel önerilerle huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Bugün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bütün dünyada ayrı bir önemi var; Almanya da bu
nun farkında, Fransa da bunun farkında. Bu ülkeler, istihdam yaratmanın yolunu, küçük ve orta öl
çekli işletmelerde bulmuşlardır. Bugün Chirac Planına bakınız; Fransız Hükümeti "yeni işçi alanı, 
şu kadar işçi alanı" veyahut "yeni girişimcilik risklerini üstlenen gençlerin arkasında varım" diyor. 
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Şu halde, işsizliğin önlenmesi konusunda ortaya koyduğumuz en önemli model, eğitim bazında 
"ben bir şeyler yapabilirim, ben kendi kendime şunu üretebilirim, şu hizmeti verebilirim" riskini 
üzerine alabilen bir gençlik yetiştirmektir, uzman bir insan yetiştirmektir ve Hükümet olarak da 
amacımız, mezun olduğu zaman, tek başına veya bir iki ortağıyla, arkadaşıyla beraber bir şahsî iş
letme, küçük işletme kurduğu zaman onun arkasında olmaktır. Plan, özellikle orta ölçekli işletme
ler bazında, bu konuda gayet rasyonel yaklaşımlar içindedir. 

Tabiî, kentleşme, göç, işsizlik gibi sorunlarımız var. Biz, bugünden, Plandan önce, bir taraf
tan, 1995 yılında uygulamaya koyduğumuz sanayi kuşaklarıyla ve sanayi kuşaklan içinde cazibe 
merkezleriyle, göçü, kendi yöresinde istihdam imkânı yaratarak durdurmak, bir taraftan da, nüfu
sun, istihdam ihtiyacının mevcut olduğu yerlerde yatırım imkânları yaratmak suretiyle işsizliği ön
leme konusunda önemli projeleri uygulamaya koymuş bulunuyoruz. 

Bu yıla gelinceye kadar klasik bir model benimsenmişti: "Efendim, getir projeni, proje bazın
da sana destek veriyorum, nereye gidersen git, oraya yap" deniyordu. Nereye gider bu adam; tabiî 
gelişmiş bölgelere gider. Şunu kabul etmek gerekir ki, İstanbul'daki çarpık kentleşmede teşvik po
litikalarının önemli rolü olmuştur; ama, Anadolu'nun da pek çok yerinde altyapı vardı. Pek çok ile 
gittim; Konya'ya gittim, Konya'da da organize sanayi bölgeleri var, ama organize sanayi bölgele
rine teşvik yok. Gaziantep'e gittim, üçüncü organize sanayi bölgesi yapılmış, teşvik yok. Kayse-
ri'ye gittim, ikinci organize sanayi bölgesi yapılmış,1 teşvik yok. Bugün Türkiye'de, Çorum, Kay
seri ve Denizli illeri sanayileşme olayında kendi imkânlarıyla mucizeler yaratmış; ama, burada da 
teşvik yok. Son çıkarılan teşvik kararnamesiyle Hükümetimiz şunu demiştir "Biz, altyapıyı yapa
cağız, bu altyapının üstünü kurmak isteyen özel sektörün yanındayız" işte bu da göçü önlemenin, 
işsizliği önlemenin değişik bir yöntemidir; planda bu husus da benimsenmiş bulunmaktadır... 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, teşvik verdiniz de bu millet kullanmadı mı? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada karşılıklı konuş

mak istemiyorum. Tabiî, istihdam konusunda, 1995 yılında uygulamaya konulan bu yöntemden, bu 
teşvik politikalarından şu anda müspet sonuçları almış bulunuyoruz. Teşvikin bu şekilde Anado
lu'nun her köşesine yayılması ve devletin daha çok organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi site
leri ve onların altyapısının tamamlanması konusundaki gayretlerin müspet sonuçlarını almış bulu
nuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir dakikada da tarım politikalarına değinmek istiyorum. Tarım politi
kalarında, temel politikamız; pazar sinyallerinin üreticiye ulaşmasını engelleyen uygulamaların 
kaldırılmasıdır. Satılamayan mal üretimi yerine, pazarın talep ettiği malların üretimine müstahsili 
yönlendirmektir ve tarım girdilerini doğrudan doğruya sübvanse etmektir. 1994 yılında bu alanda 
uyguladığımız tarım politikasında, Hükümetimiz başarılıdır. Bu politikayı 1995 yılında ve önü
müzdeki yıllarda uygulayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlıyorum. Birinci tur görüşmelerden Hükümet olarak ya
rarlandık. Birtakım önergeler de gelmiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bu önergeleri hep birlikte 

değerlendireceğiz ve İnşallah yarın, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yüce Meclisin katkılarıy
la daha mükemmel olarak, milletin hizmetine, 1.1.1996'dan itibaren yürürlüğe girecek şekilde ha
zır olacaktır. 

Bugüne kadar, bütün sözcülere -muhalefet ve Hükümet kanadına mensup sözcülere- katkıla
rından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum; saygılarımı arz ediyorum. 
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Teşekkür ederim. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, ikinci tur görüşmelerde, ilk konuşma sırası Refah Partisi Grubunun. Re
fah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin; bu
yurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Derin, 60 dakikalık süreyi, aranızda, 4'e bölmüşsünüz. Benim matematik bilgime göre 
ve adil ölçülerle 2Ö'şer dakika düşüyor, öyle mi efendim... 

AHMET DERİN (Kütahya)-15'şer dakika. 

BAŞKAN - 15'şer dakika; demek ki matematik bilgim... Ölçümde hata yok, ölçüm adalettir; 
ama, matematik bilgisinde hata vardır. 

Sayın Derin, size 15 dakika süre veriyorum; buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Muhterem Başkan, muhterem milletveki
li arkadaşlarım; görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Planın ikinci turunda Refah Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi ifade etmek için huzurlarınızdayım. Öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum; 
daha sonra da, konuşmama başlamadan önce, televizyonlardan, medyadan izlediğimiz ve bizleri 
büyük bir üzüntüye gark eden Bosna-Hersek'teki, Birleşmiş Milletlerin güvenliği altında olan Sreb-
renica'da yaşanan katliamı, burada üzüntüyle ifade etmek, Birleşmiş Milletleri, bizatihi Batı'yı hu
zurlarınızda kınamak için ilk dakikalarımı kullanıyorum. 

Böyle bir olayla yıllardan beri karşılaşıyoruz; 25 yerde Müslümanın kanı akıyor. Ayrıca, yet
miş yıldır politikalarımızı ayarladığımız Batı'nın, ülkemizi bölmek isteyen PKK'ya bile desteğini 
görmemize rağmen, hâlâ, Avrupa Birliğinden, Avrupa'yla bütünleşmekten, entegrasyondan bahset
mekten, buna bağlı olarak da, İslam Birliğini ütopya olarak... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Suriye'yle, İran'la... 
AHMET DERİN (Devamla) - ...ütopya olarak... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Allah ıslah etsin sizleri... 
AHMET DERİN (Devamla) - ...kabul eden zihniyeti... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Bosna'ya ne yaptı İslam Birliği dediğiniz; onu 

açıkla... 
AHMET DERİN (Devamla) - Sen katılmıyor musun şimdi Bosna'daki bu faciaya?.. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Ben, senden fazla katılıyorum... 
AHMET DERİN (Devamla) - Batı'yı kınamıyor musun?.. , 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Hepsini yapıyorum; ama... 
AHMET DERİN (Devamla) - Yunan'ı kınamıyor musun; Fransız'ı, İngiliz'i kınamıyor musun; 

onlarla beraber bir devlet olmanın aşkıyla yanıyorsunuz. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Hepsini kınıyorum. Sen, İran'dan, Suriye'den bah

set... 
AHMET DERİN (Devamla) - Bunu hatırlatıyoruz. 
Bak, 1945 yılında elli milyon insanı ölen Batı'yla; Fransız'la, İngiliz'le, Alman'la... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sen, Türkiye bir şey yapmadı mı diyorsun yani; 

Türkiye'nin yaptıklarını da söyle. 
AHMET DERİN (Devamla) - ...otuz sene sonra kırk sene sonra aynı çatı altında toplanabil-

meyi kabul edebiliyorsunuz da, onlarla ortak olmayı kabul edebiliyorsunuz da, niye İslam birliğini 
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ütopya olarak kabul ediyorsunuz?.. Bunu yadırgadığımı burada ifade etmek istiyorum.(RP sırala
rından alkışlar) 

HALtL ÎBRAHÎM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Suriye'yle mi beraber olacağız; Suriye'yle mi?.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Biz, İslam ülkeleriyle ne zaman savaştık?.. Eğer, savaşıldıysa 
yine Batı'nın düzeni var. Eğer, Arap bize silah çektiyse yine İngiliz'in parmağı var. 

Şu anda, Srebrenica'da, Birleşmiş Milletlerin güvenlik bölgesi kapsamında olan o bölgeye, 
eğer, sivilleri katletmek için o Sırplar girdilerse, bunun arkasında, yine İngiliz var, ortak olmak is
tediğiniz... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Arap da var. 

AHMET DERİN (Devamla) - Biz, PKK'yı destekleyen Suriye'deki Nuseyri Hükümetinden de 
bu İktidardan da şikâyetçiyiz; ama, siz, şu Mecliste, bizim Suriye'den şikâyetçi olduğumuz kadar 
bir Yunan'dan şikâyetçi olamadınız... j 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Olduk olduk; sen bilemezsin onu... Bunlar yapıl
dı; senin o dar kafan almaz onu... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ahmet, sen devam et, devam et; dinleme onu... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sanki Bosna'nın sahibi sizsiniz... 
AHMET DERİN (Devamla) - Evet, bugüne kadar ne yaptınız?.. Utanır insan... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Bütün dünya biliyor... 
AHMET DERİN (Devamla)-Hükümetolarak utanmanız lazım... 
BAŞKAN - Sayın Derin... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Neler yaptığımızı herkes biliyor... 
AHMET DERİN (Devamla) - Bosna-Hersek'te, bugüne kadar, sizin yapamadığınızı, Hükü

metin yapamadığını Refah Partililer yaptı... 

BAŞKAN - Sayın Derin, şimdi, konu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı... 

AHMET DERİN (Devamla) - Sayın Başkanım, şimdi, Yedinci Beş Yıllık Plana geldik... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Siz de, Bosna paralarını yediniz... 
BAŞKAN - Sayın Artvinli, rica ediyorum... 
AHMET DERİN (Devamla) - Önce, Plan, tatbik edilebilir olmalıdır; hedeflere ulaşabilir ol

malıdır. Hep güzel şeyler yazılın Bu Plan da aynen seçim beyannamesi gibi, pembe tablolar çizi
yor. Bugüne kadarki tüm Planlar, zaten hep böyle pembe tablolar çizmiş. Sonra, Plan, mutlaka 
programlara yansımalıdır. Bunu, sadece ben değil, İktidar milletvekilleri bile ifade ettiler. Diğer bir 
yönü, bu Plan, programa yansıdıktan sonra da programın gerçekleşebilmesi için mutlaka sağlam 
kaynaklara dayandırılmalıdır, kaynakları sağlam olmalıdır. Sonra, Plan çok güzel olabilir, progra
ma yansıyabilir, elde mevcut kaynak da olabilir; ama, bu Planı, bu imkânları hangi zihniyet tatbik 
edecek, kaynaklan en rasyonel şekilde kullanacak; kendi imkânlarımızla zengin oluruz inancı ve 
moralinde olan hükümet ve kadrolara da çok büyük ihtiyâç vardır. 

Biz, bu Planın alışılagelmişin dışında hazırlandığının farkındayız. Dünyada değişik ülkeler; bu 
noktada, dünyayla entegrasyon sürecinde önemli gördükleri belli projeleri almışlar, bu projelere 
ağırlık vermişlerdir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da, aynı şekilde, sektörler bazında değil, 
hedefleri göstererek, önemli gördüğü projeleri ele alarak onlara ağırlık vermiştir; ancak, yine, bu 
Plan, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği hedeflerine göre hazırlanmıştır; âdeta oradan direktif alın
mış, bu şekilde hazırlanmıştır. 
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Öngörülen hedefler, ideal hedefler olup ülke gerçekleriyle de bağdaşmamaktadır. Okunduğun

da görülecektir ki, pembe bir plan; âdeta, nişanlı bir gencin sevgilisine yazdığı aşk mektubu gibi... 
Keşke olabilse... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - O nasıl olu
yor?!. . 

AHMET DERİN (Devamla) - öngörülen hedeflerin, mevcut bütçe imkânları ve millî gelir dü
zeyimizle gerçekleştirilmesini mümkün görmemekteyiz; bunlardan, okullaşma oranı, işsizlik ora
nı, kişi başına düşen sağlık personeli sayısı, yatak oranları, enflasyon oranları ideal olmakla birlik
te -ülkenin mevcut imkânları demiyorum- bunların, Hükümetin finansman alternatifleriyle gerçek
leştirilebilmesinin mümkün olmayacağı kanaatini taşıyoruz. 

Sonra, İktidar veyahut da bu Planı savunan sözcüler, âdeta, bazı tabirlerin arkasına sığınarak, 
milleti sloganların gölgesinde uyutuyorlar; işte, çağdaş, bilgi toplumu, dünyayla entegrasyon, Ba
tılı olmak... Hâlâ, ülkede, kağnı arabasıyla çiftçilik yapan insanların olduğu âdeta unutuluyor. Yet
miş yıl "Batılı olmak" dedik, battık gittik!.. Bu hedef bitti, tükendi... Şimdi, dünyayla bütünleşme, 
küreselleşme, globalleşme, dünyayla entegrasyon... Çok güzel... Batı'daki teknolojiye uymayalım, 
almayalım, dünyaya kapılanmızı kapayalım, mal alıp satmayalım diyen yok zaten; ancak, Batı'ya 
entegrasyonda, onlara hangi sektörlerde mal satabileceğiz, hangi sektörlerde onlarla rekabete gire
bileceğiz, dünya ticaretinde, hangi sektörlerden, hangi mallardan ve hangi hizmetlerden pay alabi
leceğiz, bunu tespit etmemiz lazım. Avrupa Birliğine nelerimizle gireceğiz; bu mühim... Hem Av
rupa Birliğine girmeye "dünyayla bütünleşmek" diyoruz hem de Avrupa Birliğinin dünyayı küçült
tüğünü, dünyaya sınırlar koyduğunu; yani, Ortak Pazarın, Avrupa Birliğinin dışındaki ülkelere or
tak gümrük tarife uygulamasıyla sınırlar koyduğunu, âdeta, gözardı ediyoruz. 

Burada, yine, İktidar milletvekillerinden bir konuşmacı "biz demokratik bir ülkeyiz; bizim, 
Avrupa Birliğine girmemiz kaçınılmazdır" ifadesini kullandı; yani, demokratik olmayan, demokra
siyle idare edilemeyen ülke Avrupa Birliğine ortak olamazmış veya demokrasiyle yönetilen bir ül
keyle demokrasiyle yönetilmeyen bir ülke arasında ortaklık tesis edemezmiş gibi bir hüküm orta
ya koydu ki, biz buna da katılmıyoruz; çünkü, İspanya, kendisi demokratik olmadığı halde, Fran-

ı co döneminde gidip, bizzat Avrupa Ortak Pazarına katılmış, krediler almış, bugün, bizden çok çok 
fazla mesafeler katetmiştir. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Yanlış... Franco'dan sonra katıldı; Suarez zamanında... 
AHMET DERİN (Devamla) - Bu Planın tatbik sahasına konulabilmesi için, kaynaklar gere-, 

kiyor demiştik. Evet, kaynak olarak da bu Planda, vergi gelirleri, özelleştirme, harcama politikala
rında israfı önleyip tasarruf etme ve borçlanma gösteriliyor; yani, şöyle özetleniyor: Vergi, zam, 
borç; bu da yetmedi -otuz yıl vergi, zam, borçla bütçeler yönetildi- şimdi, mevcudu satma -özelleş
tirme buna katıldı- birkaç yıldan beri de, yap-işlet-devret modeli ve yabancı sermaye... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - İflas eden tüccar öyle yapar... 
AHMET DERİN (Devamla) - Evet, iflas eden tüccar öyle yapar... 
Burada, yabancı sermayeye karşı olduğumuzu ifade etmiyorum; yap-işlet- devret modeline de 

karşı değiliz, özelleştirmeye de karşı değiliz; ancak, yap-işlet-devret modelinde ilk uygulama nere-
siydi; Afşin-Elbistan Santralı, Ne oldu; Başbakan Tansu Çiller'in yalı komşusuna, eldeki mevcut 
tüm imkânlar kullanılarak, 2 tane ilave santral kurma hakkı verildi. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Ne zaman?!. 
AHMET DERİN (Devamla) - Özelleştirme örneklerine baktığımızda, hangisi iptal olmadı bu

güne kadar... Bakanın birisi "ucuz" dedi, medya üzerine saldırdı, iptal edildi. Yapılan özelleştirme 
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örneklerine bakıyoruz; diyoruz ki: Bu siyasî iktidarların yaptığı özelleştirme modeliyle yapılan şey 
özelleştirme değil peşkeştir... (RP sıralarından alkışlar) Bunun için karşı çıkıyoruz; yoksa, müda
haleci bir zihniyetle ekonominin yönetilmeyeceğinin, fanus içinde olmadığımızın herkes idrakin-
dedir. Bu Parlamentoda bunlara karşı çıkan hiçbir siyasî grup yok; ancak, tatbikatına karşı oluş var
dır, uygulamalara karşı oluş vardır. 

Şimdi, yıllarca, devletin, borçla, vergiyle, özelleştirme gelirleriyle toplanan paralarını israf et
tiniz; hayalî ihracatçılara, vergi iadeleri şekliyle, 80 trilyon, bugünkü değeriyle 100 trilyon lira peş
keş çekildi, 3-5 tane iktidar yandaşı holding için 9 tane devlet bankası batırıldı; bugünkü rakamlar
la 140 trilyon lira; sadece Toprak Mahsulleri Ofisindeki yolsuzluğun 13 trilyon lira olduğunu, Mec
liste kurduğumuz komisyon tespit etti. Her gün televizyonlarda "varan 1", "varan 2", "varan 9", 
"varan 30" diye, ihalelerde nasıl fazla paralar ödendiği, devletin paralarının nasıl harcandığı sayıl
dı. Sonra, bu kaynaklar, önce dinlenme tesisleri, eğitim siteleri, genel müdürlük binaları, bakan 
odaları, bakan arabalarıyla çarçur edildi, perişan edildi. (RP sıralarından alkışlar) Bundan vazgeçil-
mediği müddetçe "borç al, ye" mantığıyla, para-döviz-kur oyunlarıyla, IMF ve Dünya Baknası ta
limatlarıyla bir yere varamazsınız; planlar, sadece -eskiden olduğu gibi- sayfalar arasında kalır, bu 
millet ezilir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İBRAHİM HÂLtL ÇELİK (Şanlıurfa) - Pembe plan olur, pembe plan... 
AHMET DERİN (Devamla)-Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, size süre... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Adil düzen... 
BAŞKAN - Sayın Matkap, müsaade buyurun; Grubun 1 saat süresi var. 
Ben size süre veririm; ama, arkadaşınızın süresini kullanmış olursunuz. 
AHMET DERİN (Devamla) - 2 dakikada bağlamak istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biraz pembe plandan bahset. 
AHMET DERİN (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Çağdaş olunur, bilgi toplumuna ulaşılır, hem de beş on senede; Batı'yla da yarışılır, hatta, 

Amerika'yla da yarışılır, Japonya'yla da... Kore'ye bakınız, Endonezya'ya bakınız, Malezya'ya ba
kınız; bunlar koşuyorlar. Bunun için gerekli imkânlar bizde mevcut; genç nüfus, sopaya alışmış 
memur; yıllardan beri ezilen ve yine de Allah'a şükür diyen bir milletten, halktan oluşuyoruz. Ye
raltı, yerüstü zenginliklerimiz var; ancak, ne yapmak lazım; zihniyetin değişmesi lazım. Üretip zen
gin olma yerine, kendi imkânlarıyla zengin olmainancı yerine "borç al, ye" mantığıyla, bu Beş Yıl
lık Planın pembe hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bilgi çağını yakalamak, geçmek mümkündür; ancak, bunun için, bazı şeyleri gerçekleştirmek 
gerekir; önce, inanmak gerekir, millî bir devlet politikası gerekir; bazı sektörlerde, enerjide, eğitim
de, ulaşımda, en azından altyapı sektöründe, hükümetlerle, bakanlarla değişmeyen bir devlet poli
tikası tespit edilmesi; sonra da yüksek ahlak gerekir. Bakın, bu kalkınmada millî ve manevi değer
lere hiç yer verilmemiştir. Dünyanın en güzel kanunlarını getirseniz, dünyanın en büyük imkânla
rını getirseniz, hırsızların ve yolsuzların elinde olacağı şey israftır, tarumardır, peşkeştir. O açıdan, 
yüksek ahlaklı bir eğitim sistemini oluşturmak mecburiyetini burada ifade ediyorum. 

Sonra, yüksek teknoloji... Ar-Ge yatırımlarına baktığımızda görülecektir ki, binde 4'ler mesa
besinde; gayri safî millî hâsılanın veya bütçe payının binde 4'ü mesabesinde araştırma geliştirme 
yatırımlarına finans ayrıldığı vakit... 
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; (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET DERlN (Devamla) - 2 cümleyle bağlıyorum efendim. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Adil düzen!.. 

BAŞKAN - Sayın Matkap, rica ediyorum efendim... 

Buyurun, cümlelerinizi tamamlayın. | 
AHMET DERİN (Devamla) - Eğitim oranı; Amerika Birleşik Devletlerinde yüksekokullaşma 

yüzde 55, Japonya'da yüzde 40, bizde yüzde 12. Diyeceksiniz ki, yüzde 26'ya çıktı; hayır, bunun, 
yüzde 14'ü, açıköğretim, mektupla öğretim, televizyonla öğretim; ne olduğu belli değil; yani, işsiz
lere bir yer bulma noktasında, Hükümetin, gençliği aldatmasından başka hiçbir şey değil. 

Gerçekleşmesi gereken üçüncü mesele, güçlü bir ekonomidir. 5 mikrobun olduğu; faizin kalk
madığı, haksız vergilerin bulunduğu, kurlarla hergün oynandığı, durmadan para basılan bir darpha
nenin olduğu ve kredilerin üreticiye değil tüketiciye ve tüccara verildiği, üç-beş holdinge verildiği 
bir ortamda, istikrarlı bir ekonomiye ulaşmamız mümkün değilidir. Bunun için de, motor bir hükü
mete ihtiyaç vardır. 

Makro planlardan, disiplinli çalışmadan, inançlı kadrolardan, en mühimi de, batmış olan, tı
kanmış olan bu sistemleri bırakıp adil düzene geçmekten başka kurtuluş çaremiz olmadığını ifade 
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Derin. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Son dakikaları saymayalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben işaret ediyorum Sayın Matkap; sizin Grubunuzun, dün, 10 dakika alacağı 

vardı; o 10 dakika için kendilerini kürsüye davet ettim... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Ben destekliyorum Sayın Başkan! 
BAŞKAN- Süreye dikkat ediyorum efendim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Muhalefet yapmak kadar rahat bir şey yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Derin "iki cümle" dedi; tabiî haklıdır; çünkü, konuşmada nokta

lama işaretleri kullanılmadığı için, konuşmanın tamamı tek cümle sayılır. 

ŞAHİN ULUSOY (Tokat) - Yazılı metin olunca, noktalama işaretleri olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ulusoy, bendeniz, konuşmaları takip edebiliyorum ancak. 
Refah Partisi Grubunun, ikinci tur görüşmelerdeki süresinin ikinci bölümünü kullanmak ve 

görüşlerini ifade etmek üzere, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz; buyurun. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Kapusuz, zatı âlinizin de süresi 15 dakikadır; eğer, sonradan uzatma talep edecekseniz, 
şimdiden 12 dakikalık süre vereyim; böylece, sizin arzunuz da yerine gelmiş olsun. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Şimdiden verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Peki. 
REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarıy
la ilgili olarak, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, bu çalışmaların, birçok sıkıntının yaşandığı ülkemizde hayırla
ra vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 
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Tabiî, biraz önce konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi, kör, sağır, vicdanı yok olmuş -özel

likle, bu Planda da sıkça tekrar edilen "dünya ile bütünleşme" ifadesinin yer aldığı- bu dünya ülke
lerinin, insanlığın çektiği bu ıstıraplar karşısındaki duyarsızlığını, hatta ihanetini de buradan telin 
ediyorum. -

Plan, ülkelerin gelişmesini temin açısından, önemi azımsanmayacak bir araçtır; önemli olan 
husus da, bu aracı iyi kullanabilmektir. Bunun için, yapılan planlar, öncelikle, gerçekçi olmalı ve 
uygulamaları ciddî bir şekilde takip edilmelidir. 

Burada, plan konusunda, çok detaylı açıklamalara girmek istemiyorum. Çok derin teknik ta
nımlamalara girmeden, planın, ekonomik anlamda, kaynak temin eden, bu kaynağın kullanımına 
açıklık getiren ve harcamalarda öncelikleri belirlemede yol gösteren bir araç olduğunu ifade etmek 
isterim. 

İyi bir plan, topyekûn kalkınmayı hedef almalıdır. Topyekûn kalkınmayı hedefleyen plânda, 
insan, planın ekseninde, merkezinde olmalıdır. Böyle bir planda, insanın, maddî ve manevî ihtiyaç
larına önem ve dikkatle yer verilmelidir. İyi bir.plan, ülkenin önünde, yol gösteren iyi bir rehber 
gibidir. Eğer, önümüze, net olarak yol gösteremeyen tespitler ve hedefler konulursa, yeterli ve du
yarlı çalışmalar konulamazsa, çok güzel hazırlanmış olan planlardan bile, istenilen azamî sonuçla
rı almak mümkün değildir. 

Ülkemizde beş yıllık plan uygulamalarının yedincisini görüşmeye başladık; bu arada, 6 plan
lı dönem, otuz yıl geride kaldı. Ayrıca, 1978'deki, 1984'teki ve şu anda içinde yaşadığımız 1995 yı
lı ara planlarını da ilave ederseniz, yaklaşık, otuzüç yıllık uygulamaların sonuçlarını, bugün, millet 
olarak, Meclis olarak, milletvekilleri olarak beraberce görmekteyiz. 

Hazırlanmış olan bü Planda, özellikle, kıymetli bürokratlarımızın büyük çabalan ve gayretle
ri olmuştur; fakat, planların ve politikaların yönlendirmesini yapanlar, stratejilerini tespit edenler 
ise, hükümetlerdir. Siz, çok güzel bir plan yaptınız, politikalarını da tespit ettiniz; fakat, bunu kim 
takbik edecek... İşte, Türkiye'de münakaşası yapılan, özellikle üzerinde durulması gerekli olan ko
nu, bu tatbikatçı zihniyetidir. Yoksa, planın çok iyi olması, çok güzel cümlelerle yerini almış bir
çok politikadan bahsetmiş olmanız, bu güzel sonuçları size taşımayacaktır. Siz, günlerce "bal, bal" 
diye bağırsanız, ağzınız tatlanmaz arkadaşlar... Onun için, bu strateji ve plan konusunda birkaç hu
susu dikkatlerinize arz etmek istiyorum; özellikle, değerli milletvekili arkadaşlarıma da şu külliya
tı takdim etmek istiyorum. Bakınız, tarihin çok derinliklerine, gerisine gitmek istemiyorum; bugün
lere geldiğimiz dönemler, planlı dönemlerdir; yani, bugünkü sıkıntıları plansız dönemlerin sonucu 
olarak yaşamıyoruz. Hatta, olayı, bu Hükümete indirgersek -bütün milletimiz gibi sizler de çok iyi 
biliyorsunuz ki- çok afakî projelerden, programlardan bahsedildi. Mesela, UDİDEM Projesi, bu 
Planda hiç zikredilmiyor; 2 anahtar meselesi, hızlı tren meselesi, enflasyon meselesi, yeşil kart me
selesi, âdeta, tarihe gömülmüş durumda. 

Bakınız, şu elimdeki "5 Şubat 1993 Genelgesi." Nedir bu; büyük yatırımlarla ilgili hükümet 
direktifi; hangi tarihte talimat olarak ilgililere gönderilmiş; 5 Şubat 1993... İçinde o kadar çok rae-
ga projelerden bahsediliyor ki, enerji sektöründen tutun, elektrik enerjisine, barajlara, otoyollara, 
karayollarına varıncaya kadar envai çeşit proje olan bir liste. Peki, bu listede zikredilen şeyler yan
lış mı; değil, güzel şeyler; ama, bunun tatbikatı nerede, bunu tatbik edecekler nerede?!. İşte, bütün 
problem, maalesef ama maalesef, bu noktada düğümlenmektedir. 

Bakınız, yine aynı şekilde "Ekonomik Önlemler Uygulama Planı" yani, meşhur 5 Nisan pake
ti... Onun da hedef ve gayeleri çok iyiydi. Siz, 5 Şubat 1993'te, bu mega projeleri ilan edeceksiniz; 
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ondan sonra, tutacaksınız, 5 Nisanda, herkesi fakirleştiren bir paket gündeme getireceksiniz... İşte, 
bu da, bu Yönetimin ve bu yöneticilerin, maalesef ama maalesef, üzücü tutarsızlıklarının bir başka 
örneğidir. 

Yine aynı şekilde, 1991 yılı sonrası, 1992 bütçesi, 1993> 1994, 1995 bütçeleri ve bütçe yapıl
dıktan bir ay sonra, fiyaskoyla neticelenen bütçelerdeki rakamlar... 

Yine aynı şekilde, Sayın Başbakanın "babam yapar da, kızı olarak ben yapamaz mıyım" anla
yışıyla yayımlamış olduğu bir başka proje; yani, 1995 yılında başlatılacak ve hızlandırılacak büyük 
projeler listesi. Elbette, milletimiz bu büyük projelerin çok daha fazlasına layık, çok daha büyük 
ihtiyaçlarla kıvranıyor; ama, bu listede zikredilmiş olan projeler nerede?!. Ben, köyüme gidiyorum; 
yol yok, su yok, kanalizasyon yok, gençlerim işsiz, ürettiklerinin bedeli yok; her türlü sıkıntı var; 
ama, sadece, ülkeyi pembe köşklerinden, pembe kafalarıyla ve beyaz sayfalarla oyalamak isteyen 
Başbakan ye onun ekibinin, sadece, milleti, âdeta meşgul etmek için, kamuoyunu yönlendirmek 
için, basın mensuplarına duyursunlar için dağıtmış olduğu, tatbikatı olmayan büyük projeler... 

Yine aynı şekilde, Sayın Hükümetin "Uygulama Programı", "Hükümet protokolleri..." 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bütün bunları niçin arz ediyorum: "Batı için Türkiye'nin 

gerçekleri", "Avrupayla bütünleşiyoruz", "1995-2000 Yılının Mega Hedefleri" falan gibi yayımla
nan bu güzel renkli kitaplar veyahut da bu güzel listeler, şayet bugünkü sıkıntılarımıza, millet ola
rak derdimize çare olma noktasında bir şeyler taşıyor ise, benim, elbette bunu takdir etmem gere
kir; fakat, milletinin temsilcisi bir milletvekili olarak üzülerek söyleyeyim ki, milletim bunu tasvip 
etmiyor, bunu kabul etmiyor; bu noktada kendisine güven duyulması gerekli olan siyasî iktidarla
rın yanlış adımlarının sıkıntılarıyla kıvranıyor. 500 günlük uygulamalar, enflasyon, hayat pahalılı
ğı, işsizlik, içborçlanma, dışborçlanma, ithalat, ihracat, kamu açıklan ve bütün dengeler, maalesef, 
bozulmuştur. 

Şayet, bu dengeleri kurmak, böyle bir Plan yayımlamakla mümkün olsaydı, ben, bu Plan için, 
emin olunuz ki, hiçbir şey söylemezdim; ama, siz, en güzel şeyleri de koymuş olsanız, bu denge
leri kurtarma ve bu dengeleri denkleştirme noktasında bu Plan bir şey yapamıyor ise, o zaman ne 
yapmak mecburiyetindeyiz; yeniden, doğru ve dürüst, kamu vicdanını da tatmin etmek kaydıyla, 
gerçekçi adımlar atmak mecburiyetindeyiz. 

Planlarımız, programlarımız ve politikatalarımız doğru tespit edilmeli, ondan sonra da, ülke 
realiteleri doğrultusunda, ne yapmalıyız; bunların tatbikini gerçekleştirmeliyiz; ama, eminim ki -bi
raz önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, ANAP döneminde, programı yaptılar; ama, tatbik 
edemediler- benim de kanaatim odur ki, bu Planı bu Hükümet yapacak; ama, tatbik edemeyecek; 
çünkü, milletimiz, bugünkü duruma layık olmadığını, kendine düşen görevde, yani, sandıkta, ge
rekli olanlara gerekli cevabını takdim ederek gösterecektir. Bu Planı, siz iktidara geldiğinizde tat
bik edecek misiniz derseniz; hayır, biz, bu Planı ve öncelikle bu Planın stratejisinin yönünü ve yor
damını mutlaka değiştireceğiz, haberiniz olsun. Çünkü, bu Plan, bu milletin dertlerine yönelik, cid
dî ve faydalı bir plan değildir. 

Mesela, enflasyona bir bakalım; Altıncı Beş Yıllık Plan uygulamalarındaki hedefleri şöyle bir 
değerlendiriyorum, bakıyorum, hangi hedefler seçilmiş, büyüme ne olacak, ekonomik dengeler ola
rak dışticaret ne olacak, bunun yanında, üretim artışı ne olacak, gerçekleşmiş sermaye yatırımları
nın durumu ne olacak; ödemeler dengesi, kamu kesiminin borçlanma gereği ve özellikle tasarruf ve 
ekonomik entegrasyon gibi sektör bazındaki bütün meşelere dönüp baktığımızda, tespit edilmiş he
deflerin tutturulamadığının, tatbikatta gerçekleştirilemediğinin acı tablosunu yaşıyoruz. İşte, bütün 
bunlara ilave olarak, sizin tespit etmiş olduğunuz bu politikaların -biraz önce, Sayın Bakanımız "bir 
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grup sözcüsü 2 trilyon dolar olarak söylediler, rakam hatası yaptı" dediler; ne kadarmış- bu Planın 
gerçekleşmesi için, 200 milyar dolar kaynak gerekirmiş. Ben, şöyle bir geriye dönüp, son on yıl
da faiz diye, bu milletin alınterini, göznurunu toplayıp by-pas ederek, faiz olarak ödediğiniz raka
ma bakıyorum, 200 milyar dolardan çok daha fazladır, dikkat buyurun... Yani, bir yerde, siz, kay
bettiğiniz şeyi kendi bünyenizde göremiyorsunuz. Şayet bunu ödemek yerine, kendiniz bunu kul
lanma noktasında, eğer hazırlık yapsanız, anlayışınız bu noktada tecelli etmiş, bu noktaya yönel
miş olsa, bu kaynak, demek ki, hazırdır. Ancak, siz, ne yapmışsınız; yapılacak zamlara ümit bağ
lamışsınız; zaten, milletin boğazını sıka sıka, onları, ölüm noktasını taşımışsınız. 

Ayrıca, özelleştireceğiz diye, özelleştirmede başarılıyız desinler diye, milletin malını, mülkü
nü, âdeta peşkeş çekeceksiniz, oradan 20 milyar dolar bekleyeceksiniz; Gümrük Birliğinden ticarî 
hacmimiz artacak, şu şu şekilde gelirlerimiz olacak, bir 30 milyar dolar oradan bekliyoruz diyecek
siniz -ki, görünürde o da yok ya- efendim, dış borçlanma yapacağız diyeceksiniz, şu anda, 69-70 
milyar dolara yaklaşmış olan dış borca bir 30 milyar dolar daha ekleyecek, 90-100 milyar dolara 
çıkaracaksınız; ama, bütün bunları yapmaya, öncelikle ömrünüz kifayet etmeyecek, daha sonra da, 
emin olunuz, bu hedeflediğiniz kaynakların, bu memlekete hiçbir faydası olmayacak. Çünkü, borç, 
daha çok borç getirecek, daha çok faiz getirecek; IMPye daha çok, Dünya Bankasına daha çok, bu 
entegrasyona girmek istediğiniz ülkelere daha çok bağımlı hale geleceksiniz ve bu, sizleri, onların 
emir eri olma noktasına taşıyacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bakınız, elbette, sizler, memleketini en az benim kadar se
ven kardeşlerimsiniz; özellikle, bunda, hiçbir tereddütüm yok; fakat, biz, 32 yıllık plan yapmışız, 
strateji tespit etmişiz, memleket için faydalı olma çabasında olmuşuz; ama, geldiğimiz sonuç, böy
le güzel düşüncelerin verdiği bir sonuç değil; işçisi sıkıntıda, memuru, köylüsü, esnafı, bütün ke
simleri sıkıntıda, eğitimde geldiğimiz yer, maalesef ama maalesef, hedefin çok çok gerisinde; bu
nunla beraber, sağlık problemimiz had safhaya çıkmış, işsizlik ileri boyutlara ulaşmış, iç politika
daki sıkıntılarla birlikte, ülke bütünlüğüyle ilgili sıkıntılarla birlikte, aynı zamanda dış sıkıntıları
mız artmış. 

O halde, yapmış olduğumuz bu çalışmaların sonucu başarasız olmuş ise, lütfen bir muhasebe 
yapalım... Bu muhasebeyi yaparken de, kendi ördüğünüz duvarların içerisinde kendinizi mahkûm 
etmeyiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN-İnşallah, son cümle Sayın Kapusuz... . 
Efendim, sizden sonraki değerli arkadaşımızın süresinden alıyorum; onun için, lütfen, ikinci 

bir süre alımı olmasın. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım; uzatmayacağım. 
Değerli arkadaşlar, biz, bu memlekette, hakikaten, bu yanlış gidişten dönmek, doğru tespitle

ri yapmak ve bunu hayata geçirmekten başka alternatifi olmayan bir ülkeyiz. Şayet kendi değerle
rimize, kendi düşüncemize, kendi kültürümüze, kendi tarihimize güvensizlik içerisinde, ille de, kü-
reselleşiyoruz, Batılılaşıyoruz, Batı ile bütünleşiyoruz diye birtakım hayallerin peşinde koşarsak, 
benim kanaatim odur ki -bütün yetkililer ve özellikle ülkede dış politikanın içerisinde bulunan yet
kililerin açıkça ifade ettikleri gibi- sizin bu hayalleriniz gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşse bile, iş
te Çeçenistan'da, işte Bosna'da, işte ülkemizin menfaatlarını ilgilendiren Irak ambargosunda, Kıb
rıs meselesinde, Yunan meselesinde, dişlerini gösteren, Akif in ifadesiyle "tek dişi kalmış canavar" 
hükmünde, memleketimizin, âdeta menfaatlarını kemirenlere duyarlı olmaya, onları, doğru tespit 
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edip, doğru kararlarla, memleketimizin menfaatma olan politikaların mutlaka ön plana çıkarılma
sı ve bu Planda yer almayan meselelere de, tatbikatta yer verilmesi temennisiyle, hepinize saygı
lar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN 4- Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. . 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Medeniyet iyidir de, önemli olan onu kullanmak. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben de aynı şeyleri söyledim Sayın Gökalp; gösterdim, bakın, 
burada ne güzel projeler... 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubunun bu turdaki görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Zeki 
Ünal; buyurun. 

Sayın milletvekilleri, yaptığım hesaba göre, inşallah, bugün, ikinci ve üçüncü tur Plan görüş
melerini bitirebileceğiz; sürelere riayet edilirse, kolay bitirmiş oluruz; çünkü, yarın, epeyce görü
şülecek önerge var. 

Sayın Ünal, o suyu sürenizde içtiniz; keşke, evvelce içip gelseydiniz... 
AHMET KABİL (Rize) - Bardağı boşaltıyor... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Kendisini emniyete alıyor, emniyete... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Kendisini emniyete alıyor... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünal. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan 868 sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı üzerinde, görüşlerimizi arz 
etmek üzere, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, plan niçin yapılır; planın amacı, hepimizin bildiği gibi, millî geliri artır
mak, ülke kaynaklarını en rantabl ve rasyonel bir şekilde kullanmak, gelir dağılımının adilane bö
lüştürülmesini sağlamak, bölgelerarası dengesizlikleri ortadan kaldırmak, eğitim, öğretim ve kültü
rel politikalarda hedef göstermektir. 

Değerli kardeşlerim, genel olarak, planlı döneme girildikten sonra, yaklaşık otuziki yıllık bir 
zaman geçmiştir. Bu zaman içerisinde, acaba, Türkiye, hangi noktadan hangi npktaya kadar gel
miştir; bunları tek tek incelediğimiz zaman, kısmî bir gelişme olmakla beraber, maalesef, ülkemi
zin, uluslararası arenada hiç de iyi bir noktada olmadığını esefle görüyoruz. 

Bilindiği gibi, ilk Plan, 1963 yılında uygulamaya konulmuştur. 1963 ve 1967 yıllarını kapsa
yan Birinci Plandan sonra, İkinci ve Üçüncü Planları dikkate aldığımız zaman, belki, bu planlı dö
nem içerisinde, hedeflerini tam manasıyla tutturamamış olsa bile -ki, İkinci Plan tutturmuş, hatta 
birazcık da geçmiştir- ilk üç planın, normal olarak, ülkemizin kalkınmasında, millî gelirin artırıl
masında bir fonksiyonu olduğunu görebiliriz. Ancak, 1978 yılında, gördüğümüz kadarıyla, maale
sef, ekonomik büyümenin giderek düştüğünü müşahede etmekteyiz. 

Yalnız, bu arada, 1984 yılında hedefin aşıldığını vurgulamak istiyorum. Kalkınma hızında 
yüzde 5 olan hedef, yüzde 5.9 olmuştur; ancak, 1985 ve 1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında hedef, yüzde 6.3 olarak alınmış; gerçekleşme, yüzde 5.2 olmuştur. 

1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında hedef, yüzde 7 olarak alın
dığı halde, maalesef, gerçekleşme yüzde 3,5 olmuştur. 

Yedinci Beş Yıllık Plan çalışmalarını vaktinde bitiremeyen Hükümet, 1995 yılında bir geçiş 
programı hazırlamış ve 1995 yılı hedefini de yüzde 4.4 olarak almıştır. Şu andaki duruma ve Dev^ 
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let Planlama Teşkilatının tahminlerine bakılırsa, bu hedefin tutturulması mümkün görülmemekte
dir; çünkü, en son olarak yüzde 3.1 şeklinde revize edilmiştir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan 
taslağında ise, 2000 yılında yüzde 5,5 ilâ yüzde 7.1 arasında bir kalkınma öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Planda gösterilen hedefler, çok büyük hedefler değildin Mese
la: "Dış ticaret hacmi 160 milyar dolar olsun" deniliyor; bu, büyük bir hedef değildir. Eğer, haki
katen, şu andaki, sakat ve yanlış ekonomi politikası terk edilecek olursa, bu hedefleri elbette ki, tut
turmak mümkün olur. Bugün, iç ve dışborç toplamamız 100 milyar dolar civarındadır. Enflasyon, 
yüzde 100 civarında seyretmektedir. Sermaye, yatırımlara yöhelmiyor; sermaye, repoya, faize, ran
tiyeye yöneliyor. Dolayısıyla, bugün, belki, elli yerden belge alması lazım gelen bir yatırımcı, ya
tırım yapmak yerine, hiçbir riski olmayan faizciliğe yöneliyor ve Hükümetin politikası da, bunu sü
rekli olarak teşvik etmek ve desteklemek şeklindedir. Böyle bir politikayla, elbette ki, yatırımları 
artırmak, üretimi artırmak ve dolayısıyla, dış ticaret dengesini ve cari işlemler dengesini sağlamak 
da mümkün değildir. Onun için, bu rakamları, elbette ki, şu andaki politikaya göre, bir hayal mah
sulü, bir temenni ve tahmin muhsulü olarak kabul ettiğimizi burada belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, global olarak baktığımızda, 1960 yılında, bizim gayri safî millî hâsıla
mız 50 milyar TL'imiş. O zaman, tabiî, 1 doların 9 lira olduğu hesap edilirse, 5 milyar dolar civa
rında bir millî gelirimiz varmış. Şimdi, 1995 yılındayız, peki, şu anda, bizim gayri safî millî hâsı
lamız, yeni seriye göre nedir; 6,9 katrilyon TL'dir; yani, dolara vurduğumuz zaman, 148 milyar do
lardır. Tabiî, bir yeni seri-eski seri meselesi vardır; bu, yeni seri hesabına göre 148 milyar dolardır, 
eski seriye göre de, 107 milyar dolardır. 

Şunu arz etmek istiyorum: Kalkınma çabası içerisine giren ülkelerle, Türkiye'yi kıyasladığınız 
zaman, maalesef, Türkiye'nin, çok çok gerilerde kaldığını görüyoruz. Hatırlayalım, Türkiye, İkin
ci Dünya Harbine girmemiştir. Japonya ve Almanya, İkinci Dünya Harbine girmiş, perişan ve mağ
lup bir şekilde çıkmış olmalarına rağmen, onlar, kendilerini toparlamışlardır. Şunu hemen arz et
mek istiyorum: 1955 yılında, Almanya'nın gayri safî millî hâsılası 43 milyar dolar, Japonya'nın 24 
milyar dolar, Güney Kore'nin, 2,3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6,8 milyar dolar. Yani, o yıllarda, 
kırk sene evvel, Japonya'nın üçte biri nispetinde bir millî gelire sahip olan Türkiye -bugün, Japon
ya'da gayri safî millî hâsıla 4,2 trilyon dolara ulaşmıştır- şu anda; Japonya'nın otuzda biridir. O yıl
larda, biz, Güney Kore'nin üç katı iken, şu anda üçte biriyiz. 

Değerli kardeşlerim, bunun sebebini araştırmak lazımdır. Türkiye.niçin geri kaldı, Türkiye'nin 
kaynaklan mı yok, İnsanlarımız geri zekâlı mı; hayır. Öyleyse, şu anda, benim kanaatime göre, 
Türkiye'de, başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere, bütün kurumların yapması gereken, hat
ta Hükümetin yapması gereken bir iş, bir inceleme vardır; nedir bu; kırk yıldan beri Türkiye neden 
kalkınamadı... Bununla ilgili çok ciddî bir şekilde araştırma yapmak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimse, suçu başkasına atmasın. Son elli yıldan beri, iki tane görüş 
Türkiye'nin siyasal iktidarlarına hâkim olmuştur: Bir, liberal görüş, bir de, sol, sosyal demokrat gö
rüş Evet, bunlar, ara dönemleri çıkaracak olursak, anahatlarıyla, son elli yıllık, Türkiye'nin siyasî 
hayatında rol alan iki ayri görüştür. Öyleyse, onların, ciddî bir şekilde muhasebe edilmesi gerekir. 

Biz, "adil düzen" dediğimiz zaman, arkadaşlarımız, bıyık altından tebessüm ediyor. Elli yıl
dan beri, adil düzen, tabiî ki, iktidar değil; ama, şuhu ifade edeyim; eğer, biz de, sizin gibi bir po
litika izleyecek olursak, elbette ki, muvaffak olamayız. Çünkü, şu anda, Türkiye'nin hali pürmelâ-
li hepimizce malumdur. 

Değerli kardeşlerim, planlamadan ikinci gaye ne idi; ülke kaynakları, rantabl ve rasyonel bir 
şekilde değerlendiriliyor mu, kullanılıyor mu... Bugün, ülkemiz, 780 bin kilometre karelik büyük 
bir sahaya sahip olmasına rağmen; 28 milyon hektarjık bir arazi üzerinde tarım yapılmasına rağ-
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men, 20,2 milyon hektarlık orman sahasına sahip olmasına rağmen, Türkiye, şu anda, maalesef, ta
rım ve orman ürünü ithal eder noktada bulunmaktadır. 

1994 yılında ithâl edilen tarım ürünü ve işlenmiş tarım ürünü, maalesef, 2,3 milyar dolardır. 
Peki, orman ürünleri ne durumdadır; 150 milyon dolarlık orman ürünü ithal edilmiştir. 150 milyon 
dolar da, bugünkü kura göre, yaklaşık, 6 trilyon lira yapar. Soruyorum sizlere; Orman Bakanlığı
nın 1995 yılı bütçesi nedir; 3,3 trilyon liradır. 

Bu kaynaklarımız, maalesef, yerli yerinde kullanılamadığından, Hükümet, dışarıdan 1995 yı
lı için 250 bin ton şeker ithal etmek durumunda kalmıştır. Hükümet, geçen sene, pancara 1 000 li
ra para vermiştir; 1 000 lira değil de, 400 lira daha para vermiş olsaydı, o zaman, çiftçiye 6 trilyon 
lira daha para vermiş olacaktı; ancak, 1 000 lira verdiği için, 4,2 milyon dekarlık pancar sahası, 3,1 
milyon dekar sahaya düşmüştür; dolayısıyla, 1,5 milyon ton şeker üretilmiştir. Türkiye'nin normal 
şeker tüketimi 2 milyon tondur ve buna göre 500 bin ton açığımız vardır. Şü anda, bunun acısını 
çekmiyoruz; fakat, 1996 yılının nisan ve mayıs aylarında bunun sıkıntısını, daha açık bir şekilde 
göreceğiz. Hükümet, şu anda, 250 bin ton şeker ithal edilmesine karar vermiştir. Maalesef, şunu da 
ifade ediyim ki, üç ay sonra kampanya başlayacaktı, belki eldeki stoklarla üç aylık dönem idare edi
lecekti ve bu sıkıntı atlatılmış olacaktı... Eğer, Hükümet, bu şekilde devam edecek olursa, biz, 27 
trilyon lira civarındaki parayı, maalesef, Avrupa'daki ve Güney Amerika'daki çiftçilerin cebine 
koymuş olacağız. Kendi çiftçimizin cebine 6 trilyon lira koyamazken; yabancı ülke çiftçilerinin ce
bine, maalesef, 27 trilyon lirayı hibe etmiş olacağız. Bu, bir yanlış politikadır; çünkü, Türkiye'de, 

.4,2 milyon dekarlık bir sahada şekerpancarı üretimi yapılmaktadır; ama, bunun iki veya üç katı ka
dar daha potansiyel vardır, bu potansiyel, maalesef, kullanılmamaktadır. 

Bugün, su potansiyelimizin tamamı kullanılamıyor. Şu anda 4 milyon hektar civarında sula
nan arazimiz var. Devlet Su İşlerinin rakamlarına göre, bugün, Türkiye'de, yılda 110 milyar metre
küp su kullanılabilir. Türkiye, şu anda, bunun, 30 milyar metreküpünü kullanıyor, 80 milyar met-. 
reküp su, maalesef, yeraltında duruyor veyahut da göllere, denizlere gidiyor. 8,5 milyon hektarlık 
bir saha daha rahat bir şekilde sulamaya alınabilecekken, yanlış politikalar yüzünden, bunlar da, 
maalesef, devreye alınamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, madencilik konusu üzerinde fazla durulmadı. Maden Tetkik Arama Ens
titüsünün araştırmalarına göre, Türkiye, maden türü itibariyle dünyada ilk on ülke arasında bulun
maktadır. Yine araştırmalara göre -çok ilginçtir- Türkiye'deki maden rezervleri, tahmini olarak 2 
trilyon dolar civarındadır. Bunu ben söylemiyorum; resmî bir kurumun etüdü neticesinde bu veri
ler tespit edilmiştir. 

Peki, bizim maden ihracatımız hangi mertebede; 260 milyon dolar civarında maden ihraç ede
biliyoruz. Bu ülke, sadece mermer ihracaatı üzerinde durmuş olsa, çok rahat bir şekilde, yılda 1,5 
milyar dolar gelir temin etmesi mümkündür. Şu andaki mermer ihracatımız 50 milyon dolar civa
rındadır. İtalya, mermer yönünden fakir olmasına rağmen, şu anda en fazla mermer ihraç eden bir 
ülkedir. -

Değerli arkadaşlarım, kaynaklar, paralar yerli yerinde harcanmıyor derken, bunu, somut bir şe
kilde de ifade etmek istiyorum. Karaman'ın 1995 yılı yatırımını incelediğimiz zaman, 355 milyar 
liralık bir yatırım tahsis edildiğini görüyoruz. Çok ilginçtir; bu 355 milyar liralık yatırımın 200 mil
yar lirası, oradaki içki fabrikasına ayrılmıştır. SSK hastanesi ile devlet hastanesinin ikisine beraber 
ayrılan para da, 3 milyar liradır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, efendim, süreniz doldu maalesef. 
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COŞKUN GÖKALP(Kırşehir)-Bardak var Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Efendim, bana bakarken bardağı elinize alırsanız... Aman, çağrışımlar oluyor... 
Ben, o bardağı boş göreyim. Size, o çağrışımın da dürtüsüyle, 2 dakika süre veriyorum efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Bir bardak su için 2 dakika yetmez, onu söyleyeyim; en azından 10 
dakika..; 

Eğer, Ali Bey müsaade etmiyorlarsa hemen keserim. 

BAŞKAN - Efendim, ben size 2 dakika daha süre veriyorum; buyurun. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Bardağın hatırına!.. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Maalesef, çok acı bir gerçektir; 160 köyün içme suyu için 7 milyar 
lira civannda para ayrılırken; insanımızı zehirleyen içki fabrikası için 200 milyar lira ayrılıyor ve 
çok ilginçtir, Tekel Genel Müdürü Beyefendinin KİT Komisyonundaki konuşmasından anladığı
mız kadanyla, 1995 yılında, sadece içki reklamı için ayrılan para da, 750 milyar liradır. Bunlar, 
Türkiye'deki kaynakların yerli yerinde kullanılmadığının göstergesi olarak karşımızda durmakta
dır. , • ; V V ••. 

Gelir dağılımı adilane bölüştürülüyor mu; hayır. 1987 yılma gelinceye kadar, belki, bu konu
da bir araştırma yapılmıştır; ama, en son araştırma -benim elimdeki bilgilere göre- DİE tarafından 
1987 yılında yapılmış, ondan sonra yapılmamış. Yapılmış olsa, gelir dağılımındaki çarpıklık, daha 
rahat bir şekilde görülecektir. 

Türkiye nüfusunda, birinci yüzde 20 grup, millî gelirin yüzde 5,2'sini alırken, son, beşinci yüz
de 20 grup, yüzde 50'sini almaktadır. Bunun, mutlaka çözümlenmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlanm, bunu, somut bir şekilde ifade etmek için sizlere iki kupür takdim ediyo
rum. 

Birinci kupür: 6 Temmuz 1995 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkmıştır. "Bir aylığı 120 milyon
luk yaz okulu, İngilizce bilmeyenler kabul edilmiyor." Bir aylık ücreti 120 milyon liradır ve sosye
te çocuklannm gittiği bir okuldur. 

(Mirkofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - İkinci kupür: "Okula kayıt parası bulamayan bir anne, kocasını öl
dürdü, bir baba intihar etti." 

Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin manzarası budur. Lütfen, ciddî bir şekilde bu konulara eğile
lim. Bu, İktidar- muhalefet meselesi değildir, hayat memat meselesidir. Türkiye -çevresi düşman
larla sarılı olduğuna göre- siyasî yönden, askerî yönden, ekonomik yönden mutlaka güçlü olmak 
zorundadır. 

Sayın Başkana, ek süre verdikleri için teşekkür ediyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
(RP sıralarından) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

Efendim, lütfen, giderayak öyle dönüp bakmayın bana!.. 

İkinci tur görüşmelerde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere Sayın Ali 
Oğuz, buyurun efendim. 

Sayın Oğuz, hep sizin süreden kullandılar, haberiniz olsun. 
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RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; 868 

sıra sayılı, Yedinci Beş Yıllık Plan üzerinde, Grubumuzun ve şahsımın görüşlerini arz etmek üze
re, huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinize hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel, memleketimizde vaki sel felaketi münase
betiyle, gerek İstanbul'da gerek İstanbul'da gerek Ankara'da canını kaybetmiş olan vatandaşlarımı
za Allah'tan rahmet diliyorum. Memleketimizin diğer yerlerinde de hayatını kaybedenlere, rahmet; 
yaralı olanlara şifa ve onların yakınlarına başsağlığı diliyor ve Cenabı Hakk'ın, memleketimizi, 
böyle felaketlerden muhafaza buyurmasını temenni ediyorum. Ayrıca, bu Planın hayırlara vesile 
olmasını, hayırlı olmasını da temenni ediyorum. Bu Plan üzerinde, Sayın Bakanımızın ifade ettiği
ne göre, çok büyük bir teknik kadronun çalışmış olduğunu ve binlerce kişinin 22 aylık bir emek 
verdiğini anlıyoruz. 5 bin kişilik teknik kadronun, 22 aylık emeği, alın teri ve göz nuru ile meyda
na gelmiş olan bu Planın hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Plan ne getirecek ve ne getirmesi lazım... Planın amaçlarını şöyle bir 
incelediğimiz zaman, görüyoruz ki, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırıl
ması maksadıyla, ülkenin, ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içeri
sinde, etkin, düzenli ve süratli olarak götürebilmesi ve neticenin de alınabilmesi hedef alınıyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, bu plan, tam manasıyla isabetli ve faydalı bir şekilde tatbik edil
diği zaman, memleketimize çok hayırlı hizmetler getirecektir; ama, Planın tamamının esprisini şöy
le bir gözden geçirdiğimiz zaman, bu Planın, birinci derecede Avrupa'ya, Avrupa Birliğine, özel
likle de Gümrük Birliğine entegre olmak, onlarla beraber olmak ve bütünleşmek hedefini gözetti
ğini anlıyor ve bütün esprisinin, bölümlerdeki ve programlardaki ana hedefin bu olduğunu görüyo
ruz. 

Bundan ne çıkacak değerli arkadaşlarım... Bizim dışımızda, grubu olan veya olmayan partile
rimizin çoğunun bu görüşü paylaştığını ve bunun da bir hedef ve gaye olarak ihdas edildiğini mü-
şahade ediyoruz. Bizim kanaatimiz şu ki, bu, memleketimize bir şey getirmeyecektir. Niye getir
meyecektir; yetmiş yıldan beri, Avrupa ile yatıp kalktık, hep onlarla beraber olduk, hep onların pe
şinden gittik ve özellikle de İslam alemiyle ve Yakındoğuyla ve hatta Asya'yla olan münasebetle
rimizin verimsiz, faydasız olduğu ifade ettik; ama, arkamıza dönüp baktığımız zaman gördük ki, 
Ayrupa'yla beraberliğimiz ve birliğimiz, bize, faydadan çok zarar getirmiştir. Anadolu'da bir söz 
vardır, Anadolu köylüsü "şehirliyle alış veriş yapsan; sen, şehirliye su versen, o da, sana, süt ver
se, yine seni aldatır" der. Yani, bu, okumuşla okumamışın; ilerlemişle ilerlememişin; teknik imkân
ları olanla, olmayanın arasındaki farkı ifade bakımından çok önemli bir söz, değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin malumu olduğu gibi, biz, ziraat memleketi olarak biliyoruz ki, 
şu anda, bir gemi dolusu ziraî mamulü, Avrupa'ya ihraç edersek, bunun karşılığı, küçük bir maki
ne veya bir teknik alet oluyor. Onun için, teknik ilerlemeyi birinci planda almamız gerekirken, ille 
de bir Avrupa entegrasyonu diye tutturmamızın hiçbir pratik faydası yok. Çünkü, Avrupa'yla bü
tünleşme, buna dair ilk adımı ve Ankara ve Roma antlaşmalarını düşünürsek, o tarihten bu yana, 
milyarlarca dolarlık açık vermişiz, işleyen mekanizma, hep bizim aleyhimize işlemiş. Niye; Avru
pa, bir kere, samimî değil değerli kardeşler; Avrupa, çifte standartlı. Avrupa'yla olan münasebet
lerimizi, İslam âleminin münasebetlerini düşünelim; Libya, devamlı bombalanıyor veya oraya bir 
ambargo konuluyorsa, bu, Avrupa'nın ve Amerika'nın azizliğidir. Cezayir'e, bir seçim kazanmak
tan başka hiçbir günahı olmayan bir ülkeye zulmedilmiş ve şu ana kadar yüzbinlerce insan öldürül-
müşse, bu, Avrupa'nın bir azizliğidir. Bosna- Hersek'te, 3 milyon insan, yerinden yurdundan edil
miş; 500 bin insan katledilmiş, şu anda Birleşmiş Milletler himayesinde olan bir şehir tamamen 
müdafaasız bir şehir halkı, yerinden yurdundan edilmiş, kovulmuş, 60 bin insan yollara düşmüşse 
ve şu anda onların hayatları, Çetniklerin, Rumların insafına bırakılmışsa, bu, Avrupa'nın özürüdür. 
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Rusya'da, Çeçenistan'da, binlerce, onbinlerce insan katledilmişse, medenî dediğimiz Avru

pa'nın bir parçası olan Rusların bir özürüdür. Azerbaycan'da, özellikle Avrupa eliyle teçhiz edil
miş, doğuda her zaman bir örnek olarak vermenin mümkün olabileceğini düşündüğüm Azeri katli
amı olmuş ve ülkenin dörtte biri zaptedilmişse ve hâlâ da zulüm devam ediyorsa, bu, Rusya'nın ve 
Avrupa'nın desteğiyle yapılmış bir zulümdür. . 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Oğuz'un konuşmasının bitimine kadar, çalışma süremizin uzatıl

ması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Afganistan'taki zulmü, Körfezde 84 bin insa

nın, Irak'ta 350 bin kişinin ölümüyle biten hadiseleri gözden geçirirseniz, Avrupa'nın, hiçbir zaman 
medenî olmadığı, vefalı olmadığı; çifte standartlı olduğu ve bizi devamlı sömürdüğü ortaya çıkar. 

Biz, bütçemizi dengeleyelim, bu Plan içerisinde ödemelerimizi normal yapalım ve hedeflere 
ulaşalım diyoruz. 150 milyar dolar dışborçla, 900 trilyonluk içborçla, Avrupa, bizi şu anda sömü
rüp bitiriyor; bütün gelirlerimiz, vergi gelirlerimiz, hatta özelleştirme gelirlerimiz ve aldığımız bü
tün imkânlar gidiyor. Transfer harcamaları, borç ödemeleri, faiz ödemeleri gibi -adına ne derseniz 
deyin- yıkım, zulüm, sadece sistemdeki sakatlıktan değildir veya iktidar olmuş insanların hataların
dan, değildir; Avrupa'nın, bizi, ustaca sömürmesindendir diyorum ve bunda ısrar etmemenin fayda
lı olacağını ifade ediyorum. 

Sizlere, suyu arayan insanlar olarak, her şeyden evvel, doğruyu, isabetliyi bulmak mecburiye
tinde olan bir topluluğun, bir Yüce Kurulun mensubu olarak şunu ifade ederim ki, bizim, artık, ne 
yapıp yapıp, Avrupa'dan dönüp, özellikle islam alemiyle; şu anda Bosna-Hersek'te, binlerce insa
nın ölümüne seyirci kalan Birleşmiş Milletler yerine, Müslüman birleşmiş milletleri ile; onların 
kültür birliği yerine, Müslüman kültür birliği ile bütünleşmemiz lazım. Onlarla savunma anlaşma
ları yapmamız ve müşterek para birimine geçmemizin zarurî olduğu bir günde, sadece, bütün hızı 
ve gücüyle, Avrupa ile entegre olma hedefini teşkil eden bu Planın isabetli olmadığını ve Srebre-
nica'daki şu katliama dahi seyirci kalan dünya alemiyle bütünleşmenin, onlarla beraberliğin bize 
hiçbir şey temin etmeyeceğini, bu felsefenin, sadece ve sadece bir hayalden ibaret olduğunu ifade 
etmek istiyorum değerli arkadaşlarım, 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, bugüne kadar geçirdiğimiz planların çoğunda, özellikle 
1970'1 i yılların içerisinde yapılan planlarda, hepinizin de takdir ettiği gibi, manevî cephedeki kal
kınmaya büyük önemler verilirdi; ama, bu Planda, manevî kalkınmaya bir yer verilmediğini gö
rüyoruz. 

Halbuki, ülkemizde, manevî kalkınma, her şeyin temelidir değerli arkadaşlarım. .Bugün, eğer, 
bir iç anarşi, dış anarşi, terör, trafik terörü veya ekonomik terör varsa veya bir vergi kaçağı varsa, 
aklınıza gelen bütün.bu tahribatların bir sebebinin de manevî zaaflar olduğunu ifade etmek mecbu
riyetindeyim. Herkesin başına bir polis koyarak bunları düzeltme yerine, gönüllere Allah korkusu 
koyarak bunları düzeltmenin daha ifadeli, daha yerinde ve daha kapsamlı bir tedbir olduğunu ifa
de etmek,istiyorum ve hemen hukuka geçmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim, bu Planda hukuka verilen ehemmiyeti, hem onun kurum ve kuruluşları
nı hem de hâkimini, savcısını, özellikle mahkemelerini ve kanunlarını gözden geçirmek ve daha da 
iyileştirmek yolunda alınan tedbirleri huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Hukuk, çok yüce bir 
mefhumdur. Biz, her şeyden evvel, her fırsatta burada bunu ifade ederken, hak yükselir, hiçbir şey 
onun üstünde olamaz diyoruz ve adaletin en yüksek mefhum olduğunu; adaletin, mülkün temeli ol-
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duğunu ifade ediyoruz; bu mülkün de, her şeyden evvel devlet olduğunu biliyoruz. Eskiden hâkim
lerimizin başında sadece "adalet, mülkün temelidir" değil, "re's-ül-hikmeti mahâfet-Ullah" yani, 
"her şeyin başı Allah korkusudur" mefhumu mevcuttu. O hâkimlerin, bu şekilde hukuka, adalete 
davet edildiğini burada yeniden tekrarlamak ihtiyacınrduyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, adalet, tabiî ki, yaygın, süratli, ucuz ve adil olduğu anda müessir olur. 
Şu anda, görüyoruz ki, memleketimizdeki adalet sisteminde de bazı aksaklıklar var. Her şeyden ev
vel, yıllarca bu müessesenin içinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak kırk yılını adalet hizmetine 
vermiş bir.arkadaşınız olarak, şunu ifade ederim ki, cumhuriyetin ilk yıllarından beri, adalet meka
nizmasının, binaları yetersiz, kırtasiyesi, imkânları ve tahsisatları az, vasıtaları eskimiş, köhne bi
nalarda adalet görevi ifa ettiğini müşahede ettik. Özellikle, hâkim kadrolarımız hep noksan oldu. 
Her yıl, bütçesinde, buraya, adliye bakanlarımız geldiler, 6 bin kişilik kadrolarının içerisinde 2 600 
kişinin noksan olduğunu, binlerce hâkim ve savcı açıklarının olduğunu ifade ettiler. Bu, neyi ifade 
eder değerli arkadaşlarım?.. Bir hastane düşününüz ki, doktoru yoktur; nasıl tedavi edersiniz o 
memlekette hastalarınızı... Bir adliye düşününüz ki, hâkimi yoktur, kadrosu yoktur veya kadrosu 
vardır, tayin imkânı yoktur; gelir, burada adliye bakanlarımız, sadece kadro noksanlarını ifade 
ederler... Bu, fevkalade hayatî bir meseledir ve büyük bir talihsizliktir. Bir mahkeme düşününüz ki, 
hâkimi yoktur... O zaman, birkaç mahkemenin yükünü bir tek hâkimin üzerine yüklersiniz; o da, 
tahkikatına, duruşmasına, incelemesine eğilmeden, dosyayı tanımadan, bilmeden talik eder ve yüz
lerce, binlerce İnsan mahkeme kapılarında bekler. 

Bu sadece adalet mekanizmamızdaki aksaklık mı acaba; yok, hastanelerimiz de öyle. Gidip, 
SSK hastanelerine, devlet hastanelerine, hatta üniversite hastanelerine baktığımız zaman, yüzlerce 
insanın polikliniklerde çile çektiklerini, sıra beklediklerini görürüz; bir muayenede, bir ilâcı alma
da, bir laboratuvar kuyruğunda bu memleketin insanının çile çektiğini görürüz. 

Sadece sağlık müesseselerinde mi; hayır, eğitimde de bir fırsat eşitliğinin olmadığını görürüz; 
her sahada fevkalade bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu görürüz. 

İşsizler ordusunun, özellikle iş ve işçi bulma kurumlarının önünde nasıl çile çektiklerini görü
rüz. 20 milyona yakın işsizimizin olduğu ifade edilirken, bunun 10 milyonu açık, 10 milyonu giz
li işsizdir derken, şunu açıkça ifade edeyim ki, akşam evine bir ekmek parasını götüremeyen ve bu
nun ıstırabını çeken insanların, biz ide her gün, ıstırabını ve acısını çekiyoruz. Bu, böyle devam ede
mez. Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler bunların tedbirlerini alamadılar. Şu anda Hüküme
timize bakıyoruz, bir tek gayesi var, sadece borç ödemek; ne yapıp yapıp borç ödüyor, faiz borcu 
ödüyor; Ödediği zaman da Batı'nın gözüne giriyor. Bak, maşallah, bunlar borçlarını güzel ödüyor 
diyorlar, takdir ediyorlar... Batı'nın desteğini alıyor; alamazsa, bizi şikâyet ediyor; bakın, bana yar
dımcı olmazsanız Refah gelir; Refah gelirse, Avrupa kapılarında İslam askerlerini görürsünüz di
yor; Batı'yı bizimle tehdit ediyor. Bizim özrümüz neymiş; seni şeriatçı, seni dinci, seni din istis
marcısı filan diyor; arkasından da, cihat, ezan, bayrak, haydi Türkiye, gazanız, cihadınız mübarek 
olsun diyor ve birçok dinî terim kullanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, bumemleketin dini İslamdır; elhamdülillah, bu mem
leket Müslümandır. Müslümanlığa karşı her tavır ve hareket, bu memleketin insanını rencide eder. 
Bu memleketin 60 milyonu Müslümandır; hiç kimse istismarcı değildir; hele, inanan insanın istis
marcılığı diye bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Onun için, ben diyorum ki, hâkim kadroları
mızı geliştirirsek, kanunlarımızı yeniden elden geçirirsek, isabet etmiş oluruz. 

Kanunlarımızın hepsi Avrupa kökenlidir. Bir devir gelmiş, bize bin yıl hukuk olmuş İslam hu
kukunu elimizin tersiyle itip, bir tarafa bırakıp, Avrupa'dan tercüme kanunlar almışız; bunlar da, 
hazır elbiseler gibi, bünyemize uymamış; şu ana kadar gelmişiz. Eksikliklerini tamamlamak için 
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gayret etmişiz, olmamış; on yılda bir anayasa değiştirmişiz, olmamış; kanunlarımız yapmışız, bir 
senede, iki senede fersude hale gelmiş. Şu anda, artık, biz, sadece dinden değil Çin'den de olsa, 
iyiyi, doğruyu, güzeli arayıp, onu koymak mecburiyetindeyiz. İlle de Batı hayranlığı dersek, bun
da yanlış yapmış oluruz. Ben diyorum ki, kanunlarımızı yenileyeceksek, gelin, onun en güzelini, 
en iyisi bularak ortaya koyalım ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALÎ OĞUZ (Devamla) - Değerli Başkanım, mürüvvete endaze olmaz; lütfedin, tamamlaya

yım efendim. 

BAŞKAN - Estağfurullah efendim, bendeniz zaten mürüvvet izharında bulundum; buyurun. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, mahkemelerimizin yükü çok ağır. Bu ağır yükü taşıyacak, tatbikatı ko
lay olan ve müessir kanunlar getirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle istinaf mahkemelerinin bir ted
bir olacağını düşünüyorum. Burada her yıl söyleriz. Bakın, idarî mahkemelerde bu bir tedbir oldu; 
devlet şûrasının yükünü idarî mahkemeler kaldırdı; vergi ve malî mahkemeler hafifletti. Biz de di
yoruz ki, istinaf mahkemeleri, bir bakıma, içtihat mahkemeleri durumunda olan Yargıtayımızın yü
künü hafifletecektir. Gerek kanunlarda gerekse mahkemelerde alacağımız tedbirlerle, ben, inanıyo
rum ki, bugün, herkesin mahkemeye koştuğu bir dönemde, bu yükü hafifletmek mümkündür. Ar
tık, herkesi birbiriyle kavgalı hale getirmenin de manası yok değerli arkadaşlarım. Siz, yüzlerce, 
çok katlı adliye binalarını ve milyonlara varan kanun maddelerini ortaya koysanız bile, eğer, halkı 
eğitmezseniz, ona manevî değerlerini öğretmezseniz, hiçbir şey elde edemezsiniz. 

İşte, Avrupa ve Amerika medenî olduğunu söylüyor; ama, kötülüklerin en büyük şahikası ora
dadır. New York'ta altı saat elektrik kesilirse, altı bin dükkân soyuluyor, dakikada bir insan öldü
rülüyor, dakikada yüzlerce ırza geçme ve gasp hadiseleri oluyor. Demek ki* onlar da medenî olduk
larını iddia edemezler. İngiltere'de, doğan her 7 çocuktan 3 tanesinin gayri meşru olduğunu biliyo
ruz; uyuşturucunun yaygın olduğunu biliyoruz; Avrupa'da homoseksüelliğin kanunî himaye altına 
alındığını, kanunla himaye edildiğini, erkekle erkeğin evlendiğini müşahede ediyoruz. Bu nedenle, 
Batı'ya medenî olarak bakmamız mümkün değildir. Onun için, gelin, aslımıza dönelim ve diyelim 
ki, Cenabı Hak, yarattığı kulunun ihtiyacını en iyi bilendir. 

En iyilere kavuşmak temennisiyle hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma programımız tamamlanmıştır. 
Kalkınma Planının tümü üzerindeki ikinci tur çalışmalara öğleden sonraki programımızda de

vam edeceğiz. Bugün, muhtemelen, ikinci ve üçüncü turu bitiririz; ikinci ve üçüncü turda görevli 
olan sayın üyelerin hazir bulunmalarında fayda vardır... , ' 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Tamam, isabet olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.10 

* . — — — @ • — r — • . - . . ' ' . -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Işılay SAYGIN (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

. ' • © : -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 140 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/ . — Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez

keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki 
ikinci tur çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Saym Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, ikinci, turdaki görüşlerini ifade etme sırası, Anavatan Partisi Gru

bu adına, Sayın Mehmet Keçeciler'de. 
Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Keçeciler, bu turda grup olarak söz süreniz 1 saat; zatı âliniz 20 dakika konuşacaksınız, 
ben size 20 dakikalık süre veriyorum. 

Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında ve özellikle adalet, güvenlik ve mahallî idare 
hizmetleri konusunda, Anavatan Partisinin görüş ve düşüncelerini arz ve ifade etmek üzere söz al
dım; bu vesileyle, sizleri ve bizi izlemek lütfunu gösteren aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, bu Planın hazırlanıp buraya getirilmesine emeği geçen, benim de vaktiy
le hizmet verdiğim Devlet Planlama Teşkilatının değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Burada 
yapacağımız tenkitler, kendilerine raci değil, daha ziyade Hükümete yönelik tenkitlerdir; onu da 
özellikle ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu Plan metninin adalet ve güvenlik hizmetleriyle ilgili bölümünü şöy
le kısaca gözden geçirirsek, göreceğiz ki, Hükümetin daha önce kamuoyuna açıkladığı demokra
tikleşme paketi, burada, adalet bölümüne aynen dere edilmiş ve şu kanunlar çıkarılacak denilmiş. 

Şimdi, müsaade ederseniz... Yine, resmî bir belge; 18 Mayıs 1994 Başbakanlık basımı. Bu bel
genin sonunda 60 tane kanun tasarısı sayılmış, bu kanunlar çıkarılacak denilmiş; neler: Memurin 
Muhakemat Kanunu, Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu Kanunu ve Hukuk Yar
gılama Usulü Yasasıyla ilgili tasarılar, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı, İş Mahkemeleri 
Yasa Tasarısı, İdarî Yargılama Usulü Yasa Tasarısı, Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısı, Adalet Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısı filan diye, 60 tane kanun çıkarılacak de
nilmiş. Ne zaman çıkarılacak denilmiş; Saym Başbakanın beyanı var, kendisine gazeteciler soru
yor, diyorlar ki: "Efendim, siz takvim vermediniz; bu, takvim vermeden olur mu?" Sayın Başbakan 
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diyor ki: "Ne münasebet, niçin takvim vermeyeyim; veriyorum. 1994 yılında Meclis tatile girme
den, bunlardan 20 tanesi çıkacak." işte, burada ifadesi var, aynen... Şimdi, 1995 bitti; Meclis, önü
müzdeki hafta tatile girecek; bu 60 yasa tasarısından sadece 3 tanesi çıkmış ve buradaki, Adalet Ba
kanlığıyla ilgili, daha doğrusu adalet hizmetleriyle ilgili teklifler, Planın teklifleri, aynen buradaki 
kanunlar. Buradaki kanunları alt alta yazmışlar, demişler ki: "Biz, şu kanunları çıkaracağız ve böy
lece, adalet reformunu yerine getireceğiz." 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin, bu manada, artık, kamuoyundan alabileceği bir kredi söz 
konusu değildir. 18 Mayıs 1994'te, Sayın Murat Karayalçm ile Başbakan Sayın Tansu Çiller -her 
iki grubu da, iktidarın iki grubunu da temsil eden liderler, genel başkanlar- milletin huzuruna çık
mışlar, taahhütte bulunmuşlar; yetişmemiş; bunu da Başbakanlık olarak bastırmışlar, kamuoyuna 
duyurmuşlar; ama, o günden bu yana, verdikleri vaatten hiçbir şey yok. Şimdi, bunu Plâna yazmak 
suretiyle, beş yıl daha vade istiyorlar "biz, bunu beş yıl içerisinde yapacağız" diyorlar. Bilhassa, 
GHP'li arkadaşlarımın dikkatini çekerim; yani, beş yıl sonunda, sizin demokratikleşme paketiniz, 
ya olur ya da olur efendim; onu, özellikle ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, adalet hizmetleriyle ilgili, mutlaka ve mutlaka, çok ciddî tedbir
ler almamız gerektiği, her haliyle bellidir. Bugün, adalet ağır işlemektedir, yavaş işlemektedir. Bü 
sebepten dolayı, ihtilafları olan vatandaşlarımız, adlî mercilere müracaat edip haklarını kanun yo
luyla aramak yerine,.gidip, birtakım gayrimesul şahıslara müracaat etmekte ve bu sebeple de ka
muoyunda mafya diye nitelendirilen bir iş zümresi oluşmuş bulunmaktadır. Vatandaş, alacağını 
tahsil etmek için, adalete müracaat etmiyor; gidiyor, o adamlara müracaat ediyor ve o yolla alma
ya çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un ortasında, bu sebeple -buradan hemen güvenliğe geçiyorum-
her hafta, bir işadamı vuruluyor. Bu memleketin Yargıtayında hâkimlere kurşun sıkılıyor; bu mem
lekette, adalet hizmetlerini yerine getirmezseniz, elbette ki, bu tür güvenlik problemleriniz olur. Ne 
diyor eskiler: "Adalet mülkün temelidir." Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz, devletten bahset
mek mümkün değildir. O itibarla, adaletin süratli işlemesini temin edecek, ucuz çalışmasını temin 
edecek, adil kararlar vermesini temin edecek tedbirler, mutlaka alınmalıdır. Planımız, maalesef, bu 
manada, yeterli tedbirleri, bize göre, öngörmüş değildir. 

Güvenlikle ilgili de, izin verirseniz, Plandan bir bölümü okumak istiyorum. Planın 103 üncü 
sayfasında deniliyor ki "Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarla İçişleri Bakanlığı arasında hukukî 
bağlantı yanında hizmetleri yönlendiren organik ve fonksiyonel bir bağlantı ve bütünleşme sağla
namaması Bakanlığın ve kuruluşların etkinliğini azaltmaktadır." Bunun, Türkçe -vatandaşın anla
yacağı dile- tercümesi şudur: İçişleri Bakanlığı, güvenlik kuruluşlarından bazılarına, özellikle Jan
darma Teşkilatına, hâkim değildir; bu itibarla, güvenlik birimleri arasında koordinasyon yoktur; za
man ve ekonomik kaynak kaybı söz konusudur; bu iş düzeltilmelidir diye -daha doğrusu- mevcut 
durum böyle tespit ediliyor. 104 üncü sayfadaki Hukukî Ve Kurumsal Düzenlemeler; yani, tedbir
ler bölümüne bakıyoruz; Devlet Planlama Teşkilatımız veya Yedinci Kalkınma Planımız, bu ko
nuyla ilgili olarak hiçbir tedbir getirmemiş; ne yapılacağını söylememiş; yani, bu aksaklığı tespit 
etmiş de, hastalığı teşhis etmiş de, bu hastalığı nasıl tedavi edecek, ne yapacak; onu yazmamış. O 
çok önemlidir. Bu konunun eksik bırakılması, bana göre, güvenlik açısından, Planımızın -herhal
de-en önemli eksik taraflarından bir tanesidir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, söz güvenliğe gelmişken, elbette ki, güneydoğumuzda cereyan 
eden olaylara da kısaca temas etmek istiyoruz. Bu olaylar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde karşılaş
tığımız en ciddî olaylardır ve iç siyasetin üzerinde değerlendirilmesi icap eden olaylardır. Biz Ana
vatan Partisi olarak, bugüne kadar, bu olayları, hep iç siyasetin üzerinde değerlendirdik ve hiçbir 
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zaman iç politika malzemesi yapmadık; bundan sonra da yapmamaya devam edeceğiz; ama, Hü
kümetin bakanları ve özellikle Sayın Başbakan, güneydoğuda Mehmetçiğin canı pahasına, kanı pa
hasına 60 milyonu temsilen yaptığı mücadeleyi siyasî ranta dönüştürme gayreti içerisindedir ve bu 
manada beyanlar vermektedir, bu manada açıklamalar yapmaktadır; bu, ateşle oynamaktır, yanlış
tır. Güneydoğu meselesini, iktidarıyla-muhalefetiyle biz, hep birlikte kucaklamak, karşılamak ve o 
meselede yekvücut olmak zorundayız. Biz, elimizden gelen gayreti gösterdikçe, İktidar, maalesef, 
sorumsuz davranmaktadır; bu sorumsuzluğunu huzurlarınızda kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde asıl durulması gereken konulardan birisi, mahallî idarelerin du
rumudur. Bu belge, mahallî idarelerle ilgili çok önemli itiraflarda bulunmaktadır. Mesela -dün Sa
yın Genel Başkanımız da söyledi- 131 inci sayfadan aynen okuyorum: "Kırsal alanda bulunan köy 
ve köyaltı yerleşmelerin yüzde 89'unda yol var; yüzde 97'sinde elektrik var ve köy muhtarlıkları
nın tamamına telefon hizmeti götürülmüştür" denilerek, bir tespit yapılıyor. Bu tespit, Anavatan 
Partisi döneminin başarısının tespitidir; çünkü, 1983 yılında biz bu memleketi teslim aldığımızda, 
köylerin sadece yüzde 3'ünde telefon vardı, yol durumu ve elektrik durumu da yüzde 50'den aşa
ğıydı. Bunları yüzde 100'ler seviyesine çıkaran iktidar, Anavatan İktidarıdır ve bu belge, Anavatan 
Partisi döneminin başarılarını tespit noktasında oldukça doğru bir dokümandır... 

HALİL DEMİR (Aksaray) - Ankara'nın Şereflikoçhisar'ına bağlı köyü kuyudan da su içemi-
yordu, onu niye söylemiyorsun!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, bakın, hâlâ, memleketin birtakım problemle
ri var. İyi de, siz, bize, 70 sente muhtaç Türkiye'yi teslim ettiniz, kuyrukları teslim ettiniz, kıtlıkla
rı teslim ettiniz, yoklukları teslim ettiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu memlekette elektrik kı
sıntısı vardı teslim aldığımızda; Bulgaristan'dan ve Rusya'dan elektrik ithal ediyorduk. Bu memle
ket Sana yağını bile bulamıyordu, kahveyi bulamıyordu, sigarayı bulamıyordu; tuz bile yoktu bu 
memleketi teslim ettiğinizde. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Lüksemburg'tan 1 milyon dolar 
kredi almak için kapıda bekleyen bir Türkiye bıraktınız, IMPye teslim olmuş bir Türkiye bıraktı
nız. 1984'te IMPden kurtaran, çıkaran kimdir; Anavatan Partisidir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

HALİL DEMİR (Aksaray) - 13 milyar dolar dış borç teslim alıp 80 milyar dolara çıkardınız. 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Keçeciler, sorun bakalım "bu Planı kaç kişi takip ediyor" 
diye; Bakanlar Kurulu sıraları bomboş!... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şunu özellikle ifade ediyorum: Sa
bahki konuşmalarında, Sayın Bakan, burada "1991 yılında erken seçime, bir ölçüde, eğer bir sene 
daha kalırsak barajı aşamayız korkusuyla gittiniz, ekonomik zorluklar sebebiyle gittiniz" dedi. He
men şunu ifade edeyim: 1991 yılında erken seçim yaptık, 1987 yılında da erken seçim yaptık, 
1984'te mahallî idareler seçimini de erken yaptık; Anavatan Partisi döneminde yapılan bütün se
çimler erkendi, niçin? Acaba, Anavatan Partili milletvekilleri bir yıl daha fazla oturup maaşlarını 
almaya devam edemezler miydi; niçin erken seçim yaptık, ben size söyleyeyim gerçek sebebini... 

HALİL DEMİR (Aksaray) - Beş yıl vardı; bir yıla kim inanır... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bakınız, bu memleketin ekonomik haritasını tetkik edi

niz, dokümanlar elinizde... 1954'te enflasyon yüksekti, 1957'de enflasyon yüksekti, 1965'te enflas
yon yüksekti, 1969'da enflasyon yüksekti, 1973'te yüksekti, 1977'de yüksekti; niçin? Bütün seçim 
senelerinde, memleketin ekonomik dengesi, seçim ekonomisi uygulandığı için bozulmuştur, o se
beple, Anavatan Partisi, seçimleri hep öne almış ve üç ay içerisinde meseleyi bitirip, memleketi se
çim ekonomisine götürmemiştir. Anavatan Partisi "önce vatan, sonra Anavatan" dediği için, bu 
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memlekette ekonomiyi düşündüğü için erken seçim kararları vermiştir. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) " . ' . • ' 

Hiç, normal ve zamanında seçim yapmadık, kesemizi düşünmedik, kendimizi düşünmedik. 
Türkiye'nin ekonomisi zarar görmesin diye hep kendimizden fedakârlık yaptık. 17 nci ve 18 inci 
Dönem ANAP Grubuna bu memleket şükran borçlu olacaktır. O arkadaşlarımız, gelmeyeceklerini 
bile bile, memleketi düşünerek karar vermişlerdir. Hiçbir zaman kaçış değildir; memleket sorum
luluğuyla, vatan sevgisiyle verilmiş bir kararı, bizim karşımıza "kaçış" diye getiremezsiniz; çünkü, 
1987'de de erken seçim yaptık, millet bizi iktidara getirdi, yine iktidar olduk. 1991'de aziz milleti
miz bizi iktidara getirseydi tekrar iktidar olurduk. Aziz milletimizin verdiği kararın başımızın üze
rinde yeri vardır. 

Değerli arkadaşlarım, mahallî idarelerimiz dertli, belediyelerimiz dertli, çok sıkıntıdalar; on
lardan bahsetmek istiyorum. Zamanım dar; o zamanı, müsaade ederseniz, belediyelerimize tahsis 
etmek istiyorum. Bakın, burada, Plan diyor ki "belediyeler, malî ve teknik yönden güçsüz olmala
rı nedeniyle, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarını yapamıyorlar." Bakın, bu memleke
tin 1961 Anayasasında da, 1982 Anayasasında da der ki "belediyeler, görevleriyle orantılı gelir 
kaynaklarına kavuşturulur." Ama, Plan "belediyeler, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerini 
yapamıyorlar; çünkü, paraları yok" der. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede, mahallî idareleri güçlendirme konusunda, mahallî hizmetle
ri kendi kaynaklarıyla yapabilmelerini temin konusunda her iktidara görev düşmektedir. Sizlere bü
yük görev düşmektedir. Biz, teslim aldığımızda, belediyelere yüzde 2,72 hisse verilirdi; yani, top
lanan vergi gelirlerinin yüzde 2,72'si verilirdi. Biz, bunu yüzde 8,55'e kadar yükselttik; ama, siz bu
nu, yüzde 7,55' e indirdiniz; 1 puan geriye çektiniz. Belediyeleri o kadar sıkıntıya soktunuz ki, ben 
burada açıkça ifade ediyorum; işte, Malazgirt Belediye Başkanımızla biraz önce konuşup, bu kür
süye çıktım, 30 milyar lira borçla teslim almış belediyeyi. 5 Nisanda bir kararname çıkardınız "be
lediyelerin borçlarına uygulanan faiz, yüzde 220'ye çıkarılmıştır" dediniz. Kendisinden evvelki be
lediye başkanı yüzde 76'yla kredi almış; siz oturup bir kararnameyle, belediyelerin borcuna uygu
lanan faizi, yüzde 220'ye çıkarmışsınız. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Tefeciden para alınca, böyle olur. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet, evet... 

Şimdi, bu belediye başkanın istihkakı, kendisine yetişmiyor. Yanında Patnos Belediyesi var -
sizin belediyeniz- tam 10 milyar lira para vermişsiniz. Bugüne kadar Malazgirt Belediyesine sade
ce 100 milyon lira verdiniz. Ondan sonra da gidiyorsunuz belediye başkanına diyorsunuz ki, bizim 
partimize geç, al sana 3 milyar lira para, al sana itfaiye aracı, al sana vidanjör aracı... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sizden öğredik bunu, sizden. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, belediye başkanlarının vicdanı
nı, satılık mal gibi göremezsiniz. O insanlar, rey aldıkları seçmene bağlı insanlar. Belki aralarından 
bazılarını kandırıp aranıza alabilirsiniz; ama, bu, size hayır getirmez, doğru da değildir, fevkalade 
sıkıntı verir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) -Transfer ücreti ödüyorlar. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - O transfer ücretleriyle ayakta kalmaya, iktidarda kal

maya çalışmanın, size hiçbir faydası olmayacaktır, hiçbir faydası olmayacaktır... Neticede bunun 
zararını göreceksiniz. İtibarınızı da kaybetmiş olacaksınız. 

Bakın, onbeş aydan beri -27 Mart seçimleri olalı onbeş ay oldu- İller Bankasından bir kuruş 
istihkak almayan 250'ye yakın belediyemiz var, bir kuruş istihkak almıyor. Hangi belediyeyi Doğ-. 
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ru Yol Partisi veya CHP'den teslim aldıysak -daha evvel iktidar oldukları için,, borçlandırmışlar be
lediyeyi- tam batakta; Türkiye'yi nasıl batırdıysanız, belediyeleri de öyle batırmışsınız. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Gelsinler bize. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Belediye başkanlarımız hiçbir şey istemiyor; bir kuruş 
para alamıyor; buna rağmen, oturuyorlar, diyorlar ki: "SSK primini de öde bakalım..." 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Sayın Keçeciler, Doğru Yol'a gelsinler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - "...Emekli Sandığı keseneğini de öde bakalım, vergini 

de öde bakalım; bunların hepsi için haciz koyarım." 

Kanunu değiştirdiniz, belediye mallan haczedilebilir hale geldi. Geçenlerde bir belediyemiz
de bir işçi, alacağını tahsil edebilmek için, belediye başkanının koltuğunu haczettirmiş. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, haczedilen, o koltuk değil; orada haczedilen, devletin itibarıdır. 
Belediyeyi, hizmet kuruluşu olmaktan çıkarıp bakkal ahmet, kasap mehmet efendinin dükkânını 
haczeder gibi haczedilebilir hale getirenlerdedir kabahat. Belediyeler hizmet kuruluşudur. Onların 
bugüne kadar, sizin iktidar döneminize kadar, en azından hizmete tahsisli olan araçları gereçleri 
haczedilemezdi. Yarın, gidip itfaiye aracını haczetseler, yangına gidemese, bunun manası var mı! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan, iki dakikada tamamlıyo
rum. 

BAŞKAN - Lütfen... Lütfen... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Keçeciler, daha sakin olun; niye bu kadar heyecanla

nıyorsunuz! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Vakti iyi kallanmak için. 
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, süreniz işliyor efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - İnebolu... İnebolu... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, her şeyden evvel, hizmetlerinizi yaparken 
adaletten ayrılmayın. 

Bakın, Kilis'i il yaptınız; 3 tane köyü, 1 tane kasabası var. Ö 3 köyün birisindeki seçmen ade
di 180'dir. Siz, tuttunuz, orayı ilçe merkezi yaptınız; 2 500 nüfuslu Yavuzlu Kasabasını, Anavatan 
Partili olduğu için, kenarda bıraktınız. Ondan sonra da İçişleri Bakanı buraya çıkıyor, diyor ki: 
"Ben tarafsızım." Nah!.. Hangi tarafsızlık beyefendi, hangi tarafsızlık!.. (Gülüşmeler, ANAP sıra
larından alkışlar) 180 nüfuslu köyü ilçe yapıyorsunuz, 2 500 nüfuslu kasabayı o köye bağlıyorsu
nuz, eskiden kendisine bağlı olan köye bağlıyorsunuz. Bunlar ayıptır; bunları yapmamanız lazım. 
Bunlarda büyük hatalar var, büyük yanlışlıklar içerisindesiniz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - İnebolu'da yaptıklarını da bir anlatıverin Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet... Evet... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Dilinin ucuna gelen kelimeyi söyle. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ama, muhalefeti dinlerseniz, mu

halefetin ikazlarına kulak verirseniz, neticede, siz kazançlı çıkarsınız. Yeni il ve ilçe Yapılmasıyla 
ilgili Yetki Kanunu Tasarısı, müzakerelerinde, burada "Anayasaya aykırı iş yapıyorsunuz" dedim; 
işte, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi, elinden oyuncağı alınmış çocuklar gibi kenarda oturu
yorsunuz. 
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Ben, size, şunu özellikle hatırlatıyorum: Belediyelerle ilgili olarak yaptığınız icraatta, beledi

ye başkanını cezalandırmıyorsunuz, p yörenin halkını cezalandırıyorsunuz; ama, o yöre halkı size 
layık olduğunuz dersi eninde sonunda verecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. . 

Sayın milletvekilleri, Sayın Keçeciler konuşmasında "nasıl tarafsızlık" demek istemişti. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Keçeciler gerçek düşüncesini söyleyemedi efendim; 

bu işte... 

BAŞKAN - Efendim, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere; Sayın Balcı
lar, buyurun. 

Süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmeye 
devam edeceğim. J 

Değerli milletvekilleri, planlar, ülkenin kıt kaynaklarını en rasyonel bir biçimde kullanacak şe
kilde, uzmanlar tarafından ileriye dönük hedefler tayin eden dokümanlardır. Bu, Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında bir tespitimiz şudur: Bu Planda, Anavatan Partisinin ileriye dönük "2000'e 
Beş Kala" programlarıyla, memleketin problemlerine çare olarak kamuoyuna deklare ettiği metin
lerden birçok ortak noktalar vardır. Burada da, Anavatan Partisinin, ileriye dönük hedefler açısın
dan, bir uzman gibi, bir teknisyen gibi çalıştığını tescil eden bir belge olarak da, burada ifade et
mek isterim. 

Yine, planlar, ileriye dönük hedefler koyarlar. Eğer, o planları uygulayan iktidarlar, bu hedef
lere ulaşabilirlerse, becerikli ve başarılı olarak değerlendirilirler; eğer, bu hedeflere ulaşamazlarsa, 
o planlar, beceriksizliklerinin ve başarısızlıklarının da bir tescil dokümanıdırlar. Memleketimizi 
1991'den bu yana idare eden DYP-CHP Koalisyonu, özellikle, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın yüzde 90'ını uygulamaya koymuştur. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına baktığımız zaman, 
hedeflerde, yüzde 100'e varan sapmalar vardır. Bu hedef sapmalarını da, memleketimizi dört yıldır 
idare eden DYP-CHP Koalisyonunun beceriksizliğinin ve başarısızlığının tescili olarak görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, 1995 yılı içerisinde bir geçiş programı yapılmak zorunda kalın
mıştır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, 1994'te hazırlanıp getirilmesi gerekiyordu; ama, 
1994'te, ekonomik veriler öyle altüst olmuştu ki, devletin iflas halinde olması dolayısıyla, ileriye 
dönük hedef dahi tayin edebilmek mümkün olmadığı için, bir yıllık geçiş programı konulmak zo
runda kalınmasını da, DYP-CHP Koalisyonu için zül olarak görmek gerekir kanaatindeyiz. 

Anavatan Partisi olarak sağlık, sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili konularda -zamanın 
darlığı dolayısıyla her konuya değinemeden- önem verdiğimiz veya önemli hataların yapıldığı ko
nulara değinmek istiyorum. 

Planlarda, sağlıkla ilgili olarak eşit, etkili, kaliteli, erişilebilir sağlık hizmetleri verilebilmesin-
den bahsedilir. Bugüne kadar, ülkemizde, özellikle son DYP-CHP Koalisyonu döneminde etkili, 
kaliteli, hele erişilebilir sağlık hizmeti verilebildiğini iddia edebilmek mümkün değildir. Özellikle, 
sağlığa ayrılan kaynak yetersizdir ve bu yetersiz kaynağın dengesiz bir şekilde dağıtılması suretiy
le de, vatandaların sağlık hizmetlerine erişebilmeleri, mümkün olmayacak hale getirilmiştir. Eksi 
6'ya varan kalkınma hızı ve yüzde 160'a varan enflasyon sonucu, sağlık hizmetleri, fevkalade pa-
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halanmıştır. Vatandaşın alım gücü bu artışlara yetişememekte, dolayısıyla vatandaş, sağlık hizmet
lerine erişememektedir; ilacına erişememektedir, tedavi hizmetlerinin ücretlerine erişememektedir. 

Türkiye'de, sağlıkla ilgili temel normları koyması gereken ve sağlık hizmeti veren Sağlık Ba
kanlığının, bugün, teşkilat kanunu bile yoktur. Teşkilat kanununu bile çıkaramamış bir Sağlık Ba
kanlığının, Türkiye'de, sağlık hizmetleri alanında, plan hedeflerine ulaşabilmesini beklemek de 
mümkün değildir. Dört yılda, 4 bakan değiştirilmiştir; bakanların, daha bakanlığa alışırken sürele
ri dolmakta ve yeni bakan görevine başlamaktadır. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Rotasyon var orada, rotasyon... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Koruyucu sağlık hizmetleri, dünyada ve ülkemizde fev
kalade önemlidir; çünkü, kişinin, hasta olmadan hasta olmasını önleyecek altyapıyı hazırlamak, 
dünyada, sağlık hizmetlerinde esas alınmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin, bir ülkede, sıhhatli 
verilip verilmediğinin göstergesi de -bir sürü gösterge vardır; ama- özellikle, ana çocuk sağlığı ve 
çocuk ölüm hızlandır. Maalesef, çocuk ölüm hızlarında, Türkiye'nin, sosyal ve ekonomik gelişmiş
liğiyle paralel olmayacak bir seviyedeyiz, Uganda türündeki ülkelerin seviyesindeyiz. Diğer veri
leri aktarmaya gerek duymuyorum. Dolayısıyla, bu, korucuyu sağlık hizmetlerinin de yetersiz ve
rildiğinin ve plan hedeflerine uyulamadığının ispatıdır. 

Bu Planda da, yıllık programlarda da, yardımcı sağlık personelinin, sağlık hizmetlerinde fev
kalade önemli olduğunu ve memleketimizde yeterli sayıda yardımcı sağlık personelinin olmadığı 
iddia edilmekte; ama, Anavatan iktidarı döneminde tamamlama programlarına alınan 9 600 civa
rındaki lise mezunu genç, hâlâ göreve başlatılmamaktadır. Memleketin ihtiyacı var, kadro var; 
ama, ataması yapılmıyor. Niye yapılmıyor; çünkü, ANAP döneminde bunlar tamamlama progra
mına alınmış. Sağlık hizmetlerine, bu kadar siyasî gözlükle bakan bir idarenin, sağlıkta plan he
deflerini tutturabilmesini bekleyebilmek mümkün değildir. , 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ne kadar gerçekdışı şeyler söylüyorsun!.. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Planda "son yıllarda, ilçe hasta
neleri yapımında, nüfus kriteri gözardı edilmiş ve bazı ilçelerde gereksiz kapasite yaratılmıştır" de
niliyor. Bunlar, sağlığa ayrılan, zaten kıt olan kaynakların, partizanca ve rasyonel kullanılmadığını 
gösteren ifadelerdir. Bu Koalisyon Hükümetinin, alâyi valâyla, Koalisyonun en büyük sağlık hiz
meti olarak gösterdiği yeşil kart, 3 milyon 700 bin kişiye verilmiştir. Fakru zaruret içerisinde olan 
kişilere verilmesi gereken yeşil kart, maalesef, partililere ulufe şeklinde dağıtılmıştır. 

ANAP döneminde, Fakir Fukara Fonuna, bütçeden ayrılması suretiyle kaynak yaratılmaya ça
lışılmış, ilave hiçbir kaynak temin edilememiştir; yeşil karttan dolayı, devletin, bütün hastanelere 
borcu vardır. Üç milyon 700 bin kişinin çok küçük, basit sağlık hizmetleri veren, basit bir sağlık 
sigorta sisteminin kaynağını yaratamayan, daha evvelki belli olan kaynağı bile doğru dürüst kulla
namayan bu İktidarın, Planda gösterilen genel sağlık sigortasının kaynağını yaratabilmesinin müm
kün olamayacağını ifade etmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, genel sağlık sigortasıyla ilgili Hükümet tasarısı, Komisyonlarda görü
şülmüştür. Hükümet tasarısına/Hükümetin ilgili bakanlıkları; Maliye Bakanlığı karşı, Adalet Ba
kanlığı karşı, Devlet Planlama Teşkilatı birçok endişelerini ortaya koyuyor, sağlık meslek kuruluş
ları karşı. Plandaki, genel sağlık sigortasını, bu Hükümetin, bu tasarıyla gerçekleştiremeyeceğini, 
burada, bir kez daha ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenliğin çok basit tarifini "vatandaşların, bugünlerini ve ya
rınlarını teminat altına alan sistemdir" diye özetleyebiliriz. 
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Anavatan Partisi, 199l'de, sosyal güvenlik" kuruluşlarını, aktuaryel dengeleri sağlam, devlet

ten bir yardım talebinde bulunmayacak şekilde bırakmıştır. Üç buçuk dört yıllık bu Koalisyon Hü
kümeti döneminde -bakıyoruz- bugün, sosyal güvenlik kuruluşları sağlık hizmeti veremiyor, emek
lilerinin maaşlarını veremiyor, emeklilere insanca yaşayabilecekleri bir emekli maaşı veremiyor ve 
batmış durumdadır; devlet bütçesinden yüzlerce trilyonluk para isteme durumundadır. Acaba, dört 
yılda bu Hükümet, neyi becerdi de bu sosyal güvenlik kuruluşlarını iflas ettirdi diye baktığımız za
man, Koalisyon Hükümetinin ilk icraatının, prim borçlarında anaparanın ödenmesi halinde gecik
me faizlerinin affıyla ilgili bir kanun tasarısını getirmek olduğunu görüyoruz. O kanun tasarısı gö
rüşülürken, gerek komisyonlarda gerek Genel Kurulda "Yanlış yapıyorsunuz, biz de Anavatan Par-. 
tisi olarak bu konuda üç tane kanun çıkardık; ama, gecikme faizlerini affetmedik, erteledik. Gecik
me faizlerini affederseniz, sigortalılar, bunu ucuz kredi gibi görmeye başlarlar ve zaman içerisin
de 'nasıl olsa bu Koalisyon Hükümeti gibi seçmene selam etmek isteyen bir hükümet gelir, anapa
rayı öderim, faizler affolur, sıfır faizli kredi kullanmış olurum' düşüncesine kapılır ve sosyal güve-
nilk kuruluşlarının prim tahsilat oranları düşer; gelirleri azalan sosyal güvenlik kuruluşları da öde
melerini yapamaz" diye bas bas bağırdık ve dediğimiz çıktı; bugün, sosyal güvenlik kuruluşları
mızdan bir tanesinin tahsilat oranı yüzde 55'lere düşmüştür. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarını iflas ettirmek için, bundan başka ne yapmışlar; kamu kesimi ala
cakları için Borçların Tahkimi Kanununu getirmişler; fakat, devlet, sosyal güvenlik kuruluşlarına 
bu tahkimle ilgili ödemeleri yapmamış, bir miktar tahvil vermiş; hâlâ, sosyal güvenlik kuruluşları
na borçlan var: 

Süper Emeklilik Yasasındaki düzenleme ektra yük getirmiş; fakat, en önemlisi; yaş sınırına 
bakılmaksızın, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılda emekli olma; yani, erken emeklilik kanunu geti
rilmiş ve sosyal güvenlik kuruluşları, maalesef, iflas durumuna gelmiştir. Burada, Planda "erken 
emeklilikle ilgili düzenleme, sistemin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaktadır" deniliyor; yani, 
Planda, iflasın ana sebeplerinden bir tanesinin bu erken emeklilik olduğu, net bir şekilde ifade edi
liyor. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)-Üç sene sonra mı anladılar! 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Adayabildilerse iyi... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bununla da kalınmadı; Sayın 
Başbakanımızın muhterem eşleri Özer Uçuran Çiller'in uçurduğu, pardon iflas ettirdiği İstanbul 
Bankasının emeklilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumuna devriyle ilgili bir kanun tasarısı getirildi. Bu 
tasan görüşülürken dedik ki, bu, Kuruma yük getirir; bürokratlara talimat verilmiş "hayır getirmez" 
dediler. Aradan zaman geçti, bundan altı ay evvel, Kurumun Genel Müdürü "İstanbul Bankasının 
emeklileri, sigortaya 17 trilyon lira yük getirmiştir" dedi. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemini iflas ettiren zihniyetin, Plandaki sosyal gü
venlikle ilgili hedefleri tutturamayacağı düşüncesindeyiz. Gelişmiş ülkelerde, 6-7 çalışan 1 emek
liyi beslerken, ülkemizde bu sayı 1,8'e düşmüştür. Akümryalar bozulmuş, yüzlerce trilyonluk açık
lar vardır; prim tahsilat oranları yüzde 55'lere düşmüştür ve bu sebepten, Bağ-Kur emeklilerinin 
yüzde 87'si, asgari ücretin altında maaş almaktadır. 

Tarımda kesiminde primini ödeyemeyen Bağ-Kur'luların hapisleriyle ilgili çok vahim bir du
rum vardır. Bu rakam, bir tarihte 40 bindi, zannediyorum 60 bine çıkmıştır. Bazı ilçelerde, hapis
hanelerde yer olmadığı için, savcı, sırada bekleyen BağrKur'lulara "kardeşim, lütfen, 15 gün sonra 
gel" diyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Niçin gün veriyor?!.. 
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MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Ülke olarak, böyle bir. sosyal güvenlik durumundayız. 

Hükümet çark etmiş; tekrar emeklilik yaşını yükselten kanunu getirmiş; fakat, kanunda, vur derken 
öldürecek şekilde, sigortalıların fevkalade aleyhine hükümler var. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) -Tabutta emeklilik 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Bağ-Kur'ya ilgili bir kanun tasarısı söz konusu; 
1991'de, Anavatan Partisi olarak hazırlamışız; Bağ-Kurluların ekonomik problemlerini çözmek, 
sağlık hizmetlerini daha iyi alabilmesini ve emekli maaşlarının yükselmesini sağlayacak bir düzen
leme getirmişiz. Taban aylığı, devlet katkısı, zorunlu, basamak yükseltme, borçlanarak basamak 
yükseltme vesaire... Hükümet demiş ki: "Biz de bir hazırlık yapıyoruz, ikisini birleştirip görüşe
lim." Hayhay demişiz; dokuz ay beklemişiz, Hükümet tasarısı gelmiş. Şu anda, Adalet Bakanı Sa
yın Moğultay -hukukun en başındaki kişi, ilgili bakan- o zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı -şahitler vardır- "bu Mecliste, muhalefetin kanun teklifleri kanunlaşamaz" diyerek, Anavatan 
Partisinin teklifini birleştirmemiştir, bunu da sineye çekmişizdir. İlgili tasan Meclise gelmiş -Ge
nel Kurula- 13 madde görüşülmüştür. Sayın Bakanla bir çalışma yaptık, her şeye katkıda buluna
cağımızı, problem çıkarmayacağımızı ifade ettik, 13 üncü maddede, Hükümet, Bağ-Kur Kanunu 
Tasarısını gündemden çekti. Niye çekti diye araştırdık; IMF talimat vermiş... IMF'in talimatları 
doğrultusunda, emeklilik yaşlarının artırılması ve sağlık hizmetlerine vatandaşın katkısı gibi bazı 
konuların tasarıya konulması için geriye çekilmiş. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Türkiye'yi kim idare ediyor?! 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) -Yıl 1991, yıl 1995; bir seçim dönemi... Bağ-Kur'luların 

bu acil kanununu çıkaramayan bu Hükümetin, Plandaki sosyal güvenlikle ilgili hedefleri tutturabi
leceği kanaatinde değiliz. 

ABBAS İNCEAY AN (Bolu) - Hükümetten hiç kimse yok... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Değerli milletvekileri, çalışma hayatı ve istihdam ko
nusu, ülkemizin kalkınmasında ve sanayileşmesinde önemli bir faktördür. Ülkemizde, memleketi 
idare eden DYP-CHP Koalisyonu çalışma barışını, sendikalaşmayı ve sendikal gelişmeyi tamamen 
ILO sözleşmelerine bağlamıştır. ILO sözleşmeleri gelecek, bunlar uygulamaya konulacak, memle
ket daha demokratikleşecek, ülkede çalışma barışı sağlanacak, sendikal gelişme sağlanacak(l).. 

ILO sözleşmelerinin sayısıyla, ülkelerin demokratikleşmişliği paralel değildir. Türkiye'den da
ha demokratik ülkeler, -Amerika, Japonya- Türkiye'den daha az sayıda ILO sözleşmesi imzalamış
tır. Türkiye'den daha az demokratik Rusya, Türkiye'den daha fazla ILO sözleşmesi imzalamıştır; 
bu, ölçü değildir. Bir de, ILO sözleşmelerinde bir mantalite vardır. ILO sözleşmesiyle ilgili iş mev
zuatını, iç hukuk düzenlemesini sen ülkende hazırlarsın, uygulamaya koyarsın ve gidersin, dersin 
ki: "Ben ILO'nun falan sözleşmesini kabul edebilecek duruma geldim." Bu Koalisyon Hükümeti ne 
yapmış; seçmene selam olsun diye, önce ILO sözleşmelerini kabul etmiş, arkasından da, iş mevzu
atı için, çalışmalara başlamış. Ne yapmış; 158 sayılı ILO Sözleşmesini -istihdam güvencesiyle il
gili- imzalamış. Bu, aslında, işverenlerin lehinedir. Bu sözleşmede işverene, ekonomik, teknolojik 
ve işyerinin gerekleri sebebiyle, hizmet aktinin feshi imkânı veriliyor; ama, işveren de bir işsiz. İş
veren "böyle bir sözleşmeye paralel işgüvencesi yasası çıkarılacak, bu yasayla, ben bundan sonra 
işçi çıkaramayacağım" deyip, şimdiden işçi çıkarıyor ve bu sebepten, biraz da 1994'teki ekonomik 
problemlerden ve devletin iflasından dolayı, devletin kayıtlarına göre, 200 bin, Türk-İş'in kayıtla
rına göre 600 bin işçi işten çıkarılmıştır; 600 bin aile işsiz, aşsız ve ekmeksiz kalmıştır. 

151 sayılı ILO Sözleşmesi -meşhur, memur sendikalarıyla ilgili sözleşme- imzalanmış, iş 
mevzuatıyla ilgili anayasa değişikliği gündeme gelmiş, Anayasanın 51 inci maddesinin değişikliği 
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söz konusu ve Sayın Başbakan ile Sayın Mesut Yılmaz şahitler huzurunda görüşüyor ve Sayın Baş
bakan diyor ki: "Ben memurlara toplusözleşmeli, grevli bir sendikal hakkın verilmesinden yana de
ğilim; fakat, ortağım CHPye, seçmene selam etmek durumundayım. Söyleyeceğim, bir komisyon 
kurulacak, bu komisyonda CHP'nin istekleri doğrultusunda bir önerge hazırlanacak, bunu Meclis
te açık oylamada kabul edeceğiz, gizli oylamada reddedeceğiz." Sayın Başbakan dediğini yapmış
tır, kabahati de Anavatan Partisine yüklemeye çalışmıştır. Burada, ortağı olan CHP'ye attığı kazığı 

. -bu birinci kazık değil- söylemek istemiyorum; ama, önemli olan, Kabinenin başındaki Başbaka
nın, sendikalara ve sendikal yaşamın gelişmesine bakışındaki gayri samimîliktir. Bu gayri samimî 
Başbakan ile, bu memlekette, sendikal yaşamın plan hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. 

İ 991 seçimlerine gidilirken, işçilere mutluluk vaat ediyordunuz, refah vaat ediyordunuz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - İşsizlik sigortası vaat ediyorlardı.. -
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Diyordunuz ki: "İşçiyi, ben, enflasyonun altında ezdir

meyeceğim." Ne oldu; aradan zaman geçti, işçileri, televizyondan, radyolardan, vatandaşa şikâyet 
etmeye başladınız. Ne yaptınız; yedi aydır 1995 yılı toplusözleşmelerini bitiremiyorsunuz. Gazete
lerden takip ediyoruz, sıfır veya sıfıra yakın zam talebiyle gidiyorsunuz; bari, iş vermeyin! 1994 yı
lında ne yapmışsınız; dördüncü dilini zamları, altı ay ödememişsiniz... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayenizde, sayenizde... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - ... bono vermişsiniz; verdiğiniz bonolara faiz bile ta
hakkuk ettirmemişsiniz. 

İşsizlik sigortası kanununu gündeme getirmişsiniz "kıdem tazminatını işsizlik sigortasına ala-, 
cağız" mesajınız üzerine, işçiler, kıdem tazminatı alamayız korkusuyla, emeklilik taleplerini artır
mıştır; işçilerimiz, zorunlu emekli olma durumunda kalmıştır. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ağlıyor bunlar, ağlıyor... 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Tasarrufu Teşvik Fonunu, Hazineye aldınız, dövize en

deksli hazine bonosuna yatırdınız, 1994'ün Şubatında daha düşük para ödeyelim diye, 1993 kuru
na göre ödeme yaptınız; işçilerin sırtından 50 trilyon lira para aldınız. 

Değerli milletvekilleri, işsizlik, Planda yüzde 19 olarak gösteriliyor ve ileriye dönük 5 yıl son
raki hedef de yüzde 14. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen, Sayın Balcılar. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Bir cümle söyleyeceğim Sayın Başkan. 

İşsizlikle ilgili Plandaki hedefleri tutturamadınız; maalesef, bu Hükümetin Çalışma Bakanlığı, 
toplusözleşmelerde yetki verirken, sendikaların siyasî kimliklerine bakarak ya geciktirmekte ya da 
kendi yandaşı lehine bir sendika ise, süratli bir şekilde verme gibi bir eğilim içindedir. 

Değerli milletvekilleri, burada, sendikal barışın kurulabilmesi, sendikal gelişmenin sağlanabil
mesi için, kesimlerin idareye ve devlete güveni şarttır; kesimlerin, idareye ve devlete güveni kal
mamıştır. Dolayısıyla, bu Koalisyon Hükümetinin, çalışma hayatıyla ilgili olarak, Plan hedeflerini 
tutturamayacağı düşüncesinde olduğumuzu ifade eder, Yücü Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubunun bakiye süresini kullanmak üzere, Sayın Akyol; buyurun. 

Sayın Akyol, süreniz 20 dakika. 

- 4 8 -



T.B.M.M. B:140 13 .7 .1995 0 : 2 
ANAP GRUBU ADINA AVNÎ AKYOL (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 

Meclisi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Aynı duygularla, eski 
mensubu olduğum, Devlet Planlama Teşkilatı yöneticileri ve uzmanlarını da selamlıyorum; sevgi
lerimi, saygılarımı sunuyorum. 

ANAP Grubu adına, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "İnsan Kaynaklarının Geliştirilme
si" bölümünün eğitim reformuyla ilgili alt bölümü üzerindeki, görüş ve düşüncelerimizi arza çalı
şacağım; ama, şu anda bir tespit yapmak istiyorum: Meclisin hali, sayısı belli; eski bir bürokrat ve 
Hükümetteki 33 bakandan biri olan sevgili Bakan, görüşmeleri başından beri izliyor; ama, Başba
kan, görüşmelerin başından beri yok; Hükümetin 32 üyesi zaten yok. 

Ayrı bir tespit: Plan Dokümanının önsözünde Sayın Çiller "2000'li yıllara ulaştıracak! çok 
önemli, olmazsa olmaz nitelikli, uzman heyetlerin hazırladığı Plandır" diyor; bunlar laftır. 

Bana ayrılan kısa zaman dilimi içinde, çok önemli olan eğitim reformuyla ilgili konularda, Ko
misyonda yaptığım iki konuşmanın ışığı altında ve onlara paralel doğrultuda, tekrarlara girmeden 
-çünkü, zaman dar- sadece yanlışlıklar, noksanlıklar, hatalar, çelişkiler ve saptırmalar hakkında bi
rer örnekle yetineceğim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Varsa, doğru yerlerini göster!.. 

AVNÎ AKYOL (Devamla) - Doğru yerlerine katılıyoruz, onu Komisyonda ifade ettim; Sayın 
Bakana da takdirlerimi ve şükranlarımı ifade ettim. Eksiklerini ve yanlışlıklarını, burada, tekrar tes
pit etmek istiyorum, vatan için, millet için, gelecek için ve Allah için. 

, Yanlışlıklardan ilki, Planın siyasî ve resmî dayanağı olan şu Stratejidir. Böyle olunca, bu Stra
tejinin eğitimle ilgili bölümünde okullaşma oranlarının -biri değil, ikisi değil, üçü değil- tümü yan
lıştır. Bunu, Komisyonda arz ettim, yapıcı bir üslup ve ifadeyle, düzeltiniz dedim, 23 gün geçti, tek 
bir kelimesi dahi düzeltilmedi. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Planda var; o, Strateji... 
AVNÎ AKYOL (Devamla) - Planda var... Sayın Bakan anladı, Sayın Müsteşar. Polemik yap

mak istemiyorum, gerçekleri ifade etmek istiyorum. Bize de, Genel Kurula ve saygılarımı, sevgi
lerimi sunmaktan mutluluk duyduğum aziz milletimize, bu gerçekleri buradan nakletmek düşüyor. 

1994^1995 yılı itibariyle, şu stratejide, okulöncesinde okullaşma oranı 5,1 olarak gösteriliyor; 
Sayın Cumhurbaşkanı dahil. Başbakan dahil, 32 bakan dahil, hepsinin imzası var. 

NEVŞAT ÖZER {Muğla) - Sermayeleridir efendim... 
AVNÎ AKYOL (Devamla) - Bu; yanlıştır; doğrusu, 7,3'tür. Beş yıllık ilköğretimde okullaşma 

oranı yüzde 100 olarak gösteriliyor; bunda iki yanlış vardır: Birinci yanlışlık: Türkiye'de ilköğre
tim beş yıl değil, ilkokul 5 yıldır. 5 artı 3 eşittir 8 yıllık ilköğretim uygulaması devam ediyor, sa
dece kanunu çıkmamıştır. İkinci yanlışlık: İlkokullarda okullaşma oranı yüzde 100 değil, yüzde 
97,1'dir. 

Tümünün imzası olan bu belgede, ortaokullarda okullaşma, yüzde 65.6 olarak gösteriliyor; 
yanlıştır, doğrusu 68.7'dir. Ortaöğretimde okullaşma oranı, yüzde 53 olarak gösteriliyor; yanlıştır, 
doğrusu, yüzde 48.2'dir. Yükseköğretimde okullaşma yüzde 12,5 olarak gösteriliyor; yanlıştır, doğ
rusu 12.2'dir. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Neresi doğru bunun Sayın Akyol?! 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Bunda hiçbir doğru yok. 
Artı, açıköğretimle birlikte yüzde 26.7 olarak gösteriliyor; yanlıştır, doğrusu 26.1 'dir. 
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Saptırmalardan, yanıltmalardan bir örnek vermek istiyorum. Yine, Stratejinin "eğitim" bölü

münde deniliyor ki... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yanlış konuşmaz. 

AVNİ AKYOL (Devamla)-Yanlış söylersem utanırım. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yanlış konuşmaz diyorum. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Utanırım sizlerden, Allahtan da korkarım. 

Sayın Saraçlar, Stratejinin "eğitim" bölümünün üçüncü paragrafında, deniliyor ki: "Bütçeden 
eğitime ayrılan payın artmasına rağmen..." Bu sözler yanlıştır, saptırmadır, yanıltmadır, artık kah
vehanelerde dahi söylenmeyecek sözdür; çünkü, millet anlıyor bu işleri ve bizleri de izliyor. Neden 
yanlıştır; 1995 yılı, Millî Eğitimde, finansman yönünden, -aynı İktidar dönemine ait, 1993 yılı bun
dan iyi- inanınız, en kötii, en geri, en talihsiz bir yıl olmuştur. Bu talihsizlik, 1993 yılından sonra 
başlamıştır. Bakınız, 1992 ile 1993 yıllannın hakkını veriyorum. 1991 yılında İktidan, DYP- CHP 
İktidarına devretttiğimz günden beri, bütçe, âdeta, geriye gitsin diye bir otomatiğe bağlanmış gibi
dir. • • • / • • ' • , • . 

Rakamları arz ediyorum: Üniversitelere ayrılan pay yüzde l'e düşmüştür. Siz, üniversiteleri 
açın; yüzde 1... 

BAKİ DURMAZ (Afyon) - Mahallî katkılar çok. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Evet, biliyorum o katkının ne olduğunu; 1,5 trilyon değil... 

Konsolide bütçeden üniversitelere ayrılan pay, 1991 yılında -lütfen yazın- 4,81 iken, 1995 yı
lında 3,46'ya düşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanının, Başbakana gönderdiği şu mektupta ve kitapta, 
bu, yüzde 3,40 olarak gösterilmektedir. 

Üniversitelerle birlikte, toplam eğitim gelirleri ve finansman açısından durum çok daha vahim
dir, çok daha kötüdür; çünkü, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, konsolide bütçeye oranı, 1991 yı
lında yüzde 14,2 iken, bu orari, 1995 yılında yüzde 11,8'e düşmüştür; genel bütçede, yüzde 10'un 
altına inmiştir, yüzde 9,8'dir. 

Bütün bunlara rağmen, Bakanlığın elinde, 1988 yılında, İktidarımız döneminde çıkarılan iki 
fon vardır; bu fonlar bütçeye bağlanmıştır. Partimiz, Anayasa Mahkemesine müracaat etmiş ve 
Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiştir; iptal edilse ne olur, edilmese ne olur; çünkü, bu fonun 
kaynağı olan akaryakıt vergi gelirleri, 1991 yılında yüzde 28 iken, 1995 yılında yüzde 1 değildir; 
binde 8'dir; bu da, otomatiğe bağlanmış. Millî Eğitim Bakanlığı, bu para gelse dahi ne yapacak; hiç
bir şey yapamaz. Bu, maalesef, 1993 yılında yüzde 8,5'a, 1994 yılının yarısında yüzde 4,5'a düşü
rülmüştür ve bununla yetinilmemiş, arz ettiğim binde 8'e gelinmiştir. 

Üniversiteler, YÖK, Yurt-Kur, Kredi-Yurtlar Kurumu, artı fonlar, artı özel idarelerden ayrılan 
paylara baktığımızda, durum, vahimin de vahimidir. Toplam eğitim gelirleri, bizim devrettiğimiz -
1991 Kasımında- yüzde 21,16'dan, yüzde 15,5'e inmiştir; yüzde 5 civarında düşme vardır; bu yüz
de 5 civarındaki düşmeyi, 1 katrilyon 300 küsur trilyon olan bütçeyle karşılaştırın; bütçede, 1991'e 
göre 80-90 trilyonluk bir gerileme, azalma vardır. Ne yapacaksınız; yapabildiğinizi yapacaksınız, 
bugünkü hal olacak. 72 yıllık Türkiye Cumhuriyeti döneminde, bir önceki yıla göre, en yüksek ar
tış sadece 1990'da olmuştur; oranı yüzde 156'dır. 

Bu gerçekler karşısında, bütçeden eğitime ayrılan payın arttığını söylemek mümkün müdür, bu 
laf doğru mudur, stratejide olan bu söz doğru mudur?.. Hoşumuza gidiyor, işimize geliyor diye, 
böyle bir cümlenin yer aldığı stratejiyi, Sayın Başbakan, sayın bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanı im-
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zalamak ve Resmî Gazetede yayımlatmak durumunda kalmışlar; doğru mudur; siyasî ahlâkla bağ
daşır mı? 

Hadi, Hükümet, bitkisel hayatta olduğu için, güvenoyuna gidebilme erdemini ve cesaretini bi
le gösteremeden, iktidarsız bünyesini devam ettirme uğruna, böyle, gerçek dışı sözleri görmezlik
ten geliyor, gelebiliyor; ya Sayın Cumhurbaşkanımıza ne oluyor!? Sayın Cumhurbaşkanımız, böy
le bir belgeyi nasıl imzalıyor!? 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 sayfalık şu mektubu, 28 Mart 1995'te Sa
yın Çiller'e gönderilmiştir, -sözlerimizin doğruluğu için ifade ediyorum- Bu 8 sayfalık mektupta, 
yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımız, eğitimin, genel; üniversitelerin, özel ve çok acil sorunlarını dile 
getirmiştir. Bunda, öncelikle, 1993 ile 1995 arasını kıyaslamıştır. Ödeneklerin 1995'te indiği sevi
yeleri, rakamları, oranları vermiştir. Aynı Sayın Cumhurbaşkanı, aynı partinin eski Genel Başkanı 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sayın Çiller'e şöyle bir talimat vermiştir: "Üniversitelere ay
rılan hem yatırım hem de cari ödenekler, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Mevcut üniversitelerde -
yarın gelecekler için değil- 54 devlet üniversitesinde ise, bugünkü haliyle ayrılan ödeneklerle, 
önemli gelişme sağlamak mümkün değildir." Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitidir; doğrudur, 
yerindedir, haklıdır ve bu uyarıları Sayın Cumhurbaşkanımız, 22 maddede toplamıştır; ama, maale
sef, şu yazıyı yazdıktan bir ay sonra, aynı Sayın Cumhurbaşkanımız, şu stratejiyi de imzalamıştır. 

GÜNEŞ MÜFTÜÖĞLU (Zonguldak) - İmzalamamak diye bir şey var mı? 
AVNÎ AKYOL (Devamla) - Var Sevgili Müftüoğlu, sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz...-
"Düzeltiniz... Bunu gönderin, bunlar yanlış... Ben, size bir ay önce şunu gönderdim, ya benim 

gönderdiğim yanlış ya da bu yanlış..." der. Şimdi, İki belge, birinin altında Sayın Cumhurbaşkanı
nın imzası, diğerinin altında yine Sayın Cumhurbaşkanının, 33 bakanla birlikte Sayın Başbakanın 
imzası var. "Bu ikisini düzeltin, aceleye gelmiş" der. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Cumhurbaşkanı hakkında konuşmayın, 5 milyar lira para ce
zası yersiniz! 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Böyle sıkıntılı, böyle her şeyin gerilediği bir yılda, 1995 yılında, 
ne yapılıyor... Hal bu iken, ahval bu iken, bizler, millî eğitim tarihine nasıl geçeceği düşündürücü 
olan davranışlar sergiliyoruz. 

Sayın Müftüoğlu, mevcut 54 üniversitenin 1995'teki ihtiyacı, 111 trilyon lira; verilen ise 45 . 
trilyon. 45 trilyonun da 1.5 trilyonu, orada bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri için ayrılan 
seçimlik bölgelere verilen... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Seçim haracı! 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Ben, sizin gibi "haraç" kelimesini kullanmak istemiyorum, 
... ulufe gibi dağıtılan ödenek; ama, bunun yanında, yüz akımız olan bütün üniversiteleri, 

Van'dan, Ankara'ya, Ankara'dan New York'a, Washington'a, dünyanın her tarafına bağlayan bilgi 
ağı merkezi için istenen 165 milyar lirayı veremiyorsunuz; çelişki, felaket; tek bir müesseseyi işle
mez hale getirme gafleti ve ihtiras... 

Bunun yanında ne yapıyorsunuz: Bir üniversite kurulüması teklifiyle geliyorsunuz, aynı ilin 
milletvekilleri, değerli arkadaşlarımız, bu teklife 13 üniversite daha kurulmasını ilave ediyorlar, 
ediyor 14; durum burada tıkanıyor... Allah aşkınıza nereden bulacaksınız kaynağı, tablo bu; bir tek 
kelime yalan yok... 

Burada sergilediğimiz o tavırlardan,, millete karşı ayıplı tavırlardan sonra yukarıya pazarlık 
için çıkıyorsunuz, buna 28 yeni üniversite daha ilave ediyorsunuz; bu ne perhiz, bu ne lahana tur
şusu... > 
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Cumhurbaşkanı öyle diyor... Para yok... Bu ülkeye, 1992-1995 yıllan arasında 66 yeni üni

versite ilave ettik diye övünebilirsiniz; ama, siyaseti 66'ya bağladınız. Şimdi, 94; 3 vakıf üniversi
tesiyle 97; yeni beklemekte olanla 100 üniversitesi oluyor Türkiye Cumhuriyetinin... 

BAKÎ DURMAZ (Afyon) - Ne mutlu! 

AVNÎ AKYOL (Devamla) - Ne mutlu, gurur duyarım... Eski akademisyen, alan uzmanı, üç 
defa Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı yapmış bir insan olarak ben, bilime, eğitime, öğre
time, gelecejc nesillere verilecek hizmete "hayır" diyebilir miyim; meslekî ahlakım elvermez; ama, 
siyasî ve meslekî ahlakım, hiçbir imkân olmadan, fonu olmadan, öğretim elemanı olmadan, aracı 
gereci olmadan böyle ilkokul, ortaokul açar gibi üniversite açma furyasına da vicdanım evet de
mez, elvermez; çünkü, gelecek meselesi bu. ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 

Bu, seçim meselesi değil; gelecek seçimler meselesini bırakın, o korkuyu atın; evlatlarınızın. 
ve torunlarınızın yannlarınrdüşünün; karşı olamam... 

Fon kurun, elemanları yetiştirin" dedim Sayın Başkana da... Ben, komisyonda "Öğretim üye
lerini yetiştirelim" diyorum, sevgili Millî Eğitim Bakanımız, öğretim elmanlarınm sayısıyla cevap 
veriyor bana dün; darılmasın diye bir şey söylemedim. Ben, "öğretim üyesi" diyorum; 16 bin kişi 
var, adım adım izliyorum; benim aşkım, benim işim bu* Bir profesöre 37 kişi düşüyor; ilkokullar 
da öğretmen başına 37.-40 kişi düşüyor; öyle değil mi Sayın Durmaz... Ne oluyor; öğretmen başı
na, fen liselerinde 24 kişi, Anadolu liselerinde 36 kişi, üniversitelerde 37-40 kişi düşüyor; ne açı
yorsunuz siz... Ben, "öğretim üyesi -profesör, doçent, yardımcı doçent-" diyorum, bana, Komisyon
da dün verilen cevap -dünkü, bazı illere üniversiteler kurulmasıyla ilgili çalışmalar sırasında Sayın 
Bakanımız da oradaydı- "şu kadar: 4 000, eskiden de var 8 000... Öğretim elemanı yetiştirmek için 
uzmanları gönderdik.;." Yani, onu ben biliyorum, ben bu işin içinden geliyorum, dışarıdan gelmi
yorum; adım adım biliyorum kimler olduğunu; karıştırmayın Öğretim üyesi ile öğretim görevlisini. 

Amerika'dan bile iyiyiz maşallah; 263 milyon nüfuslu Amerika'da 2 169 üniversite var; ama, 
inanınız, bu üniversite açtığımız illerdeki gibi yerlerde, hiç üniversite yok; "junior college" gibi 
"community college" gibi 2 yıllık okullar var, onlardan geçenler ancak gidiyorlar. Pes yani! Ame
rika'yı da geçtik, bravo! 

Ayrıca, bir şeyi ifade edeyim ki, bu kadar üniversite ve yüksekokula rağmen, yüksekokul sa
yısı da, nisan 1995'e göre 1 469'dur Amerika'da; her eyalet eğitime, üniversitelere, yüzde 45 ile 
yüzde 50 arasında ödenek ayırıyor; buna ilaveten, federal devlet de, yüzde 7 ile 8 arasında -son on 
yıla göre- ödenek ayırıyor. Rapor elimde; son on yıldır, Amerika'da eğitime ayrılan pay, toplam 
yüzde 52 ilâ 58 arasında; böyle yapın, üniversite açın. 

Okullar -ortaöğretim kurumları, ilköğretim kurumları- doğuda, öğretime açılmıyor, oysa üni
versite açıyorsunuz; ne yetiştireceksiniz, kime yetiştireceksiniz... 

Üçüncü husus olarak -söylenecek çok şey var- karşı olmadığımı arz ediyorum; ama "kaynak 
getirmeden, bu işi, adam gibi yapmadan, bir yere varamayız" a değinmek ve onu vurgulamak isti
yorum, onu arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, arz etmek istediğim üçüncü husus: 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Bakan, bu işte, Hükümet nerede? 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Hükümet geldi; Sayın Cevheri, aziz dost geldi; Hükümet var, 

orada, takviye geldi. , 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hayır, üniversite olayında Hükümet nerede? 

' AVNİ AKYOL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, lütfen dinleyin, çok önemli bir noktaya deği
niyorum 
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BAŞKAN - Sayın Akyol, zaman size ihanet edecek; lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 
AYNİ AKYOL (Devamla) - Sayın Başkanım, kaç dakikam var? 
BAŞKAN - 10 saniyeniz kaldı efendim. 
AVNİ ÂKYOL (Devamla) - 10 saniye!? 
BAŞKAN -Evet, geriye sayma başladı efendim; lütfen... 

Sayın Akyol, önünüzdeki tabloya bakar mısınız; süre bitti. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AVNİ AKYOL (Devamla) -Yani, diğer sayın milletvekillerine verdiğiniz tolerans yoksa, ben 
saygılarımı sunar inerim, çokvesile bulur, bunları millete arz ederim; ama, kaç dakika verebilirsi
niz; 2 dakika mı, 3 dakika mı 1 dakika mı... 

BAŞKAN - Efendim, ben, size süre versem, bu defa da size, o vesileleri vermemiş olacağım. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Peki efendim; diğerlerine gösterilen toleransı biliyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Son maddeyi ifade edeyim; orada kültürle ilgili çok çarpık söz

ler, sloganlar var, bunlara değinmem lazım. Bunların çıkarılması lazım; ama, ondan önce şunu ifa
de edeyim. İnanınız^ siyasetçilerin yapmaması gereken, siyasî yetkinin sonsuz, sınırsız, sorumsuz 
imiş gibi kullanılmaması gereken ciddî bir hata yapılmıştır; o hata da şudur: Plan ve Bütçe Komis
yonunda çok değerli beş milletvekili arkadaşlarımızın teklifiyle, Plandan şu cümleyi haksız yere, 
anlamsız yere çıkarmışlardır; hiçbir yetkileri yok onların. Komisyon, akçalı işlere bakar, onu korur 
Ve savunur. Eğer akçalı işlerde sapma, artma varsa müdahale eder; ama, akademik ve meslekî yet
kiyle ilgili, planlama metniyle ilgili şu cümleyi çıkarır mı; çıkarır; popülist politikalar çıkartır; çün
kü, yerine üniversiteler gelsin diye. 

Daha çok söyleyeceğim var, onları da münasip zamanda bu millete arz ederim. Çevreyi konu
şacaktım, gençliği konuşacaktım, sporu konuşacaktım... Türkiye'nin eğitimde geleceği 20 dakika; 
böyle gelmiş, böyle gitmez inşallah. / 

Arz ediyorum; çıkarılan metin şudur; sözlerimde yanlış var mı, ona bakın... 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Süreniz bitti... 
AVNİ AKYOL (Devamla) - Zamanımı alma Allah aşkına... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Sürenin, dörtte birini alacağınıza, dörtte dördünü, tamamı
nı alsaydınız. 

AVNİ AKYOL (Devamla) - Anladım, benden yana konuşuyorsunuz; sağ olun, teşekkür ede
rim. 

s. 

Planın onbeşinci paragrafını çıkarmışlar. Son paragrafa, çıkarılan paragrafa bakınız: "Yeterli 
fizikî imkân ve öğretim elemanı temin edilmeden, yeni yükseköğretim kurumlarının açılmaya de
vam edilmesi, kaynak dağılımını, eğitimin kalitesini olumsuz etkilemekte ve üniversiteler arasın
daki nitelik farkını da artırmaktadır. " 

Alkışlanacak ilkeyi çıkarıyorsunuz, yalanları, yanlışları, çelişkileri çıkarmıyorsunuz; ideolojik 
ve politik kültür politikası "evrensel kültür politikası" yazılıyor, sessiz kalıyorsunuz ve siyaset yap
tık sanıyorsunuz... , 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
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Efendim, tam sürelere uyabilirsek, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki müzakere

ler, önergeler hariç, yaklaşık 20 saattir. 
YUSUF NAMOĞLU (istanbul) - Sayın Başkan, Divan eksik; bir usulsüzlük var. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın İnceayan, şimdi buradaydı. 
Sayın İnceayan?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, ikinci tur görüşmelerle ilgili olarak, Doğru Yol Partisinin görüşlerini ifa
de etmek üzere, Sayın Başol'u davet ediyorum. 

Sayın Saraçlar, efendim, Divan Üyesi kim var başka?.. 
Sayın Anavatan Partisi Grubu, Divan Üyesi isabet etmiş olan sayın gruplar, elbirliği ve işbir

liği içerisinde bir Divan Üyesi tedarik buyurun; lütfen... 
Divanın eksik teşekkülüyle yapılan işlemlerin keenlemyekûn addi iddiası ileride dermeyan 

edilebilir; ben, bu uyarımı yapayım. 

Efendim, Sayın Başol, kaç dakika kullanmak istersiniz ? 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Grubumuza ayrılan konuşma süresini üçe bölüyoruz. 
BAŞKAN - Üçe bölüyorsunuz, peki; zatı âlinize 20 dakika süre veriyorum. 

BAKI DURMAZ (Afyon) - Sayın Başkanım, sizi anlıyoruz; ama, öztürkçe kullanırsanız, da
ha iyi olur. 

BAŞKAN -Aman Durmaz, yani, zatı âliniz de eğer, bir sıkıntı duyarsanız ben ne yapayım! 
BAKİ DURMAZ (Afyon) - Anlayanlar soruyor efendim. '"* 

BAŞKAN - Ha, doğru; anlayanlar soruyordur. 
Sayın Başol, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, dün görüşülmeye başlanıldı, bugün devam ediyoruz. Yedinci Beş 
Yıllık Planın, bölgesel dengelerin sağlanmasıyla ilgili bölümü hakkında, Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuza geldim; sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi, Doğru Yol 
Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Kalkınma planları, ihtiyaç ve imkân dengesizliğinden doğmuştur. Toplumun ihtiyacı, daima, 
elde ettiği imkânların önündedir. Mevcut imkânlarla, toplumun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda 
karşılamak mümkün değildir. Öyleyse, ihtiyaçları karşılamak için, bir kısmından fedakârlık etmek 
ya da bir kısım ihtiyaçları daha sonraya bırakmak gerekmektedir. Bu, bizim önümüze öncelikler 
meselesini koymaktadır; hangi ihtiyacımız daha şiddetlidir, hangi ihtiyacımıza öncelik vereceğiz... 
Onun için, planlarda, en çok, imkânlar tartışılır. Siz, hedefler koymuşsunuz; ama, bu hedeflere han
gi imkânlarla varacaksınız "varamazsınız, imkânlarınız daha azdır" şeklinde tartışmalar sürer gider. 
Öncelikler konusu, planın eh önemli meselelerinden birisidir. Aslında, plan çok önemli bir mese
ledir; beş yıl içerisinde, Tükiye'nin elde edeceği bütün imkânları, belli öncelikler vererek, belli sa
halara yönlendireceksiniz; bu kadar ciddî bir konu. Buna mukabil, bende, bu kadar ciddî bir konu
nun eleştirisi için kürsüye gelen arkadaşlarımızın, meseleye ciddî bakmadıkları kanaati hâsıl oldu. 
Kürsü, birçok konuları tezyif etmek, küçümsemek, planlamanın esas meselelerine temas etmek ye
rine hükümetle ilgili meselelere temas etmek, planlama dışı hükümet tenkitleri yapmak ve iktidar
da bulunmuş olan partilerin, kendi iktidarlarının methiyesini yapmak gibi bir yolda kullanıldı. Hü
kümet tenkitleri yapılırken, genellikle, 1994 yılı baz yıl olarak alındı ve tenkitler belli sahalara yö-
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neltildi. Önce, enflasyon üzerine yöneltildi "yüzde 140 enflasyon rekorları kırıldı" şeklinde beyan
larda bulunuldu. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Yüzde 160. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Bu beyanlarda bulunan kimseler, aslında enflasyonun yaratıcı

larıydı. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 1980'den önce sizin döneminizde kaçtı enflasyon ? 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Tek başına 8 sene iktidarda kalıp da, enflasyonu yüzde 30'larda 

devralan, sonra da, 1991 yılında yüzde 70'lerde devreden bunlardır. Enflasyondan çok şikâyet edi
yorlardı. Niye; efendim biz, yüzde 70'le enflasyonu devrettik, siz, yüzde 150'ye çıkardınız. Aslın
da, devrolunan ekonominin içerisinde yüzde 150 enflasyon vardı. 

M.RAUF ERTEKİN ( Kütahya) - Olur mu öyle şey! Cumhurbaşkanı Öyle söylemiyor. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Neden vardı; çünkü, 8 sene önce ekonomi devralınırken devlet 
borçları, gayri safî millî hâsılanın yüzde 4'ü kadardı; devredilirken yüzde 14'ü idi; yani, devlet, 
borçsuz devralındı ve büyük ölçüde borçlandırıldı. Sadece içborç değil, dışborçlar da, 18 milyar do
lardan 50 milyar dolara çıktı. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sadece PTT'nin T'sini satarak 30 milyar dolar kazanacak
sınız. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Devlet, alabildiğine savurgan bir devlet haline getirildi. Aksine, 
1978'li, 1980'li yıllarda gayri safî millî hâsılanın yüzde 19'u vergi olarak tahsil edilirken, devredil
diği günlerde, gayri safi millî hâsılanın ancak yüzde 12-13'ü vergi olarak tahsil ediliyordu. Yani, 
gayri safi millî hâsılaya oran bakımından, vergi tahsilatında azalma, borçlarda da artış vardı; baş
ka çaresi de yoktu zaten. Öylesine bir artış ki, artık, ekonominin tahammül edeyemeyeceği bir se
viyeye ulaşmıştı. 

Hükümeti tenkit ederken, şöyle söyleseler belki tartışılabilir: Efendim, siz, 1994 yılında istik
rar tedbirlerini getirdiniz; niye daha önce getirmediniz? Bunu tartışabiliriz; ama, istikrar tedbirle
rinden sonra, yüzde 140-150 enflasyon olduğunu, müstehzi bir şekilde söylemeye, herşeyden ev
vel Anavatan Partisinin hakkı yoktur; o köşede oturan, iktidar olmamış partiler konuşsa haklı ola
bilir. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - İzin alalım sizden... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Olur mu öyle şey Sayın Başol; zorlanıyorsunuz bunu söy
lerken... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Hiç zorlanmıyorum; verdiğim rakamlar gerçek rakamlardır ve 
bu rakamlar, bu kürsüden sürekli tekrarlanmıştır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Cumhurbaşkanı niye "ben böyle bir ekonomi bırak
madım" demiyor... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Cumhurbaşkanının sözleri işinize geldiği vakit evet, işinize gel
mediği vakit, Cumhurbaşkanına hakarete kadar gidiyorsunuz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sizden öğrendik... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Şimdi, bakınız, enflasyonu yüzde 30'la almışsınız, yüzde 70'le 
devretmişsiniz. Doğru Yol Partisi, daha önce Adalet Partisi olarak, 1980 yılında bir istikrar tedbiri 
getirdi. Bu istikrar tedbirini getirdiğimiz zaman ben de Hükümet içindeydim. Enflasyon yüzde 55-
60'larda seyrediyordu; sene sonunda yüzde 107 oldu; büyüme hızı ise, eksi 2,7 olarak gerçekleşti. 
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Bu, istikrar tedbirlerinin kaderinde vardır; onun için, istikrar tedbirlerini almak cesaret ister; eko
nomiyi küçültmeyi, ayağınızı yorganınıza göre uzatmayı göze alıyorsunuz. Bu nedenle, Türkiye'de, 
istikrar tedbirlerine gitmektense seçime giderim, bu ekonomiyi bir başkasına devrederim tezi hâ
kim olmuştur ve Anavatan Partisi, bunun için seçime gitmiştir. ' 

İkinci istikrar tedbirlerini, yine, Doğru Yol Partisinin ortak olduğu bir hükümet, Doğru .Yol 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti aldı. Bu büyük bir riskti; kolay bir şey değildi; ama, 
Türkiye için yapılması lazımdı. Biz, parti çıkarlarımızı, Türkiye'nin çıkarlarına tercih etmedik; Tür
kiye'nin çıkarlarını, parti çıkarlarının önüne koyduk ve bu istikrar tedbirlerini aldık. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Seçimlerden önce niye almadınız? 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Bu istikrar tedbirlerini alan Hükümeti, ekonomi tarihinde, cesur 

hükümet olarak okuyacaksınız. ' ' . . < . . 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Niye martta aldınız da ocakta almadınız? 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, geleceğe yönelik tartışma yapıyoruz. 

Sayın Başol, buyurun efendim. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Bir noktaya daha temas edip Plan konusundaki görüşlerime geç

mek istiyorum; o da şu: Görüşmelerde, genellikle, Hükümetin zaafları neyse, hepsine temas edildi; 
ama, bir konu, beni, biraz yaraladı: Sayın Yılmaz "bu Hükümet kendi içerisinde tutarsız, kendi içe
risinde kavgalı; bu Hükümet, bu Planı nasıl yürütecek" diye bir sual sordu ve "bu Hükümete güve
nilmez, onun için, ben, bu hedeflerin tahakkuk edeceğine de güvenmiyorum" dedi. Hükümet, ken
di içinde kavga edebilir; çünkü, Hükümet, koalisyon hükümetidir. Siz, iki sene, tek başına hükü
met ettiniz; Sayın Yılmaz, siz de Hükümetten kavgayla ayrıldınız; siz, kendi Hükümetinizle kavga 
ettiniz... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Kendi içlerinde anlaşamıyorlar diye, bu Hü
kümeti niye küçümsUyorsunuz; ama, küçümsemek, size miras kalmıştır; kimden; merhum Turgut 
Özal'dan. Doğru Yol Partisi, merhum Turgut Özal'ın ağzında, buçuk partiydi. Hafızalarınızı taze
lemek istiyorum "Doğru Yol Partisi buçuk parti..." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Yine öyle olacak!.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Bu küçümseme edasını uzun süre devam ettirdi; şimdi, Sayın 
Yılmaz da aynı şeyi devam ettiriyor. O günün buçuk partisi, bugünün İktidar Partisi... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Ödünç oylarla... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Hem de neye rağmen, grubu bulunmayan partilerin televizyon
da adinin hiç geçmemesine rağmen... Biz, grup tedarik etmek için, uzun uzun çalıştık; ne için; söy
lediklerimiz televizyonda yayınlansın diye. Böylesine şaftlar altında, buçuk parti diye tezyif ettiği
niz, istihfafla bahsettiğiniz parti bugün İktidar Partisidir. Anavatan Partisi sözcülerinin, bu kürsüde 
çok öfkeli ve hırçın bir biçimde davranışının sebebi acaba bu mu?!. Millet, 292 üyeyle seçime gi
den bir partiyi 100 üyeyle geri çevirdi. Anavatan Partisinin methiyesini devam ettiriyorsunuz, etti
rin; ama, acaba bu millet nankörmüdür ki, sizi 292 milletvekilinden İOO'e indirdi?!. Niye indirdi; 
demek ki, sizin kusurunuz varmış. Şimdi, bu kusurları bir tarafa iterek, birtakım tezyif ve alaycı 
edalar içerisinde tenkit etmenin size bir şey kazandırdığına kani değilim ve siz de iyi düşünürseniz, 
bununla herhangi bir şey kazanmadığınızı görürsünüz. Bu Hükümetin arkasında, yüzde 50'nin üze
rinde oy var; ama, yine de devamlı Hükümeti istihfaf etmektesiniz, Hükümetle devamlı alay etmek
tesiniz. Tabiî, millet de sizi, devamlı olarak küçültmeye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, çok büyük problemlerimiz var. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, bu 
problemlerin, hemen hemen hepsi üzerinde, büyük ve güzel bir çalışma meydana getirmiştir. 

V '-56-:' , 
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Benim size bahsedeceğim husus -zamanım bir hayli azaldı ama- bölgesel dengelerin sağlan

ması hususudur. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de bölgesel dengeler meselesi, fevkalade ciddî bir mese
ledir. Türkiye'nin çeşitli köşelerinde, geçim kaynakları, geçim imkânları çok sınırlı olduğu için, bu 
az gelişmiş bölgelerden, iş bulabiliriz ümidiyle, büyük bölgelere, özellikle metropollere sürekli bir 
akın vardır. Bu olayı, ciddî biçimde, Plan, ele almıştır. 

Daha önceki yıllarda, azgelişmişlik çemberini kırmak, gelişmişlik dengelerini kurmak için 
kullanılan araç, azgelişmiş bölgelere verilen özel konumlardı ve bu konumlar, şu anda 25-26 böl
gede yine devam etmektedir; belli bölgelere yatırım yapıldığı takdirde, belli teşviklerle, yatırımcı
lar teşvik edilmektedir. 

Ancak, yeni sistem içerisinde, bunun ötesinde, daha ileri seviyede tedbirler getirilmiştir. Ne
dir onlar; azgelişmiş bölgelerin gelişmiş hale getirilmesi için -bunların başında, doğu ve güneydo
ğu vardır; ama, doğu ve güneydoğunun dışında, Orta Anadolu'da, hatta, çok gelişmiş olan vilayet
lerimizde belli kazalarımız vardır ki, çok fukaradır; gelişmemişlik zinciri içerisindedir- bunlara, 
bölgesel fizikî planlar, bölgesel gelişme planlan yapmak suretiyle, çeşitli bölgelerin gelişmesine 
çalışma hususundaki tedbirlerdir. 

Bölgesel planlar, bize, metropolleri koruma imkânı da getirecektir; çünkü, bölgesel gelişme 
planlarıyla belli yerleri geliştirdiğimiz zaman, göç azalacaktır. Aslında, kırsal bölgeden kentsel böl
geye göçü kınamamak lazım; bu göç, zorunlu bir göçtür. Gelişmiş ülkelerde, halkın ancak yüzde 
4'ü, yüzde 5'i, azamî yüzde 7'si, çiftçilikle geçinmektedir; ama, Türkiye'de, çiftçilikle, ziraatle ge
çinen nüfus, genel nüfusun hemen hemen yüzde 50'sidir. Bunların bir kısmı küçük kentlerde bir 
kısmı da kırsal bölgelerde oturur. 

Şimdi, bu bölgelerde gelişme planlarını yaptıktan sonra, bunları, bir miktar daha bu bölgelere 
tespit etme imkânı doğacak. 

Ayrıca, bu Planda, bölgelerde sanayi ve sosyal gelişme merkezleri tesis etmek öngörülüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Başol, 2 dakikada toparlayabilir misiniz efendim?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Arkadaşımdan izin aldım, onun süresinden 5 dakika kullanaca
ğım. 

BAŞKAN - Peki efendim. 5 dakika, sizden sonraki sayın üyenin istihkakından kesmek üzere, 
buyurun. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, bölgesel gelişme 
planları yanında, kazalarda, vilayetlerde, uygun vilayetlerde iktisadî gelişme merkezleri, cazibe 
merkezleri teşekkül ettirilmesi teşvik edilecektir. Bunun amacı da, kalkınmanın nimetlerini Türki
ye'nin bütün sathına yaymak ve metropolleri bugünkü sıkıntıdan kurtarmaktır. Ayrıca, Planda, met
ropoller konusunda, metropollerin sıkıntıları konusunda çok güzel tedbirler vardır; gerek çevre so
runları gerek gecekondu sorunları gerekse altyapı sorunları konusuna, Planın bu bölümünde çok 
ciddî biçimde temas edilmiş ve çok güzel tedbirler getirilmiştir. Bu tedbirleri uygulamaya koymak* 
şüphesiz, imkân meselesidir, kaynak meselesidir; ama, yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin nüfu
sunun dörtte biri, dört sene sonra İstanbul'da olacaktır. İstanbul ayrı bir biçimde desteklenecektir. 
İstanbul'un altyapısı, ulaştırması, iç ulaştırması, Planın içerisinde gözden geçirilmiş ve yapılacak 
hususlar, hemen hemen, teferruatıyla, Plana dere edilmiştir. 

Planın uygulaması ne dereceye kadar sapar; onu, bugünden tespit etmek mümkün değildir; 
ama, sözlerimin başında da beyan ettiğim gibi, Planda, öncelikler çok ciddî biçimde ele alınmıştır. 
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Önceliklerin iyi tespit edilmemesinden ötürü, Türkiye, kaynak israfına çok uğradı. Ümit ediyorum 
ki, bundan sonra kaynak israfını önlemek için, Hükümetler, ellerinden gelen gayreti sarf ederler. 

Bir konuyu ortaya koyup, sözlerimi bitirmek istiyorum. O konu da şudur: Sadece bölgesel 
planlama, fizikî planlama, metropoller, çevre temizliği gibi konularda ele almamız lazım gelen dü
zenlemelerin sayısı 20-25'i bulmaktadır. 20-25 tane kanunda ya iyileştirme yapacağız ya da yeni 
kanun çıkaracağız. Hiç kimseyi hedef almadan ifade etmek istiyorum; Planın tümünün uygulanma
sı için, ihtiyacımız bulunan, çıkarmamız gereken kanunların madde sayısı, tahmin ediyorum ki 3 
bini geçecek. Bu kadar kanunu, İçtüzüğün şu engelleme imkânları karşısında Meclisten nasıl geçi
receğiz?!. Bunları geçirmeye mecburuz arkadaşlar. Türkiye'nin istikbali bu. Eski kanunlarımız 
uyumluluğunu kaybetmiş; değiştirmek lazım, iktisadî ve sosyal gelişmeler, yeni yeni birtakım hu
susların düzenlenmesini zarurî kılmış. Bu düzenlemeleri bu Meclis yapacak. Eğer Meclis, kavga
sız gürültüsüz, şimdi yaptığımız gibi, müzakereyle karar safhasını ayırt eden bir İçtüzük değişikli
ğine giderse, hem bu Planın... 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - . . . uygulanması, ülkenin mümkün olduğu kadar yararına olacak, 

hedeflere daha hızlı yaklaşım sağlayacak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halkımız nez
dindeki, kurumlanmız nezdindeki.itibarı yükselecektir. Ümit ediyorum ki, Meclisimiz, itibarını 
yükseltmek ve Planımızı ülke menfaatlarına uygun bir biçimde uygulamak için, üstüne düşen gö
revi yapacaktır. 

Bu inançla, Yüce Heyetinizi, Doğru Yol Partisi Grubu adına saygılarımla selamlıyor, sözleri
mi bitiriyorum. 

Sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Başol, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisinin İkinci turdaki görüşmelerini ifade etmek üzere Sayın Mehmet Ali Ya

vuz. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yavuz, buyurun. 
Efendim, o verdiniz süreyi sizden mi düşeyim benden mi düşeyim?.. 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sizin insafınıza kalmış Sayın Başkan. Başkanın eli tutul-
mazmış... , 

BAŞKAN - Peki... 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Değerli milletvekilleri, Yedinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planının çevre korunması ve geliştirilmesiyle ilgili, DYP Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asrımız 21 inci Asra dönerken, dünyanın hiçbir ülkesin
de, hatta, siyasî çizgisi ne olursa olsun, hiçbir hükümetin vazgeçemeyeceği üç şey vardır; bunlar, 
inşan hakları, düşünce ve fikir hürriyeti, üçüncüsü de çevredir. Bu üç kavram, günümüzde "olmaz
sa olmaz" ilkesi haline gelmiştir. Bu bakımdan, küçülen dünyamızda, bu kavramlar, hiçbir siyasî
nin gözardı edemeyeceği bir önem kazanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, bu konuşmamda, bugün Meclisimizin gündemine ge
len Yedinci Beş Yıllık Plan çerçevesinde, çevre faktörüne dikkat çekmek istiyorum. İnsan sağlığı 
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ve doğal dengeyi koruyarak, sürekli bir. ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde doğal kay
nakların yönetimini sağlamak ve gelecek kuşaklara, insana yakışır bir doğal fizikî ve sosyal çevre 
bırakmak, görüşmekte olduğumuz Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın temel stratejisi olarak 
çizilmiştir. Çevre boyutunun, Altıncı Plan döneminin ekonomik ve sosyal kararlarında dikkate alın
dığını söylemekte güçlük çekiyoruz. Sözünü ettiğimiz Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi
ne baktığımızda, gerek organizasyon gerekse hukukî düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde yetersiz 
kalındığını, çevre yönetiminden sorumlu kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği ve işbölümü
nün sağlanamadığını, buna paralel olarak, çevre finansman sistemi veri ve bilgi altyapısının tam 
olarak oluşturulmadığını görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyadaki hızlı nüfus artışı ve bu artışa paralel olarak 
taleplerin çoğalması ve çeşitlenmesi, insanlara, daha fazla üreten ve daha fazla tüketen bir hayat 
tarzını da beraberinde getirmiştir. Ülkelerin gelişmişlik tarifleri, fert başına gelir, tüketilen enerji, 
kömür, kullanılan su, motorlu taşıt aracı, turizmde yatak kapasitesi, konut sayısı, yol uzunluğu, tü
ketilen ilaç miktarı, petrol, kâğıt ve benzeri tüketimler ile sosyoekonomik göstergelerdeki yüksek
liklerle anlaşılmaktadır. 

Yaşadığımız yüzyıl, birçok teknolojik imkânı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da, 
doğal ve çevreden geri getirilmesi mümkün olmayan birçok varlığı da alıp götürmektedir. Sanayi
leşme ve şehirleşme sürecine giren bütün ülkeler, tabiatı, bitmeyen bir kaynak olarak kabul etmiş 
ve onu sorumsuzca kullanmışlardır; ancak, doğanın kendini yenileme kabiliyeti ve ekolojik denge, 
bir daha düzelmemek üzere bozulmaya başlayınca, bu defa, mevcudu korumak için çaba gösterme 
gayretine girmişlerdir. -

Bu noktada, ülkemize dönmek istiyorum. Sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak Türki
ye'de çevre sorunlarının başgösterdiğini, bu sorunların giderek karmaşık bir hale gelmekte olduğu
nu söylemeliyim. Sonuçları direkt olarak canlıları etkileyen ve maliyeti çok yüksek olan çevre kir
lenmesi, sadece, devletlerin değil, tek tek hepimizin üzerinde düşünmemiz gereken hayatî bir me
seledir. Tüketim anlayışımız, ekonomik faaliyetimiz ve yaşam tarzımıza kadar uzanan süreçte, so
rumluluk sahibi her ferdin çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde henüz kısa bir geçmişi olan Çevre Bakanlığı, 
çevreye ilişkin tutarlı politikalar üretmek, çevre kirlenmesine mâni olmak, yanlış ve sorumsuz kul
lanımdan dolayı zarar gören çevreyi ıslah etmek ve bir çevre bilincinin oluşmasını ve toplumun ge
niş kesimlerinin bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamaya çalışmaktadır; ancak, 
çevre kirliliği, uluslararasmı ve kuşakları da aşan, global bir sorundur; hükümetleri ve kurumlan da 
aşarak, öncelikle bireylerin, çevreye saygılı, duyarlı ve bilinçli insanların bu konuda gösterecekle
ri özeni ve çabayı beklemektedir. Nüfus artışı, düzensiz şehirleşme, ormanların tahribi ve erozyon, 
kanunsuz avlanma, sanayi, artıkları, gübre, sanayi ve ilaçlama, atmosferik kaynaklardan doğan 
problemler, göllerin kurumaya yüz tutması, atık sular ve dağlar oluşturan çöpler birer çevre soru
nu olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha dün, İstanbul, Ankara ve birçok şehirde karşılaştığımız sel 
felaketi, şehirleşme, konutlaşma ve binlerce ton toprağın zayiatı açısından nasıl bir çevre sorunuy
la karşı karşıya olduğumuzu apaçık gözler önüne sermiştir. Elbette, bütün bunlar, bugünün ihma
liyle ortaya çıkmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, en basit ve en kaba tarifiyle, doğal kaynaklan öyle 
kullanacağız ki, insanların refahına, mutluluğuna ve zenginliğine sürekli imkân sağlayacak; ama, 
bu yetmiyor, bizden sonraki kuşakların da kullanmasına imkân verecek... Bunun becerilmesi; ya
ni, sürdürülebilir bir kalkınmanın temel mantığı bu. Peki, bu, nasıl olacak; şimdiye kadar yaptığı
mız buna uygun mu?!. Eğer uygun olsaydı, bugün, bu problemlerle karşı karşıya kalmazdık. De-
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mek ki, insanoğlu, bunu bencilce kullandı. Nitekim, Avrupa Topluluğunca hazırlanan Beyaz Kitap
ta, insanoğlunun, doğal kaynakları aşırı derecede kullandığı ve fazla faydalandığına işaret edilerek, 
Avrupalı, yeni kalkınma startejilerinde, bu tersliğin düzeltilmesi gereği üzerinde önemle durmak
tadır. Şimdiye kadar, serbest piyasaya doğal kaynakların fiyatı yansımıyordu; yani, insanlar, doğal 
kaynakları^ bir serbest mal olarak görüyordu; dolayısıyla, ürüne intikal eden fiyatta, doğal kaynak
ların herhangi bir bedeli söz konusu değildi, öyleyse, doğal kaynak, bir serbest mal demekti. Bu do
ğal kaynakların bitebilir olduğunu artık anlamalıyız. Doğal kaynakların, müracaat edildiği, tahrip 
edildiği ve hoyratça kullanıldığı kadar, er az, ilave edilmeye, korunmaya da ihtiyacı vardır. 

Sanayi sektörünün, doğal kaynaği daha az olan -giderek üreten- üretim yapmadı lazım gelmek
tedir. Doğal kaynaklar tahrip edilmeyen, az tahrip edilen yerde -yaşam süresi uzun ürünlerin çıktı-: 
ğı yerde, hem kalkınma sağlanacak- hem doğal kaynakların korunmasını hem de sürdürülebilir kal
kınmanın sağlanmasını ortaya koyan staratejiler vardır. Bu starateji içerisinde, özel önemi haiz ba
zı sektörler dikkatle izlemeye alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın doğal dengesini ve insanlığın geleceğini düşünmeyen bir kal
kınma hareketini benimsemek mümkün olmadığı gibi gerçekçi de gözükmemektedir; ancak, her 
alanda olduğu gibi, çevrenin korunmasında da bilimsel kaynaklara dayanan uygulanabilir ilke ve 
politikaların takip edilmesi zorunludur; bu ise, çevre korumacılıkta gösterilecek çabaların ekono
mik kalkınmayı ve refahı durdurma gibi bir sonuç doğurmasına da neden olabilir. 

Çevre korumacılıkta en rasyonel yaklaşımı, kalkınma hareketiyle çevre değerleri arasında 
uzun vadede kurulması gereken koruma -kullanma dengesi- teşkil etmektedir; yani, kalkınma, çev
re korumanın bağımlı faktörüdür. Çevreyi ihmal eden her yatırım projesi, uzun dönemde, yalnızca 
ekonomiye değil sosyal hayatın gelişme ve değişimine de olumsuz etki edebilir. 

Diğer önemli bir ilke ise, insan sağlığının genel refah politikalarında temel faktör olarak be
nimsenmesi gereğidir. Nihayet, çevre değerleri kapsayan araştırmalara dayanan çevre düzeni, plan
ların kültürel ve manevî değerler açısından nesilleri birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmesi
ni ilke olarak kabul etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda, hiçbir şey yapılmasın, tabiata dokunulma
sın, insanlığın yaşaması için gerekli enerji, altyapı, bazı sanayi ve turizm tesislerinden vazgeçilsin 
şeklinde, hiç de gerçekçi olmayan, bir anlamda "teorik çevrecilik" adı verilen bazı görüşler geliş
mektedir. Diğer yandan, toplumları belirli tüketim kalıplarına yönlendiren, bu yüzden, üretirken ve 
tüketirken artıkların yarattığı kaynak israfının temelini de teşkil eden bir kalkınma gayretiyle kar
şılaşılmaktadır. 

Dünya tüketim ekonomisi, tasarruf ekonomisine dönüşmüş; israf edileni ise verimli hale dö
nüştürecek bir hedefi gerçekleştirmek ve politikayı takip etmekle karşı karşıya gelmiştir; çünkü, 
kirlenme ve tahribat, israfın ve hayat felsefesinin doğal bir sonucudur. 

Çevre korumacılık, kalkınmanın zıttı bir hedef değildir ve olmamalıdır; ancak, doğal kaynak
lar açısından yok olma tehlikesi bulunan alanlar ve hassas bölgeler, mutlaka, koruma bölgesi ola
rak ayrılmalı ve kullanıma açılmalıdıf. 

Sayın milletvekilleri, çevreyle ilgili müesseseleşme konusunda da söyleyeceklerimiz olmalı
dır. Çevre korumaya yönelik çok sayıda hukukî düzenleme yapıldığını görmekteyiz. Mevzuat in
celendiğinde, bazı aksaklık ve tekrarlar göze çarpmakta, bu da, uygulamada güçlüklere neden ol
maktadır. Bir kere, 2872 sayılı Çevre Kanunu günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. 
Kanunî müeyyideler daha ziyade kirlillik boyutuna önem vererek, koruma boyutunu ihmal etmek-
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tedir; katılım ve eğitim konusunda da herhangi bir düzenleme ihtiva etmemesi, uygulamada karşı
laşılan aksaklıkların başlıca nedeni olarak görülmektedir. 

Çevre yönetiminde etkinliği sağlama amacıyla bakanlık haline getirilen çevre örgütü, diğer so
rumlu kuruluşlarla istenen ölçüde koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak yapıya henüz ulaşamamış 
olmasına rağmen, son yıllardaki gayretleri de gözardı edilmemelidir. 

Ülkemizde, mevcut imar planlama sistemi ve bu sistemin hukukî bazını oluşturan 3194 sayılı 
İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler, imar planlama esaslarını çeşitli ölçeklerde tanımlarken, 
temel amaç, yapılaşmanın düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yedinci Plan döneminde çevrenin korunması, çağdaş anlamıyla, ekono
mik, ticarî, sosyal ve siyasî açılardan birbiriyle uyumlu ve bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alınacak
tır. . 

Kalkınma sürecinde ortaya çıkan kirliliği arıtmaya, pasif yaklaşımlar yerine, alınacak tedbir
lerle, kirlenmenin önüne geçme stratejilerine öncelik verilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Plan Döneminde, etken bir çevre yönetimi için, 
ulusal çevre stratejisi hazırlanacak, ulusal öncelikler ve eylem planı belirlenecektir. Her türlü faali
yette çevre boyutunun dikkate alınmasını sağlayan çevresel etki değerlendirme sistemi etkinleştiri
lecek, çevre izleme ve ölçüm altyapısı oluşturulacak, çevre envanterleri, istatistikleri, standartları, 
çevre dostu teknolojiler için gerekli araştırma, geliştirme ve veri ve bilgi-erişim sistemleri gelişti
rilecek, çevre ve kalkınma göstergeleri hazırlanarak karar alma süreçlerine dahil edilecektir. 

Çevre ve kalkınma politikalarının uyumlaştırılması ilkesi doğrultusunda, çevrenin korunması 
ve çevre sorunlarının çözümlenmesiyle doğrudan ve dolaylı ilgisi olan kurum ve kuruluşlar arasın
da işbölümü ve işbirliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar geliştirilecek; etkili ve eşgüdüm için
de çalışan bir çevre denetim sistemi kurulacaktır. Bu amaçla, gerekli yasal ve kurumsal düzenle
meler yapılacaktır. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, çevre finansman 
sistemi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacına uygun olarak yeniden düzenr 
lenecek, çevre amaçlı yatırımlara ayrılan pay artırılacaktır. Çevre amaçlı vergilerin ve fonların 
amaçları doğrultusunda kullanılmasının sağlanmasını özellikle beklemekteyiz. 

Çevre bilincini oluşturmak üzere, örgün ve yaygın eğitimde düzenlemeler yapılacaktır. Gönül
lü kuruluşların faaliyetlerinin destekleneceğini görüyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik bilgilen
dirme ve bilinçlendirme çalışmaları hedef kitlenin, ihtiyaçlarıyla ilgilendirilecek, çevrenin korun
ması yönünden taşıdığı stratejik öncelik göz önünde bulundurularak yaşam boyu eğitim ilkesi gö
zetilecektir. 

Çevre sorunlarına yol açmayacak tutum ve davranışların yaşamın her boyutuna dahil edilme
sinin sağlanacağını görmekteyiz. Ülke, yöre, konu ve sektörler düzeyinde yapılacak olan çeşitli en
vanter ve araştırmaların, çok boyutlu ve dinamik yaklaşımlarla gerçekleştirilmesinin sağlanacağı
na da inanıyoruz. Türkiye'nin uluslararası platformda layık olduğu konuma gelebilmesi için, çevre 
konusunun, dünyada, ekonomik, sosyal, siyasî, ticarî ilişkilerde belirleyici bir rol oynadığının bi
linci içinde, politikalar geliştirileceğine, çeşitli uluslararası kuruluşların çevre ve kalkınmayla ilgi
li faaliyetlerinin de yakından izleneceğine inanıyoruz. • 

Sayın Başkan, değerliüyeler; çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan 
kararların, AB normları ve uluslararası standartlara paralel olmasının sağlanacağını da, bu Planda 
görmekteyiz. Türkiye'nin taraf olduğu, bir dizi yükümlülük üstlendiği çevreyle igili sözleşmeler
den kaynaklanan taahhütlerin de yerine getirileceğine inanıyoruz. 
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Çevre politikalarına, ticaret unsurlarının ve ticaret politikalarına da, çevresel unsurların dahil 

edilmesi için, çevre standartlarının harmonizasyohu, ekonomik araçların kullanılması ve ticaretin 
serbestleştirilmesinin çevre üzerindeki etkileri, atık yönetimi, ticaret tedbirlerinin çevre amaçlı ku-
lanılması, üretim ve proses metotları ve teknoloji konusundaki ayrıntılı açıklamalara da şahit ol
maktayız. 

Çevre sorunlarının sınırlaraşın özelliği dikkate alınarak, uluslararası anlaşmazlık yaratacak 
konuların çözümü konusunda uzmanlaşmaya gidileceğini, konuyla ilgili kuruluşlar arasında eşgü
düm sağlanacağını ve bilgi akışına önem verileceğini de görmekteyiz. Ulusal politikalar düzeyin
de tanımlanan ve üzerinde uzlaşma sağlanan stratejilerin, bölge ve ekolojik havza düzeyine indir
genecek olmasını da özellikle beklemekteyiz. ' . ı 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, özellikle büyük 
şehirlerimizin hava kirliliğine el atılmalıdır. Konya, Eskişehir, Bursa, Kayseri, Erzurum gibi illeri
mizin hava kirliliğiyle Çevre Bakanlığı yakından ilgilenmelidir. Adı geçen bu illerimiz, bu Plan dö
neminde, doğalgaza kavuşturulmalıdır; ancak bu şekilde, bu illerimiz temiz havaya kavuşabilir. 
Ayrıca, Çevre Bakanlığımız Orman Bakanlığımızla sıkı işbirliği yaparak büyük şehirlerimizin, il
lerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin etrafı yeşille donatılmalıdır ve bu amaçla ağaç dikimine de 
ağırlık verilmelidir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde çalışan değerli teknokrat arkadaşlarımıza ve özel
likle bu çalışmaya katkı sağlayan komisyonlara çok teşekkür ediyor, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının, memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olması dileklerimle saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yavuz, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Melih Pabuççuoğlu; buyurun. 
Efendim, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Çok teşekkür ediyorum Sa

yın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, televizyonları başında bizleri izleyen sev

gili vatandaşlarım; görüşülmekte olan Yedinci Beş Yıllık Planın "Adalet Hizmetleri" bölümü hak
kında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, sizlere, Doğru Yol Partisi Grubunun ve şahsımın saygılarını sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Planda, 104 üncü sayfanın incelenmesinden de görüleceği gibi, adalet 
hizmetlerinde fizikî altyapı eksikliklerinin tamamlanacağı, yargı sisteminin modern araç ve gereç
lerle takviye edilmesinin ve bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılmasının sağlanacağı hususlarına 
işaret edilmektedir. Ülkemizi 21 inci Yüzyıla taşıyacak Plandaki bu özet ilke, bizce, yeterli ve kâ
fi bulunmamaktadır. 

Yurdumuzda 823 yerde adalet teşkilatımız bulunmaktadır. Bugün, bizce, yargının asıl ihtiya
cı, bilgiye ulaşım ve iletişimdir. Yargıda, dokümantasyonun yaygınlaşmasıyla bilgisayarın lüzumu 
ortaya çıkar. Özellikle, iletişim olanaklarının çok kısıtlı olduğu küçük yerleşim bölgelerinde hiz
met gören adliye teşkilatının temel sorunu olarak, hak bilincinin yaratılması yönünden vatandaşın; 
hukukî bilgi eksikliğinin tamamlanması yönünden avukatın, işlemlerin yürütülmesi yönünden 
Cumhuriyet savcısının ve karar üretebilmek bakımından da yargıcın başvurabileceği kaynakların 
çok kısıtlı, hatta, yetersiz olmasından kaynaklanan sebepler ortada bulunmaktadır. Pekçok adliye 
teşkilatımızda, başvurulacak meri kanunlar dahi bulunmamaktadır. 

Oysa, Cumhuriyet savcısının, işlemlerini başlatabilmek; yargıcın, karar verebilmek; vatanda
şın, haklı olup olmadığına inanmasını sağlamak bakımından, meri mevzuata, kazaî ve ilmî içtihat-
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lara, bakanlık mütalaa ve genelgelerine, belki, başka ülkelerdeki uygulamaların nasıl oluştuğuna, 
sosyal yapının hangi yönde geliştiğinin bilinmesine, istatistik! verilere, hukuk otoritelerinin aynı 
konu üzerinde ne düşündüklerini öğrenmeye, kısaca, bilgiye ihtiyaçları bulunduğu açıktır. Böylesi 
bir bilgiyi, vatandaşa, avukata, savcıya, hâkime, hakkını arama işlemlerini kolay yürütme, doğru ve 
çabuk karar yerme olanağını, iletişimle yetiştirdiğimiz takdirde ancak mümkün olabilecektir. Böy
lece, bir yandan vatandaşın hakkının aranması kolaylaşacak, diğer yandan yargının hızlanması sağ
lanırken, öte yandan sağlıklı yargı kararının yaratılması gibi, fayda da üretilmiş olacaktır. 

Yargıda iletişim gereksinmesi, ofis otomasyonunda yer alacak olan bilgisayar kullanımı sis
temlerinden farklı bir özellik taşımaktadır. Yani, ofis otomasyonu dediğimiz, mücerret, mahkeme
lerde, sadece yazı makinesi gibi kullanılan bilgisayarlar, bir hizmet vermekten öte, nihayet, sürat
te üç beş dakikalık, bilemediniz, yarım saatlik bir zamanı ancak kazandırabilir. Oysaki, buradaki 
bilginin, orada hizmet göreceklere yetişmesi, tabiî ki, bunun yanında çok daha önemlidir. O halde, 
bir iletişim merkezinin kurulmasında zaruret vardır. 

Bugün, yargının, bu itibarla ihtiyacı, bilgiye ulaşım ve iletişimdir. Adalet teşkilatımızın, ihti
yacı bulunan mevzuat, içtihat ve hukukî literatüre bilgisayar ortamında ulaşabilmesi mutlaka sağ
lanmalıdır. Diğer meslek mensupları ve kişilere de bu olanak temin edilmeli; adalet teşkilatının bir
biriyle iletişiminde, günümüzün teknik olanaklarından yararlanılmalıdır. Bundan sonra, ancak, ofis 
otomasyonu, yani, mahkeme otomasyonu düşünülebilir ve buna da bir ölçü içerisinde yer verilebi
lir.': 

Değerli milletvekilleri, bakınız, adalet teşkilatımızda, bu çalışmayı yapmak üzere yasal olarak 
görevlendirilmiş bir birim yoktur. Ülkemizde aynı konuda duyulan ihtiyaç üzerine, Başbakanlık, 
Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Per
sonel Dairesi Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 
gibi bakanlık ve genel müdürlüklerle, üniversitelerimizin birçoğunda bilgiişlem daireleri mevcut
tur; oysaki, en lüzumlu olduğu Adalet Bakanlığımızda, bilgiişlem merkezi bulunmamaktadır. Onun 
için, biz, ülkemizi 21 inci Yüzyıla taşıyacak Plandaki, sadece ilke olarak benimsenen bu hususun, 
adalet teşkilatı ve kamunun ihtiyaç duyduğu hukukî bilginin, ülke düzeyinde, bilgisayar ağı vasıta
sıyla sunulması için, Adalet Bakanlığı bünyesinde, bilgiişlem dairesi başkanlığı kurulmasının ge
rektiği inancında olduğumuzdan, bu konuda hazırladığımız önergeyi, yüksek kabul ve takdirlerini
ze sunacağız. 

Sonuç olarak şunu ifade edeyim: Gerek internet bağlantı, gerekse netvvork bağlantı bilgisayar 
ağı hizmetleri yoluyla, bugün, Alman Yargıtayı, İtalyan Yargıtayı, Amerikan Yargıtayı veya onla
rın idare mahkemeleri veya danıştayları ne karar veriyorsa, benim Yargıtayımı, idare mahkemele
rimi veya Danıştayımı da, aynı anda, aynı içtihadı takip edebilecek hal ve mevkie getirmekte zo
runluluk bulunmaktadır. Bu itibarla, takdim ettiğimiz önegemizin kabulünün gerekeceği inancını 
taşımaktayım. 

Değerli milletvekilleri, Plandaki bu noksanlığı arz etmekle beraber, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda değinmiş bulunduğum hususlara da, Yüce Genel Kurul huzurunda da, yeniden, bir nebze de
ğinmek istiyorum. 

Bizler, 18.11.1992 tarihinde, 3842 sayılı Kanunla, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ba
zı değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerden ötürü, ülkemizde, büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır. İşte, 
bunlara, değinmeden geçmek mümkün değildir. 
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Bir defa, Geza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine bir fıkra ekledik ve bu 

fıkrada "soruşturma ve kovuşturma organlarının, hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller, hük
me esas alınamaz" deniliyor. Şimdi, şöyle bir olayı tasavvur edelim: Bir cinsi sapık, 5 yaşındaki bir 
çocuğun ırzına geçti, boğdu, öldürdü ve gömdü. Bilahara, cinsî-sapık, bu zan ile yakalandı; kendi
si, tazyike maruz kaldı ve dedi ki "evet, ben, bunu böyle yaptım, cesedini de falan yere gömdüm." 
O küçük yavrunun cesedi de orada bulundu ve çıkarıldı. Şimdi, hukuka aykırı şekilde bu delil elde 
edildi diye, bunun hakkında elde edilen bu delili, biz, hüküm vermekte kullanmayacak mıyız?!. O 
halde "hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delil, hükme esas alınamaz" hükmünün, yeni baştan göz
den geçirilmesinde açık zaruret bulunmaktadır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, Amerikan Yüksek Mahkemesinin verdiği kararlara göre "sade
ce, Anayasayı ihlal eden bir hukuka aykırılık, delillerin kullanılmamasına yol açar. Anayasadaki 
kuralları ihlal etmeyen, başka kuralları, başka hukuk normlarını ihlal eden aykırılıklar, delilin dos
yadan çıkarılmasına sebep olmaz" diyor. Amerika'nın uygulaması bu. • 

Bakınız, Almanya'nın uygulaması şöyle: Anayasa Mahkemesinin kabul ettiği sisteme göre, her 
somut olayda, sanığın, ihlal edilen menfaatlarıyla, toplumun, suçla ihlal edilen menfaatları karşı
laştırılmalı, delilin dosyadan çıkarılıp çıkarılmamasına ondan sonra karar verilmelidir. Eğer, araş
tırma metodu bizatihi suç ise, bu delil, kesinlikle kullanılmamalıdır; ama, toplumun yararı üstün 
ise, elbette delilin kabul zorunluluğu vardır. 

O itibarla, bizler, Türkiye Büyük. Millet Meclisi üyesi bir hukukçu olarak, konu üzerine eği
lip, bu maddeler hakkında, yeni baştan bir düzenleme hazırlığı içerisinde bulunduğumuzu da yeri 
geldiği için arz etmekteyim. 

Değerli arkadaşlar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesinde yapılan de
ğişiklikler, ülkemizde, asayiş bozukluklarına neden olmuştur. Bakınız, aynı usulü, italya da 1991 
yılında getirdi, bugün, bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Az sonra değineceğim "Temiz eller ope
rasyonu" da bunun bir izahıdır. İtalya da, âdeta, engizisyon döneminden kalma bir uygulama olan, 
hâkimin üstün durumda olması kuralını terk etti; ama, yapılan bu değişiklik, bütün iyiniyetlere rağ
men başarı sağlamadı. Özellikle, örgütlü suçluluk alanında büyük oranda artış oldu. Bunun üzeri
ne, 1991 yılında çıkarılan bir dizi yasayla, savcı ve polisin yetkileri genişletildi. Yeni bilimsel me-
todların suç izi araştırılmasında uygulanması kabul edildi. Bilgisayarın, suç izi bulunmasında kul
lanılması büyük başarı sağladı. Özellikle ye önemle arz ediyorum ki, mesela, vergi kayıtları veya 
kişisel bilgiler için, veriler sorgulanarak, şüphelilere ulaşmak mümkün oldu; olmayacak bir insa
nın, banka hesabında astronomik paralar çıktı; bu araştırmanın neticesi, o suçun işlendiğini ortaya 
koydu. Gizli ajan kullanılması; telefonların yanı sıra evde yapılan konuşmaların, uzaktan, teknik 
aletlerle dinlenmesi yasallaşınca, örgütler, ardı ardına su üzerine çıkarıldı. Temiz eller operasyonu
nun, bir tek kişinin başarısı değil; sistemde yapılan değişikliğin bir sonucu olduğunu gözden uzak 
tutmamamız lazım. 

O halde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 254 ve 104 üncü madde hükümlerinin yeni baş
tan gözden geçirilmesinda zorunluluk bulunmaktadır. 

Bakınız, enteresan olduğu'için arzda zorunluluk gördüm, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi ile British Councilin birlikte düzenlediği, 16.5.1995 tarihli "Hukuk devletinde terörle mücade
le" konulu seminerde, bizleri haksız olarak kınayan Almanya'nın Cumhuriyet Başsavcısının yaptı
ğı konuşmadan bazı bölümleri sizlere okumakta fayda mülahaza ediyorum. Bakınız, bir bölümün
de, başsavcı diyor ki "terör eylemlerinin, Alman Ceza Kanunu 129/a maddesinde sayılan suçları iş
leyeceklerini vaktinde ihbar etmeme, ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir." Yani, ben, bir terör suçu 
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işleneceğini öğremişsem, Almanya'da, vatandaş olarak bunu ihbar etmek zorundayım. İhbar mü
kellefiyeti, aynı zamanda, terör eylemcilerinin çevresinde bulunan kişilere de yönelmektedir. 

Ayrıca, birçok değişiklikler yapılmıştır; Almanlar, bu değişiklikleri yapmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte suç işlemenin yolunu gösterenler ceza
landırılmıştır. Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesini değiştirmek isteyenlerin kulakları çın
lasın; o bakımdan arz ediyorum... "Yol Gösterme" başlıklı yeni suç tipiyle, kendi sempatizanları
na, alenen sabotaj yapmaları ve özellikle elektrik direklerini havaya uçurmaları, imha etmeleri ko
nusunda bilgiler veren terör eylemcisi grupların cezalandırılması mümkün olmuştur. Bu hüküm, se
vindirici bir şekilde, suçu önlemede etkili olmuştur. 

Bakınız, şu kısmı, önemle dikkatlerinize arz ediyorum; "terörle mücadelede, eylem aşamasına 
geçmeden, hazırlık hareketleri sırasında mücadele etmek açısından -benim uzun yıllar sunuculuğu
nu yaptığım ve nihayet, 1989 yılında kanunlaştırılarak cezalandırılan- maske takma ve toplantı ve 
gösteriler sırasında, özellikle siyasî gösteriler esnasında, pasif silahlanma halleri mevcut bulunmak
tadır. Almanya'da edindiğimiz tecrübeye göre, kimliklerini gizlemek amacıyla maske takan kişiler 
ile alenî toplantılar sırasında, şiddet eylemlerinin başgöstermesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Ta
nınmayacak bir şekilde yüzünü gizlemek bile, cebir kullanma hazırlığını gösterir..." 

YILDIRIM AVCI (İzmir) - Cenaze törenlerinde de... 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Devamla) - Evet, onu anımsayarak arz ediyorum efendim. 
"... Bu nedenle de, gösteri sırasında suç işleme riskini yükseltir. Bu gibi davranışlar, genellik

le, terör suçu alanına giden yolda işlenen araç suçlardır. Bu tür davranışlara pasif silahlanma adı 
verilmektedir. Maske takmak, çoğunlukla aktif silahlanmanın da bir işaretidir. Başka bir ifadeyle, 
polisin müdahalesine karşı kendisini korumaya yönelik koruyucu aletlerin taşınması, aktif silahlan
madır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında maske takmanın yasaklanması, Almanya'da, etkili bir 
tedbir olmuştur. Uzun süredir, bizim açımızdan büyük sorunlar yaratan ve şiddet eylemlerine dö
nüşen gösteriler, önemli bir şekilde azalmıştır" deniyor ve sırasıyla, bu konuda alınan tedbirleri, 
vaktim çok azalıyor, ö itibarla özetle arza çalışacağım. 

"... Terörle mücadelede önem kazanan diğer bir alan da, ceza muhakemesi hukukudur. Ceza 
kovuşturma organlarının araştırma ve müdahale yetkileri önemli şekilde genişletilmiştir. Savcı ve 
polisin, şüphelinin ve diğer üçüncü şahısların kimliğini tespit etme yetkileri genişletilmiştir. Alman 
Ceza Kanununun 129 (A) maddesine giren bir terör suçu işlendiğinden şüphelenilen hallerde, terör 
eylemcisi olduğundan şüphelenilen kişi ve onunla ilişkide bulunan belirli kişilerin haberleşmesi 
derhal kontrol altına alınmıştır..." 

Bakınız, bunlar, bizde uygulanmıyor; bizde, bu konuda mevzuat yok. "...Alman Ceza Kanu
nunun İ29/A maddesinde düzenlenen, terör suçu işlendiği şüphesi varsa, kamuya açık cadde ve 
meydanlarda, polis tarafından failin yakalanması veya delillerin muhafaza altına alınması amacıy
la kontroller yapılabilir. Böyle bir kontrol sırasında, herkes, kimlik göstermeye ve yanında bulun
durduğu eşyaları ile üzerinin aranmasını kabul etmeye mecburdur. Bu tür kontrollerin yapılması 
kararını hâkim verir; ancak, gecikmede tehlike varsa, savcılık veya polis res'en hareket edebilir..." 
Evvelce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda vardı "tehirinde mazarrat umulan hal" diye ta
bir edilirdi. Tabiî, biz, bunlardan yoksun olduk. Bunlar, devletin, devlet olma vasfını yitirmesine 
neden oldu. 

Değerli arkadaşlarım, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan bu değişiklikten sonra, 
Edremit İlçemizde, partimin bir toplantısına katıldım. Bu toplantıda, beni son derece seven ve ba-
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na bağlı olan bir zat dedi ki: "Biz, Meclise bir hukukçunun gitmesiyle iftihar ettik, seve seve seni 
seçtik; ama, benim dükkânım soyuldu, polis ilgilenmedi. Hırsızı, ben yakaladım. Hırsız, yakaladık
tan sonra mahkemeye, sevk edildi, mahkeme ceza miktarının azamî haddi yedi seneden aşağı oldu
ğu için, hırsızı serbest bıraktı ve hırsızın serbest kalmasından sonra, ben, ancak üçte bir malımı ala
bildim. Tabiî, bu iş, geçim unsurumdur; vitrinimi yeniden düzenledim. Baktım, aynı hırsızlar, ye
niden gelmişler 'vitrin düzenlendi, yeni baştan eşya konmuş, biz yeniden bu işi yaparız' diye kendi 
aralarında konuşuyorlar ve döndü bana dedi ki: Yapacağınız bu muydu bize?!." 

îşte, değerli arkadaşlarım, bendeniz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü madde
sinin yeni baştan -tabiî, bunun detayları çok zaman alır- düzenlenmesi çalışması içerisindeyim; 
ama, değerli milletvekili arkadaşlarımdan da, ülkemizin asayişinin, ağır cezalık cürümlerin, özel
likle, ağır cezalık cürümler, müebbet ve muvakkat ağır hapis olmak üzere tabir ettiğimiz, asgarî 
haddi 1 yıldan başlayan cürümler ve memleket asayişini bozan eylemlerden ötürü işlenen fiillerden 
dolayı, tutuklama müessesesinin çalıştırılması bir zarurettir. Aksi halde, bu memleketin asayişini 

1 kontrol etmek mümkün olmayacaktır. Bunu, Sayın içişleri Bakanımızda aramak da, bence en bü-
yükhatadır. 

Vaktim dolmuştur, o itibarla, Planın, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, ça
lışan ve emeği geçen arkadaşlarımıza da, Değerli Bakanımız başta olmak üzere, teşekkür ve min
netlerimi arz ediyor, sonsuz saygılarımı sunuyorum. , 

Sağ olunuz, var olunuz. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 17,05'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veri

yorum/ ' ' ' ' ' • . 
Kapanma Saati: 16.55 

. . - — - # ' . ;„ V '. ' : ' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.09 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Işılay SAYGIN (İzmir), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

• — - — © — — — 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 140 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ikinci turu üzerinde-, 
ki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Muzaffer De
mir; buyurun. 

Sayın Demir, görüşlerinizi iki arkadaş olarak mı ifade edeceksiniz? 
ALİ DÎNÇER (Ankara) - Sayın Demir ve ben. 
BAŞKAN - Peki, efendim, ben, 60 dakika yazıyorum buraya... 
CHP GRUBU ADINA MUZAFFER DEMİR (Muş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ye

dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki görüşlerimi belirtmeden önce, bu Planın halkımıza, 
Türkiye halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diler; bu vesileyle, Yüce Meclisi en içten saygılarımla 
selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin ortak özlemi, iç barışını sağlamış, demokratikleşmesini ta
mamlamış, kişiler, toplumsal sınıflar ve bölgelerarası gelir ve fırsat eşitliğini yakalamış, çağdaş ve 
sosyal bir devlet özlemidir. . 

Böyle bir devlet yapısına nasıl kavuşabiliriz?.. İkiyüz yıllık bir zaman süreci içerisinde, sürek
li, aydınlanma ve çağdaşlaşma arayışını sürdürmekteyiz; ancak, geldiğimiz nokta, toplumsal bütü
nü tatmin etme amacından uzaktır. Ülkemizi Batılı ülkelerle kıyasladığımızda, siyasal, sosyal ve 
ekonomik olarak onların çok çok gerisinde olduğumuzu görmekteyiz. Kişi başına düşen milî gelir, 
ekonomik büyüme, ithalat ve ihracat miktarları, sosyal güvenlik kurumları ve altyapı açısından da 
onların çok gerisindeyiz. 

Örneğin, Türkiye'nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinde, 1993 verilerine göre kişi başına dü
şen gayri safî yurtiçi hâsıla şöyledir: Yunanistan'da 7 121 dolar, İtalya'da 17 372 dolar, Portekiz'de 
7 604 dolar, İspanya'da 12 223 dolar, Japonya'da 33 735 dolar, Fransa'da 21 689 dolar, Almanya'da 
21 097 dolar, İsviçre'de 33 746 dolar, İngiltere'de 16 236 dolar, Amerika Birleşik Devletlerinde ise 
24412 dolardır. Oysaki, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu kişi başına gayri safî millî hâsılası, sa-, 
dece 2 859 ABD dolarıdır. 

Peki, Türkiye bu otuz yıllık kalkınma plan döneminde, hızlı bir ekonomik büyümeyle, Batılı, 
çağdaş ülkeler seviyesine gelebilmiş midir; otuz yıllık planlı kalkınma sürecinde, kendi içindeki 
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sosyal sınıflar ve coğrafî bölgelerarası ekonomik dengesizlikleri giderebilmiş midir? Kişi başına 
düşen gayri safî millî hâsılada, bugün, Batılı ülkelerin yarısına bile yaklaşmış değildir. 

Şöyle ki: kişi başına düşen gayri safî millî hâsıla bakımından, Yunanistan Türkiye'nin üç katı, 
Portekiz üç katı, İspanya dört, İngiltere altı, Almanya yedi, Fransa yedi katı kadardır. Amerika Bir
leşik Devletlerinde kişi başına düşen gayri safî millî hâsıla, Türkiye'nin dokuz katı kadardır; isviç-

. re'de ise bu oran onbire yükselmekte; Japonya ise oniki kat bizden ileridedir. 

Sosyal katmanlar ve coğrafik bölgeler arasındaki gelir dağılımı ve kalkınmışlık düzeyini asga
riye indirebilmiş değiliz. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına kısaca göz attığımızda, bu Planın, bahsedilen hedefler
den çok uzak olduğunu görülmektedir. Türkiye, toplumsal dokusu, gelir dağılımı ve fırsat eşitliği 
açısından çelişkilerle dolu bir ülke konumundadır. Bu uçurum düzeleceği yerde, gün geçtikçe top
lumsal barışı tehdit edecek şekilde daha da artmaktadır. Türkiye'de aynı il, ilçe ve köyde yaşayan 
insanlar arasında sosyoekonomik uçurumlar olmakla birlikte, bölgeler arasında da korkunç denge
sizlikler bulunmaktadır. 

Ben, konuşmamın bu bölümünde, bölgelerarası dengesizlikleri dile getirmek için bazı istatis-
tikî rakamlar vereceğim/Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, bu fark ve uçurumları ortadan kaldı
racak projelere sahip değildir. 

Örnek olması açısından, doğu ve güneydoğu bölgeleri ile diğer bölgelerimiz arasında ekono
mik ve sosyal göstergelere göz atmamız yararlı olacaktır. Türkiye'de kişi başına düşen gayri safî 
millî hâsıla -gayri safî yurtiçi millî hâsıla demiyorum- 2 641 ABD Dolarıdır. Bölgelerin gayri safî 
millî hâsıladan aldıkları pay ve oranlar şöyledir: Ege ve Marmara Bölgesi, Türkiye'de gayri safî 
millî hâsılanın yüzde 57,3'ünü; İç Anadolu Bölgesi yüzde 17,8'ini; Akdeniz Bölgesi yüzde 8,7'sini; 
Karadeniz Bölgesi yüzde 10'nu almaklayken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kapsa
dığı 21 ilde ise, bu oran, sadece yüzde 7'dir. 

Yine, iller itibariyle, kişi başına düşen gayri safî yurtiçi hâsıla şu şekildedir: Kocaeli -Türk Li
rası olarak veriyorum- 2 milyon 500 bin Türk Lirası, İstanbul 1 milyon 500 bin Türk Lirası, İzmir 
1 milyon 350 bin Türk Lirası, Bursa 1 milyon Türk Lirası iken; bu rakamlar, maalesef, Hakkâri'de 
134 bin lira, Muş'ta 213 bin liraya, Bitlis'te 171 bin liraya, Tunceli'de 249 bin liraya, Bingöl'de ise 
175 bin liraya düşmektedir; yani, Kocaeli'de yaşayan bir vatandaşımızın gayri safî millî hâsıladan 

, aldığı pay 2 milyon 500 bin lira iken, Hakkâri'de yaşayan bir vatandaşımızın gayri safî millî hâsı
ladan aldığı pay 134 bin liradır; yani, üç sigara parasıdır, 

Türkiye'de, yatırımlar yetersizdir, ekonomik kalkınma ise neredeyse durma noktasına'gelmiş
tir. Yatırımlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yok denecek kadar azdır. Şöyle ki, 1994 
yılı Programı içerisinde, bazı illerimizin kamu yatırımlarından aldıkları pay şu şekildedir: Adıya
man binde 13, Ağrı binde 13, Bingöl binde 60, Bitlis binde 9, Diyarbakır binde 96, Elazığ binde 
23, Hakkâri binde 10, Kars binde 13, Malatya binde 40, Kahramanmaraş binde 21, Mardin binde 
12, Muş binde 7, Siirt binde 8, Şanlıurfa binde 95, Van binde 25, Batman binde 12, Şırnak binde 
13 ve,Iğdır binde 14. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki 21 ilin, 1994 yılı içerisinde
ki yatırım payı toplamı yüzde 2,4 nispetindedir. Bu, yüzde 2,4 nispetindeki yatırım da, kaldı ki, kal
kınmaya, sanayie ve tarıma yönelik yatırımlar değildir. Bu yatırımlar, daha çok, güvenlik amaçlı; 
karakolları, cezaevlerini, lojmanları hedefleyen yatırımlardır. ' 

Bugüne kadar, 76 ilde, toplam 25 345 kilometrelik köy yolu asfaltlaması yapılmıştır; Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yapılan köy yolu asfaltlama çalışması 1 350 kilometredir. 
Kaldı ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki, Muş, Bitlis, Ardahan, Hakkâri, Kars, 
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Tunceli'de, tek metrelik köy yolu asfaltlama çalışması yapılmamıştır. Yani, bu illerimizde,asfaltlı 
köy yolu yoktur. ' 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki yatırımlar Türkiye or
talamasının çok çok altında olmasına rağmen; ayrıca, var olan yatırımlar ya programdan çıkarılmış 
ya da tamamen durdurulmuştur. 1980'den sonra, özellikle ANAP İktidarları döneminde, daha önce 
yıllık yatırım programlarına alınmış ve yapımına başlanmış olan birçok proje, yine aynı iktidar dö
neminde, kârlılık değerlendirmeleri yapılarak durdurulmuştur. , 

GAP Projesi ve güvenlik amaçlı yatırımlar dışında, sanayi alanında, yeni istihdam alanlarının 
yaratılmasına imkân sağlayacak hiçbir yatırım gerçekleştirilmemiştir. Bölge için verilen teşvik bel
gelerinin sayısındaki artış, bölgede yatırımların artmasına ve ekonominin gelişmesine hiçbir katkı 
sağlamamıştır. Birçok projenin teşvik belgesi proje aşamasında kalmıştır. 

, Büyük çoğunluğu kamu sektörü tarafından planlanan ve 1980 sonrasında yavaşlatılan ya da 
programdan çıkarılan başlıca projeler şunlardır: Diyarbakır sigara fabrikası, Diyarbakır - Temran 
ek projesi, Diyarbakır yağ fabrikası, Diyarbakır - Lice salça fabrikası, Mazıdağ gübre fabrikası, 
Nusaybin iplik fabrikası, Şırnak gübre fabrikası, Siirt meyankökü fabrikası, Muş mcyankökü fab
rikası, Erzurum sigara fabrikası, Tortum yün temizleme ve şayak fabrikası, Erzurum - Dumlu yün" 
fabrikası, îspir ayakkabı fabrikası. 

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerine bakıldığında, bunların çok önemli bir kısmının, hatta, he
men hemen hepsinin bu bölgelerde olduğu görülecektir. Yerli petrol üretiminin tamamı bu bölge
lerde yapılmaktadır. Ferrokrom, çinko, bakır, fosfat gibi önemli maddelerin büyük bir kısmı, yine 
bu bölgelerden çıkarılmaktadır. Yalnızca Adıyaman, Diyarbakır ve Batman İllerinde, yılda 27 mil
yon 332 bin varil petrol çıkarılmaktadır. Toplam petrol tüketimimizin 187 milyon varil olduğu ka
bul edilirse, bu çıkarılan yerli hampetrolün, Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri, payı, azımsanma-
yacak kadar önemlidir. 

Türkiye'de, yılda 33 trilyon 575 milyar kilovat elektrik tüketilmektedir. Bu tüketilen hidro
elektrik enerjisinin 18 trilyon 550 milyar kilovatı bölgenin sadece 3 barajından (Keban, Atatürk ve 
Karakaya) üretilmektedir. Kaldı ki, bölgenin diğer baraj projeleri de hayata geçirildiğinde (Alpas
lan, Kralkızı, Birecik, Batman) neredeyse, ülkenin hidroelektrik enerjisinin yüzde 90'ına yakın bir 
kısmı bu bölgeden karşılanacaktır. 

"Türkiye'nin batısı, doğusunu besliyor; biz doğuya yatırım yapıyoruz, vergi alamıyoruz, gelir 
sağlayamıyoruz" zihniyetinde olanlara verilebilecek en iyi cevap, hidroelektrik santrallar ve bölge
den çıkarılan hampetroldür. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri açısından da bölgeler 
arasında korkunç uçurumlar vardır. Çarpıcı olması açısından birkaç örnek vereceğim. 

Hekim başına düşen nüfus oranına bir göz atalım. Hekim başına düşen nüfus oranı, Ankara'da 
434, İstanbul'da 583, İzmir'de 593 iken, Muş'ta 3 487, Batman'da 4 203, Hakkâri'de 2 695'tir. 

Yatak başına düşen nüfus oranına baktığımızda; Ankara'da yatak başına düşen nüfus 2 400, İz
mir'de 3 337 iken, Muş'ta yatak başına düşen nüfus sayısı 11 240'tır. 

Bebek ölümleri, dünyada, gelişmişliğin, uygarlığın ve refahın bir göstergesidir. Bebek ölüm 
hızı itibariyle, Türkiye, elbette ki, kalkınmış ülkelerin çok çok gerisindedir; ancak, bölgelerarası 
dengesizliği vurgulamak açısından iki örnek veriyorum: Marmara ye Ege Bölgelerinde bebek ölüm 
hızı binde 49 iken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bebek ölüm hızı binde 79'dur; ya
ni, iki katıdır. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) -Doğum da iki katı olduğu için... 
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MUZAFFER DEMİR (Devamla) - Ölsünler diyorsunuz... 
Bebekler ölmesin, bebekleri seviyoruz, çocukları seviyoruz, insanları seviyoruz Sayın Bütün, 

insanlar ölmesin. (CHP sıralarından alkışlar) 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)-Biz de seviyoruz; o, ayn bir mesele... 

MUZAFFER DEMİR (Devamla) - Eğitim durumu ise içler acısıdır. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde, eğitim hizmetleri, sayı ve nitelik olarak Türkiye ortalamasının çok altında
dır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bir bütün olarak ele alındığında, okuryazar olmayanların sayısı
nın 3 milyonu aştığı tahmin edilmektedir. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzu
rum, Erzincan, İğdır, Kars, Mardin, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde, 1994-1995 yılı eğitim döne
minde, 2 300 okul eğitim görmemiş ve kapalı kalmıştır. 

AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Sayenizde, sayenizde... 

MUZAFFER DEMİR (Devamla) - Türkiye ortalamısına göre, ilköğretim düzeyindeki okulla
ra düşen öğrenci sayısının 134-140 olduğu düşünülürse, bu, 308 200 öğrencinin, Anayasanın zo
runlu kıldığı öğrenim hakkından mahrum olduğu anlamına gelir. Bölgede eğitim ve öğretim yapan 
ilk ve ortaöğretim kurumlarının araç-gereç, öğretmen açıkları ve ısınma sorunu nazarı itibara alın
dığında, çağdaş bir eğitimin yapılmadığı ortadadır/Temel eğitimini alamamış bir toplumun, üret
ken olması, çağdaş değerleri yakalaması mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin yeniden yapılanmasına ihtiyaç vardır. Yargı sisteminden 
idarî sisteme, ekonomisinden kentleşmesine kadar, her alanda, yeni projelere, yeni anlayışlara ihti
yaç vardır. Türkiye, demokrasiyi, eşitliği, barışı hayata geçirerek, bir dünya devleti olmak zorun
dadır, olacaktır. 

Eğer, Osmanlının altıyüz yıllık başkenti, normal bir yağış sonucu binlerce vatandaşının evsiz 
barksız kaldığı bir konuma girebiliyorsa, bu, Türkiye'de çarpık bir kentleşme anlayışının ve duru
munun ortada olduğunu gösteriyor. Bu çarpıklık, Türkiye'nin bilinen temel sorunlarından kaynak
lanmaktadır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye'nin temel sorunları olan demokratikleşme,' top
lumsal uzlaşma ve modern kent toplumu yaratmanın tek yolu olan altyapı yatırımlarını, ciddî pro
jeler olarak topluma sunmalı ve sonuç almalıdır. Nüfusun yüzde 41'inin yaşadığı kırsal kesimin so
runları da, göz ardı edilmemelidir. Özellikle, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Anadolu Pro
jesi mutlaka hayata geçirilmeli ve kısa sürede bitirilmelidir. Ayrıca, benim ilim Muş için hayatî 
önem arz eden Alpaslan-1 ve Alpaslan-2 Projelerinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmek
tedir. 

,< Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Türkiye'nin birtakım sorunları vardır, temel sorunları 
vardır. Türkiye, bu temel sorunlarını, toplumsal barışı, uzlaşmayı, kardeşliği, demokrasiyi hayata 
geçirerek aşmak zorundadır. İster güneydoğu sorunu deyin, ister feodal sorun deyin, ister terör so
runu deyin; ama, Türkiye, güneydoğu sorununu, mutlaka, barışçıl, demokratik bir ortamda çözmek 
zorundadır. Çünkü, dünyanın hiçbir ülkesinde, dünyanın hiçbir yerinde, millî bütçesinin yarısından 
fazlasını, güvenlik amaçlı olarak kullanan bir ülkenin, kalkınması mümkün değildir. Kaldı ki, sa
dece, güvenlik amaçlı olarak kullanılan bütçenin yarısına yakın bir paranın kullanımı da söz konu
su değildir; çünkü, Türkiye'nin belli bir coğrafik yapısında, ekonomi, şu anda atıl durumdadır. 

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesinde, ticaret ve sanayi durmuştur; esnaf, kan ağlamak
tadır; tarım sektörü, hemen hemen çökmek üzeredir; hayvancılık, meralara ve yaylalara getirilen 
yasaklarla yok olma noktasındadır. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgemizde; Batman'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da, şu anda, 33 petrol 

kuyumuz çalışmamaktadır; 20'ye yakın özel banka şubesi kapatılmıştır; binlerce dekar orman ya 
yanmış ya da yakılmıştır; 3 bine yakın köy, boşalmış veya boşaltılmıştır. 

Sonuç olarak şunu söylüyorum: Dünyanın en güzel, en ciddî, en bilimsel kalkınma planlarını 
yapsak da, Türkiye, bu temel, bu yapısal sorunlarını aşmadıkça, bu planların bir anlamı olmayacak-

' t ı r . . ' • . ; ' • / ' . , ' • 

Sözlerimi bağlarken, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının halkımıza hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN - Sayın Demir, teşekkür ediyorum. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Sayın Demir, konuşması sırasında benim 

sözümü yanlış anladı ve yanlış bir cevap verdi; bu, yanlışa gider. Ben, sadece, doğuda doğum ora
nının da 2 kat olduğunu söyledim; yani "çocuklar ölsün" falan demedim; 

BAŞKAN - Efendim, zaten, zabıtlara "çocuklar ölsün" temennisine dair kelamınız sebk etme
di. ' \ 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Hayır... Sayın Demir "çocuklar ölsün mü" diye sorunca... 
BAŞKAN-Siz de "hayır" dediniz; zabıtlara da öyle geçti. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Bir de, teyit ve tekit eyledik. 
Sayın Demir, doktor; o, bir kere... 
MUZAFFER DEMİR (Muş) - Sayın Başkan, çocukları çok seviyorum... ••• 
BAŞKAN - Tabiî efendim... Sayın Demir, doktor bir defa. -
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ali Dinçer; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, planlı kalkınma, dünyanın ilk örneklerinden biri olarak 
1930'larda gündeme geldi ve bugün, Türkiye'deki temel kurumların pek çoğu, o planlı kalkınma 
döneminin ürünleridir. O dönemde cumhuriyetin kurucusu partinin, planlamaya önem veren Cum
huriyet Halk Partisinin şimdi bir üyesi olarak, Yüce Yaradan'a şükürler olsun diyorum; artık plan, 
pilav tartışması yapılmıyor. Anımsarsanız, bir zamanlar planlı çağdaş kalkınma modellerini gözar-
dı eden yaklaşımlar "bize plan değil, pilav lazım" diye akıldışı tartışma konuları ortaya çıkarmış
lardı. Şükür olsun, bu tartışmalar bitti; hepimiz, artık, planlı kalkınma yandaşı kişileriz. 

Değerli milletvekilleri, plan, elbette gerekli bir araç; ama, planı, sadece yasal zorunluluk ola
rak yapıp rafa kaldırırsak, bir işe yaramaz. Bu, Yedirtci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki reformla
rın itici gücü olarak, planda belirtilen tüm modelleri, ilkeleri, politikaları hayata geçirmek gerekir;' 
en zor olanı da budur. 

Mustafa Kemal Atatürk döneminde, cumhuriyetin ilk yıllarında, başkentimiz Ankara'yı plan
layan Jansen'in, o zamanki yöneticileri uyardığı gibi, sürekli, kendimizi planın uygulamasıyla ilgi
li titizlik konusunda uyarmamız gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, nüfusu 70 milyona doğru tırmanan, geniş bir coğrafyaya ya
yılmış büyük bir ülke; gelişmekte olan bir ülke, sancılı bir ülke, dünyanın en sorunlu bölgesinde 
bulunan bir ülke. Böylesine büyük ölçeği olan ülkenin, elbette, sorunları da büyük. Bu büyük so-
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runlara, biz, Türk Milletinin temsilcileri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, büyük iddialı 
çözüm modelleri getirmek durumundayız; Planımıza böyle bakmak gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, geçmişte plan pratiğimizde, sektörel politikalar 
"ülke ekonomisinin elindeki mevcut enstrümanları nasıl koordine edersek, öngörülen sektörel üre
tim hedeflerine varırız" amacıyla kurgulandırılmakta, modellendirilmekteydi; dolayısıyla, yakla
şım bu olunca, plan görüşmelerinde, sektörel hedeflere plan dönemi sonunda ulaşılıp ulaşılmadığı, 
önemli bir tartışma konusuydu. Artık, günümüzde, bu sektör dengelemesine dayalı geleneksel yön
tem terk edilmiştir. Dünyaya açılan, globalleşen, dünya ekonomisine entegre ojma durumunda olan 
bir yapıda, üretim teknolojilerinin hızla geliştiği bir süreçte, beş yıl sonrasına yönelik sektörel üre
tim hedefleri vermek, plan bütünlüğü, gerçekçilik ve ekonomik politikalar açısından uygun görül
memektedir. 

İşin içine insan, insanın oluşturduğu toplumlar girdiği zaman, sosyal politikalarda ve sosyal bi
limlerde ileriye yönelik tahminlerde bulunmak, projeksiyonlar yapmak çok zor. Bu tahminlerin ha
ta paylan çok büyük oluyor. Hele hele, bir de çok hızlı teknolojik gelişmeler söz konusu olduğu za
man, bu tahminler, ekonomide daha da zorlaşıyor. Çünkü, biliyoruz ki, son bir yıl içinde, ondan ön
ceki, beş yıldaki kadar teknoloji üretilmiş oluyor. Bu kadar hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle, 
sosyal politikalarda, sektör bazında ekonomik politikalarda ileriye yönelik tahminler yapmak, ista
tistik bilimi açısından pek geçerli olmuyor, hata payları çok yüksek oluyor. 

Bu nedenle, çağdaş ülkelerde, klasik planlama anlayışı terk edildi, artık, stratejik planlama an
layışına geçildi. İşte, önümüzdeki Yedinci Beş Yıllık Plan da, bu anlayışa göre, stratejik planlama 
anlayışına göre hazırlanmış bir plan. Ana stratejisi de, Türkiye'yi Avrupa Birliğiyle bütünleştirme, 
globalleşen dünya ekonomisine entegre etme, kalkındırma, güçlendirmedir. Bu nedenle, bazen, bu
rada yapılan konuşmalarda, sektörel üretim hedefleri gerçekçi midir değil midir diye tartışıyoruz; 
asıl önemli olan bu değil, strateji. Bu tür tartışmaları uzun uzun yapmanın, plan ilkeleri açısından, 
planın hazırlanmasına temel olan ilkeler açısından pek geçerliliği yok. 

Bu Plan, ekonomik.sektörlere ilişkin bir projeler demeti sunmaktadır. Bu projeler, Türkiye'yi 
2000'li yıllara taşıyacak önemli projelerdir. Bizim, bu projelerde, gördüğümüz eksiklikler ve takdir 
ettiğimiz yanlar vardır. Eksikliklerin düzeltilerek, önergelerle birlikte Plana taşınmasında, elbette, 
yarar görürüz. 

Ülkemiz, hâlâ, tarımın önemli olduğu bir ülke olduğundan, Planın tarımla ilgili kısmını da 
ağırlıklı bir şekilde ele almak gerekiyor. Bizim görüşümüze göre, Planda, tarım sektörünü, tama
men, dünya piyasalarına, serbest piyasa mekanizmalarına tabi kılacak politikalara karşı çıkılmalı
d ı r . ' • . ' • • " • ' , , '. . , ' • 

Gelişmiş dünya ülkeleri içinde, tarımı etkin bir biçimde korumayan ülke yoktur. Türkiye'nin, 
hayvancılıkta olduğu gibi, tarımını da gözden çıkaracak bir yönelişe geçmesi büyük bir hata olur. 
Hayvancılıkta yaptığımız hata, bugün, özellikle Doğu Anadolu'da, hayvancılığın neredeyse yok ol
masına sebep olmuştur; aynı hataya düşmenin anlamı yoktur. Tarıma destek sürdürülmeli; ancak, 
bu destek, günübirlik politikalardan uzak tutulmalı, gerçekçi planlara ve uzun vadeli tasarılara da-
yanmalıdır. , 

Güneydoğu Anadolu Projesinin, Türkiye'nin kalkınması açısından büyük önemi var; Türki
ye'de, bölgelerarası dengesiz kalkınmayı giderme açısından da büyük önemi var; fakat, bu projeyi, 
sadece bir altyapı projesi olarak almamalıyız, entegre bir bölge kalkınma projesi olarak ele almalı
yız. Şimdiye kadar ayırdığımız kaynaklardan, gerekirse, daha fazla kaynağı ayırmak için gayret 
göstermeliyiz. 

' . - . ' • • ; • . • . - m - . ' • . . 
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Tarımla ilgili, ürün deseni, toprak düzenlemesi, toplulaştırma, araştırma-geliştirme, genetik, 

biyoteknoloji, yeni ürün geliştirme ve ürün standardizasyonu gibi tarımsal altyapıya ilişkin konu
lar, bilimsel anlayışlarla, üniversitelerimizle birlikte, araştırma merkezlerimizle birlikte yeniden ele 
alınmalıdır. 

Plan metni, tarım projesini sunarken, üretim birlikleri kavramını öne getiriyor. Halbuki, bütün 
dünyada, gelişmiş Batı ülkelerinde bile, üretim birlikleri yerine, başarılı, demokratik tarım üretim 
kooperatifleri modeli uygulanmaktadır. Bizde de, hatalarıyla birlikte, böyle bir deney birikimi var
dır; onu, geliştirerek sürdürmekte yarar görüyoruz. y 

Zaten, demokratik tarım satış kooperatiflerinin, tarım üretim kooperatiflerinin, tarım kredi ko
operatiflerinin oluşmasıyla ilgili çok ciddî adımlar, bu dönemde atıldı. Çok yakın geçmişte, tarım 
kredi kooperatiflerinin, doğrudan, üyelerinin kontrolüne geçmesini sağlayacak yasal düzenlemeler 
Komisyondan geçti. Bundan sonra, gelişmiş demokratik ülkelerde olduğu gibi, tarım kredi koope
ratiflerimiz, doğrudan, köylünün denetiminde, köylünün yönetiminde olacak. Bugün, Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısıyla, tarım satış kooperatifleri birlik
leri, doğrudan doğruya üreticinin denetimine verildi; üreticinin yönlendireceği, köylünün yönlen
direceği, sahip olacağı, bir demokratik yapıya kavuşturuldu. İnşallah,.Komisyondan geçen bu me
tin, en kısa süre içinde Genel Kuruldan da geçer ve yıllardır güdümlü tarım satış kooperatifleri bir
likleri uygulamaları, yerini, demokratik kooperatifleşme yapısına bırakır ve böylelikle, bu birlikle
rin, ekonomiye trilyonlarca lira yük getirmesi durdurulmuş olur. 

Ziraat odalarının dâ, benzer şekilde, etkin örgütler haline gelmesi gerekir. Bu meslek kuruluş
ları, sadece, zaman zaman kongre hesaplarıyla delege seçimlerinin yapıldığı, kâğıt üzerinde çiftçi
yi temsil eden odalar olmaktan çıkmalı, gerçek anlamda çiftçinin temsilcisi olan etkin kuruluşlar 
haline gelmeli; bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri de, en kısa süre içinde gerçekleştirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşme, ülkemiz için kaçınılmaz hedeftir. Nüfusu 70 milyonlara 
gelen ülkemizde, hem halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için üretim artışı gerekli -bu da, 
sanayileşmeyle olur- hem de insanlarımızın iş ihtiyacını karşılamak için sanayileşmeye ağırlık ver
mek durumundayız. Güçlü Türkiye, bölge lideri, dünya devleti Türkiye, ancak sanayileşmeyle 
mümkün olur. Sanayileşmede, bilgi çağında, üçüncü sanayi devriminin ortaya çıkardığı yeni sek-

- törler ülkemize taşınmalı ve bunun için gerekli yatırım politikaları oluşturulmalıdır. Yatırım poli
tikalarına bu Planda yer verilmek durumundadır. Birinci Koalisyon Hükümetinin protokolünde yer 
alan bu politikaların Plana taşınması son derece yararlı olacaktır. 

Ulaştırma sektöründe, gelişen, sanayileşen Türkiye'nin yapması gereken çok önemli projeler 
var. Rasyonel olmak için, verimli ve etkin olmak için, sanayileşen Türkiye'de insan taşımacılığını, 
yük taşımacılığını en ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için, şimdiye kadar ihmal edilen de
miryolculuğuna gereken önemi verebilmeliyiz. Maalesef, bu Planda, demiryolculuğundan, demir
yolu projelerinden hiç bahsedilmiyor. Hızlı tren projesinden, hem ide sürekli gündemde olan Anka-
ra-İstanbul, Sincan-Arifiye projelerinden dahi bahsedilmiyor; bu eksiğin giderilmesi gerekir. Nasıl, 
gelişmiş ülkelerde, çağdaş ülkelerde, yük taşımacılığı, ağırlıklı olarak demiryolculuğuna dayandı-
rıldıysa, Türkiye'de de demiryolculuğuna dayandırılmak Bu kadar geniş bir araziye yayılan Tür
kiye'de, en ekonomik taşımacılık -hele hele, yük taşımacılığında- ancak ve ancak demiryolculuğuy-
la olur. 

Biz, tarımla ilgili önerilerimizin, hayatî öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Desteklemesiz 
bir tarımda,- marjinal kesimlerin mülksüzleşme süreçleri ve göçe katılma eğilimleri büyüyecek; 
bunların, sadece, ek kentsel hizmet taleplerinin maliyeti dahi, bugünkü destekleme yükünü aşabi
lecektir. Ayrıca, eğer tarımı desteklemezsek, gerice yörelerdeki göreceli azgelişmişlik"daha da ko-
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yulaşacaktır. Tabiî, bütün bunları söylerken, sadece, tarıma değer vererek, kırsal alanı göz önünde 
tutarak, kentlere plansız programsız yığılmayı önleyebileceğimizi iddia etmemiz mümkün değil. 
Kentlerimizin, özellikle metropollerimizin, megapollerimizin bir yağ lekesi gibi, çirkin bir şekilde, 
plansız programsız bir şekilde büyümesini önlememiz, kent hizmetlerini tüm yurt sathına yayma
mızla mümkündür. Bunun için, geçmişte Mithat Paşa'nın valilik yaptığı yerlerde uyguladığı çok ba
şarılı örneklerden yararlanmak durumundayız. Zaten, gelişmiş Batı ülkeleri de, hemen hemen bu 
modele benzer bir modeli kullandıkları için, bizdeki çarpık kentleşme olgusuyla karşılaşmadılar. 

Ülkemiz insanlarının önemli bir kısmının hâlâ mezralarda yaşamasından utanmalıyız. Sadece 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil, Trakya'nın Istranca Dağları bölgesinde, Balıkesir'in Sındır
gı, Balya gibi dağlık yörelerinde, Karadenizin iç ormanlık bölgelerinde, iç Anadolu'nun bazı böl
gelerinde, hatta Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde, insanlarımız mezralarda yaşıyor. Mezralarda 
yaşayan insanlarımızın, daha çağdaş topluyerleşim ünitelerine kavuşması gerekir. Biz, gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bir sınırdan girip öbür sınırdan çıkıncaya kadar, kent altyapısı 
olan, kentleşmeyi en yaygın şekilde ülke sathına yaymış bir ülkeyi gerçekleştirmek durumundayız; 
yani, Kapıkule'den girip Cilvegözü'nden çıkıncaya kadar, Almanya'da, Fransa'da olduğu gibi, kent 
altyapısının olduğu yerlerden geçmeliyiz. Bunu yapabilmemiz için de, elbette, büyük kentlerimize, 
ayrı modeller geliştirmeliyiz; ama, beldelerimizin, belediyelerimizin olduğu yerlerde, çevre köyle
ri de, o beldelerin belediye sınırları içine almalıyız. Öyle ki, bu şekilde, Türkiye'de, bir belediye sı
nırı bittiğinde, bir başka belediye sınırı başlayabilmeli; en uç noktadaki kırsal yerleşim alanları da
hi, belediye hizmetlerinden yararlanabilmen, imar planlarına kavuşabilmen, kentsel altyapıya sa
hip olabilmeli. 

Büyük kentlerimizin de aşırı büyümesini önlemek için, uydukentler yaratmakla ilgili projeler 
geliştirmeliyiz. Örneğin, Ankara'nın etrafında, 70-80 kilometre Ötede, Polatlı gibi yerlerde, elekt
rikli trenle Ankara'ya bağlı plan yerlerde, 300-400 bin, giderek 500 bin nüfuslu bir uydukent plan-
lanabilmeli, Ankara'ya gelecek yük oraya aktarılmalı. Bunun için, gerekirse, Ankara'da kurulması 
düşünülen ikinci organize sanayi bölgesi, Polatlı yönüne kaydırılmalı. 

Sadece o da değil; kuzeyde, güneyde, doğuda, yine böyle 70-80-100 kilometrelik mesafeler
de, Ankara'nın etrafında başka uydukent projeleri geliştirilmeli. Bu, sadece, tabiî, Ankara için ge
çerli değil; başta istanbul olmak üzere, hızla gelişen, çarpık büyüyen bütün büyük metropollerin et
rafında buna benzer uydukent projeleri düşünebilmeliyiz. Bu şekilde, kentleşmeyi yurt sathına da 
yaymanın örneklerini vermiş oluruz, sağlıklı bir yerleşim modeli ortaya çıkar. 

Ayrıca, bizim büyük kent belediyelerimize yeni modeller getirmeliyiz. 3030 sayılı Yasayla ge
tirilen büyükşehir modelinde, alt belediyelerin ölçüleri belli değil, alt belediyeler, ile büyükşehir 
arasındaki yetki ve sorumluluk sınırları belli değil. Yine, bu alt belediyelerde de çok büyük yapı
lanmalar, yığılmalar var; milyonluk alt belediyeler var. Bu kadar büyük yapıda, bakıyorsunuz, yüz
de 25, bilemediniz yüzde 30 oyla, 10 milyonluk kente azınlık iktidarı geliyor; hem de hangi parti
den gelirse gelsin, bu kadar aşırı yetkiler nedeniyle, biz, o büyük kentlere seçilmiş belediye başka
nım, seçilmiş diktatör olarak görevlendiriyoruz; istesek de istemesek de, halk, olayın dışında. O be
lediye başkanlarının etrafında, yakınlarından, partililerinden oluşan bir çıkar çevresi oluşuyor; ö 
çıkar çevresinin çıkarları doğrultusunda kent yönetiliyor; daha doğrusu, yönetilmiyor, halk sürekli 
soyuluyor. 

Bunu önleyebilmek için, gelişmiş demokratik ülkelerde olduğu gibi, büyük kentlerde, desant-
ralizasyona gitmemiz gerekiyor. Maksimum 20-30 bin nüfuslu semt belediyeleriyle, halkın, kendi 
semtini, kendi belediyesini doğrudan yönettiği modeller getirebilmeliyiz. Büyükşehire de, 20-30 
bin nüfuslu semt belediyesinin gücüyle, etkileme gücü olan, denetleme gücü olan bir yapıyı getir-
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mek durumundayız. Bu nedenle, örneğin Ankara'da, en az 100 semt belediyesinin kurulmasını sağ
layacak bir yeniden yapılanma söz konusu olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kentsel altyapı son derece zayıftır. En yakın örneği, İstanbul'da biraz 
fazla yağmur sonucu meydana gelen felaketlerdir. Kentsel altyapının bir an önce yapılması gereki
yor. Biraz önce söylediğim gibi, Türkiye iddialı olmalı; büyük projeler, büyük modeller düşünme
lidir; köylere bile imar planı, altyapı götürmelidir diyoruz. O zaman, yapmamız gereken şey, İller 
Bankasını, gerçek anlamda, yerel yönetimlerin bankası haline getirmektir. İller Bankasını, bir yatı-

> rım bankası olmakla birlikte, aynı zamanda, projelendiren, yatırımı yönlendiren banka olarak da 
geliştirmek durumundayız. Yerel yönetimler, İller Bankasına ciddî katılımlarda bulunmalı, yöneti
minde de ciddî pay sahibi olmalıdır. Böylelikle, İller Bankası, yerel yönetimlerin özerk bir banka
sı haline gelebilmelidir. 

, Bugün, 100, bilemediniz 150 belediye, İller Bankasına ihtiyaç duymadan altyapı projelendir
meleri yapabilir veya bunları yürütebilir; ama, diğerleri hâlâ İller Bankasına muhtaçtır. 

Bazı yeni modeller uygulanıyor. Bu Planda da bunun örneklerini görüyoruz; örneğin, İzmir 
kanalizasyon projesi ile İzmit'in içme ve kullanma suyu projeleri yap-işlet-devret formülüyle yapıl
ma durumundadır. Bu formül başka yerlerde de değerlendirilebilir; çünkü, bu formül, alınan hiz
metin karşılığını ödemeye dayalıdır. Aslında, herkes, kentlerde aldığı hizmetlerin karşılığını öde-
yebilmelidir; almadan vermek, Tanrı'ya mahsustur. Birçok kentsel altyapı projelerini yap-işlet-dev
ret formülüne göre gerçekleştirenler, bunun karşılığını, projelerden yararlananlardan alabilme du
rumundadırlar. Özellikle, bu altyapı projelerinin karşılığını hızla alabileceğimiz, karşılığını alma
nın fızibl olduğu bölgelerde, böyle modelleri kullanarak,,çok daha geniş çapta, büyük miktarlarda 
altyapı projelerini gerçekleştirmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, mahallî idarelerin güçlendirilmesi reformu da, Planın büyük projeleri 
arasındadır. Biz, sosyal demokratlar olarak, kamu hizmeti niteliğinin merkezden örgütlenmeyi ka
çınılmaz hale getirmediği durumlarda, hemen hemen bütün hizmetlerin yerel olarak yapılmasından 
yanayız; çünkü, hizmetler yerel olarak yapıldığı zaman, hizmetten yararlanacak kişiler doğrudan 
işin içinde olacaklar, katılma ve denetleme imkânı bulacaklardır. 

Mahallî idarelerin güçlendirilmesi reformu projesi ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, Cum
huriyet Halk Partisinin, bu projeye büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülecektir. Sosyal demok
ratlar olarak, Türkiye'ye, daha önceden -1970'lerde- çağdaş belediyeciliği getiren bir ideolojinin sa
hipleri olduğumuz için, bunu da doğal karşılamak gerekiyor; bu konudaki birikimimizin yansıma
sından mutluluk duyuyoruz. 

Projede, üretici, kaynak yaratıcı, toplumsal'tüketimi özendirici, birlikçi ve bütünlükçü bir be
lediyecilik anlayışı hâkimdir; bu, ta 1970'lerde belirlenmiş olan sosyal demokrat belediyecilik an
layışının temel sloganıdır. ' 

Ayrıca, projede, yerel yönetimler ile merkezî yönetim arasında olması gereken duyarlı denge, 
titizlikle ve duyarlılıkla kurulmaya çalışılmıştır. Projede, belediyecilik, yalnızca, su, kanalizasyon 
ve yol hizmetleriyle sınırlı görülmemektedir; projede, belediyecilik, kentte yaşayanların tüm gerek
sinme ve taleplerine yanıt arandığı, çözümlerin getirildiği, hizmet ve yatırım programlarının bu çer
çevede oluşturulduğu demokratik bir platform olarak görülmektedir. Aslında, yerel anlamda daha 
etkin ve verimli sonuçlar alabilmek için, pek çok hizmeti, belediyelere, yerel yönetimlere aktarma
mız gerekiyor. 

Plan metninin 151 inci sayfasında "merkezî idare ile mahallî idareler 'üniter' yapı içinde, ida
renin bütünlüğü ilkesine uygun olarak, işbölümü ve koordinasyona dayalı bir yapıya kavuşturula-
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çaktır" denilmektedir. Bu tespit yerindedir; ancak, her iki idarede de -hem merkezî idarede hem ye
rel idarede- demokrasi, idarî yapıda çoğulcu demokrasiyi temel alan, katılımcı, etkin ve saydam bir 
niteliğe sahip kılınır hale getirilmelidir. O nedenle, vurguladığım gibi, büyük şehirlerde dahi de-
santralizasyona gitmek, daha etkin ve verimli olarak halkın katılımını sağlayacak yeniden yapılan
malara ulaşmak durumundayız. 

Planın Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan metninde (sayfa 18), belediyelerin, büyükşehir 
belediyelerinin ve il özel idarelerinin sayılarında kontrolsüz ve ilkesiz artış eğilimi eleştirilmekte 
idi. Bu tespit, söz konusu komisyonda verilen önergelerle, maalesef, Plan metninden çıkarılmıştır; 
bu yanlıştır. Hangi dünya görüşünde olursak olalım.'bir olgunun, bir gerçeğin balçıkla sıvanama-
yacağını hepimiz biliyoruz. Var olan bir gerçeği, endişelerle, yok sayıp, onu ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Olgular, politik düşüncelere göre farklılaşmaz; gerçek, gerçektir. Eksikleri, yan
lışları gözardı ederek, doğruları bulmamız mümkün değildir; dolayısıyla, bu tespit, mutlaka, yeni
den Plan metnine eklenmelidir, dahil edilmelidir ki, bu tespit doğrultusunda yanlışlarımızı düzelte
lim. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ve il özel ida
relerinin, illerin sayısının artmasına karşı değiliz, desantralizasyondan yanayız, idarede yeniden ya
pılanmadan yanayız, ademi merkeziyetçi bir yaklaşıma sahibiz; bunlar, elbette artabilir; ama, bu, 
mutlaka objektif kriterler çerçevesi içerisinde yapılmalıdır; dolayısıyla, doğru olan, hem sözü edi
len tespiti metne almak hem de bu soruna çözüm yolunu metinde göstermektir. 

Mahallî idare hizmetlerinden yararlanan herkes, hizmetin karşılığını ödemek durumundadır. 
Bu prensibi gözardı edersek iş yapamayız; çünkü, gökten hizmet yağmaz. Her hizmetin karşılığı 
ödenmelidir ki, oluşan kaynakla yeni hizmetler üretilebilsin. Tabiî, popülist yaklaşımlarla bu kay
nakları çarçur etmemek de gerekiyor. Halkın yönetime katıldığı -desantralize- halkın denetimine 
açık modeller bu nedenle gereklidir. Eşitlik ilkesine aykırı olarak, bazı kesimlere hizmetlerin üc
retsiz verilmesi de doğru değildir. Bununla da bir yere gidemeyiz; çünkü, bazı kesimlere hizmetler 
bir kez ücretsiz verilmeye başlanırsa, gerisi çorap söküğü gibi gelir; bu sefer başka kesimler de üc
retsiz hizmet istemeye başlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sorunları büyük, kaynakları sınırlıdır; fakat, Türkiye'nin 
güçlü bir insan potansiyeli vardır. Türkiye'de, bu potansiyele dayalı olarak, halkımızı arkamıza ala
rak bütün engelleri aşabiliriz. Yapmamız gereken ilk işlerden birisi, Türkiye'nin ciddî bir tapu ka
dastro, harita seferberliğine ihtiyacı vardır. Bugün, Türkiye'de orman nerede başlıyor, mera nerede 
başlıyor, tarım arazileri nerede başlıyor, nerede bitiyor, belli değildir. 11 inci yüzyılın başlarında 
Orta Asya kökenli atalarımız bu topraklara gelmeye başlamışlar, bu topraklara dayalı dey impara
torluklar, yönetimler oluşturmuşlar; ama, biz bu topraklarda hâlâ önemli ölçüde göçebeyiz. Doğru 
dürüst haritamız, tapumuz, kadastromuz yok. Orman davalarından, tarla, sınır davalarından dolayı 
yüzbinlerce yurttaşımız yıllardır mahkeme kapılarında sürünmektedir. Bu Yedinci Beş Yıllık Plan
da, bir tapu kadastro seferberliği öngörülmelidir ve bunun için de gerekli insangücü eğitilmeli, var 
olan üniversitelerimizdeki, harita, kadastro mühendislik bölümlerinin sayısı artırılmalı. 

Dolaylı olarak eğitim konusuna da girmek istiyorum; tapu kadastro seferberliği için, topograf 
gibi, kadastro teknisyeni gibi elemanlara ihtiyacımız olacak. Varolan meslek liseleri, bu konuda ye
terli değil. Aslında, biz, sadece topograf ve tapu kadastro teknisyeni ihtiyacını karşılmak için de
ğil, hemen hemen, tüm alanlardaki kalifiye eleman ihtiyacımızı karşılamak için, bu Planda, bütün 
ortaöğretim kurumlarını, mesleğe yönelik kurumlar haline getirebilmeyi öngörmeliyiz. Yani, bi
zim, normal liselerimiz olsun, hatta imam hatip okullarımız olsun, önemli ölçüde, bugünkü ders 
programlarının dışında, her mezununa bir altın bilezik kazandıracak eğitim kurumları haline' geti-
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rilmelidir. Normal liselerimiz, bazı imam-hatip liselerimiz, aynı zaman da, rahatlıkla, topograf ye
tiştiren, tapu kadastro teknisyeni yetiştiren, sağlık elemanı yetiştiren, turizm elemanı yetiştiren 
okullar haline gelebilmeli. Binalar var, öğrenciler var, öğretmenler de bulunur ve orta tahsilini bi
tiren her gencimiz, üniversiteye giremese bile, bir altın bilezik sahibi olduğu için, kalifiye eleman 
olarak, kalkınan Türkiye'nin kalkınma hamlesinde yerini alır. 

Değerli arkadaşlarım, ormancılıkla ilgili de çok ciddî sorunlarla karşı karşıyayız; erozyonu bi
liyoruz, orman yangınlarını biliyoruz, sabotajları biliyoruz, çevre sorunlarını biliyoruz. Bütün bun
ların üstesinden gelebilmek için, bu konuda da, seferberlik havası içinde projeler geliştirmeliyiz. 
Bu işi, sadece Orman Bakanlığına bırakmamalıyız; üniversitelerimiz, Karayolları, Devlet Su İşle
ri, Maden Tetkik Arama, akla gelebilecek bütün kurumlar, bütün eğitim kurumları, ordu, hep bir
likte, büyük bir projeyle, seferberlik havası içinde ağaçlandırma işine girmeliyiz. 

Ben, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okurken, Türkiye Cumhuriyetine çok değerli hizmet
leri olan rektörümüz Kemal Kurdaş -ki, kendisi aynı zamanda, Maliye Bakanı olarak, 1960'larda 
ilk planın hazırlayıcıları arasındadır- bizi, görevlendirdi; biz, her yıl binlerce ağaç diktik. Anka
ra'nın burnunun dibinde ellibin dönümlük orman yaratıldı; öğrenciler yarattı bunu. 

Bu örneği geliştirmemiz mümkün. Niçin, karayolları, yol boyundaki köylülerin işgücünden de 
yararlanarak, bütün yollarımızın iki tarafını ağaçlandırmaz?.. Bakımı da kolay olur. Bu, hem de, 
yol boyundaki yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlarımız görevlendirilerek yapılabilir. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Kaynağı nereden bulacaksınız? 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Biz, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bu işi yaparken, hiç kim

se kaynak sormadı, hiç kimse de kaynak aramadı; seferberlik havasıyla, yurtsever duygularla bun
lar yapıldı. Pek çok kaynak israfının olduğunu biliyoruz. Gerekirse, o kaynak israfı durdurularak 
bulunacak imkânlarla, bu söylediğim projelerden daha büyük projeler de ortaya çıkar ve güçlü, bü
yük, kalkınmış bir Türkiye'yi gerçekleştirmemiz mümkün olur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bizim ülkemizde, Kayseri gibi, Karaman gibi, Konya gibi, Ço
rum gibi, Gaziantep gibi, Adıyaman gibi, Denizli gibi, Manisa gibi pek çok şehirde, E-5 üzerinde, 
Trakya'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da, Adapazarı'nda, Kocaeli'nde, Eskişehir'de, Sam
sun'da, bizim halkımız, yerinden, çok güçlü sanayileşme hamlelerini gerçekleştiriyor; hem de, kü
çük, orta boy işletmelerin sahibi olan esnafımız gerçekleştiriyor ve onlar, giderek, büyük boy işlet
me sahibi, fabrika sahibi haline geliyor. * 

Bu girişimci özellikleri desteklemek gerekiyor. Sadece dört üniversitemizin yaptığı dört tek-
nopark var. Biraz önce saydığım bütün bu kalkınma potansiyeli olan yerlere, yörelerin üniversite
leri yahut gelişmiş üniversitelerimiz teknoparklar kurmalı. Daha yüksek kalitede üretim yapılması
nı sağlayabilmek için, küçük sanayi sitelerinde, organize sanayi bölgelerinde, esnafımızın, sanayi
cimizin tek tek sahip olamayacağı üretim tezgâhlarının olduğu ortak üretim parkları, makine, tez
gâh parkları da oluşturulmalı. ; • • ' - . -

Tabiî, bunun için, özellikle, nitelikli eleman yetiştirme durumunda olan, Türkiye'nin kalkın
masının motor gücü olacak olan üniversitelere büyük önem vermemiz gerekiyor. Pek çok yerden 
kaynak transferini bu tarafa yönlendirirsek, kaynakları burada odaklandırırsak, çok doğru yaparız 
kanısındayım. 

Bir başka vurgulamak istediğim konu şu: Müteahhitlerimiz, hem ülkede başarılı oldular hem 
de yurtdışında başarılı oldular; ama, müteahhitlik olsun, sanayileşme olsun, mühendislik hizmetle
riyle paralel gider. Eğer, sürgit sizin müteahhitleriniz, başka ülkelerin proje gruplarının projelerini 
yapma durumunda olurlarsa, yeteri kadar Türkiye'ye yararlı olamazlar. Türkiye'de teknoloji üretir 
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hale gelemeyiz; eğer kendi fabrikalarımızın projelerini kendimiz yapar hale gelmezsek. Bunun için 
de, her alanda mühendislik hizmetlerini desteklemek gerekiyor. 1970'lerin başında -ki, kalkınma 
planlarıyla- Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı îşi geliştirerek yapmak gerekiyor. Özel olarak 
kaynak aktarıp, güçlü mühendislik grupları, firmaları oluşturmalıyız. O zaman, bizim mühendisle
rimizin hazırladığı projelerin uluslararası ihalelerini kazanan müteahhitlerimiz çok daha kârlı, ve
rimli btiyük işler yaparlar. O zaman, bizim ülkemizde varolan teknolojiye yeni teknolojiler katma
mız, teknoloji üretir hale gelmemiz mümkün olacaktır. 

Bilim ve teknolojide atılım projesini -bu konuda bahsettiğim projeleri- dikkate almalı, ilkele
ri, planları hayata geçirilmeli. 

Bizim, çok kısa süre içerisinde, çok üst düzeyde nitelikli elemanlara ihtiyacımız vardır; fakat, 
kaynaklarımızı dikkatli kullanarak bunları yetiştirmeliyiz. Yetenekli öğrencilerimizin master öğ
rencileri olarak Türkiye'de eğitim görmesini sağlayacak üniversitelerimiz var. Bizim, artık, lisans 
eğitimi için, hatta mastır eğitimi için yurtdışına öğrenci gönderip, para, kaynak israf etmemize ge
rek yoktur. Onun yerine, bütün bu kaynakları, mastır öğrencileri arasında en yeteneklileri seçip,' 
mümkün olduğu kadar, doktora çalışmaları için yurtdışına gönderebilmek amacıyla kullanmalıyız. 

Böylesine, çok sayıda nitelikli eleman yetiştiren Türkiye, araştırma-geliştirme çalışmalarında 
da, her alanda, çok başarılı sonuçlar elde edebilir. Bu araştırma-geliştirme çalışmalarını, sadece mal 
üretimine, yatırıma yönelik olarak düşünmemeliyiz. Hizmet kalitesini artıracak araştırma-geliştir
me çalışmalarına da önem vermeliyiz. Çünkü ülkemiz, kalkınan bir ülke olarak, giderek hizmet 
sektörünün önem kazanacağı bir ülke olacak. Pek çok kalkınan ülkede olduğu gibi, giderek nüfu
sumuzun yansından fazlası, yüzde 60 - 70'i hizmet sektöründe çalışmaya başlayacak. Hele hele, 
şimdi, Türkiye'de çok önemli olan turizm sektörü, nitelikli hizmet istiyor. Hizmet alanında da araş
tırma geliştirme çalışmalarını önplanda tutup, o alanda araştırma geliştirme çalışmaları yapabilecek 
elemanlarımızı yurtdışına gönderip, doktora eğitimi yaptırıp, onları, Türkiye'nin kalkınmasına kat
kıda bulunacak hale getirebilmeliyiz. 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, sürenizi daha iyi değerlendirir misiniz; 2 dakikanız kaldı. 
ALİ DİNÇER (Devamla)-Peki, Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu Plan, anastrateji olarak Türkiye'nin, Avrupa Birliğine entegre olma
sını hedefliyor. Tabiî, bu, sadece ekonomiyle olmayacak, demokratikleşmeyle de olacak. 

Geçen gün değerli arkadaşımız Işın Çelebi, memurlara sendika hakkı verilememesinden bah
setti. Anayasa Komisyonundaki tartışmaları üye olarak günlerce izledim, tartışmalara katıldım. Sa
yın arkadaşımızın partisine mensup olanlar, daha çok, 24 üncü maddeyle uğraşıp, laikliğin nasıl sa
lam politikasıyla ortadan kaldırılacağını, iğdiş edileceğini tartıştılar, Memurlara sendikal hakların 
verilebilmesinin yasal düzenlemelere bırakılmasıyla ilgili ısrarı, ağırlıklı olarak biz yaptık/Profe
sörlerimizin, üniversite öğretim üyelerimizin demokrasiye katılması için ısrarlı olan bizdik. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-ANAP'ın teklifi ortada. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Önerge verdik burada Ali Bey, önerge ver
dik. ' 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Oy da verdik, arkasını da takip ettik. 
Şimdi, önümüzdeki günlerde, Anayasayı tekrar tartışacağız, görünen o. İnşallah yakın geçmiş

teki hataları tekrarlamayız ve Türkiye'nin demokrasisini geliştiren bir anayasa değişikliğini, sivil
ler olarak, Parlamento olarak gerçekleştiririz. Bu, Plan hedeflerine ulaşmamıza da yardımcı olacak
tır. ' 
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Son olarak şunu söylemek istiyorum: Daha önce de söylediğim gibi, Türkiye... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

\ ALİ DİNÇER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - . . . bir bölge gücü, dünya devleti olma potansiyeline sahip bir ülke. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bir bölge örgütlenmesinin lider ülkesi olduk. Ona pa
ralel olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesini oluşturduk. Biz, etrafımızda, 
Balkanlar'da olsun, Kafkasya'da olsun, Ortadoğu'da olsun, Orta Asya'da olsun, buna benzer böl
gesel işbirliği projelerinin lideri olmaya devam etmek durumundayız. Biz, bunu yapmak zorunda
yız; çünkü, bu bizim doğal fonksiyonumuz. Bunu yerine getirmezsek; Türkiye'nin aleyhine geliş
meler olur. Giderek biz, hem o bölgelerdeki ekonomik işbirliği organizasyonlarını, hem de ortak 
parlamenter asamblelerini gerçekleştirmek durumundayız. Bu Planın, buna benzer politikaları da 
içermesinde yarar gördüğümüzü söylemek istiyorum. 

Bankacılıkla da ilgili olarak şunları söylemek istiyorum: Ziraat Bankası ve Halk Bankasının 
devlet elinde kalacağı, diğerlerinin özelleştirileceği söyleniyor. Ek olarak Ziraat Bankasının üreti
cilerle, köylülerle birlikte, Halk Bankasının da hizmet ettiği esnafla birlikte yönetileceğini, Özerk 
kurumlar haline getirilmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, yeteri kadar vaktinizi aldım, belki de fazla oldu. Sayın Başkanın 
müsamahasına sığındım. Beni sabırla dinlediniz. Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
tekrar en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, ikinci tur görüşmelerle ilgili olarak gruplar görüşlerini ifade buyurdular. 
Şimdi, şahısları adına sırada bulunan Sayın Hatinoğlu hazır mı; hazır. 
Sayın Hatinoğlu'ndan sonra Sayın İbrahim Özsoy da hazır. 
İki sayın üyenin konuşmasını takiben, üçüncü tur görüşmelere başlayacağız ve üçüncü tur gö

rüşmelerde birinci sıra Anavatan Partisi Grubunundur; hazır olmaları hususunu duyurmuş oluyo
rum. 

Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'yi 
2000'li yıllara götürecek olan Yedinci Beş Yıllık Plan üzerindeki kişisel görüşlerimi açıklamak 
üzere, kürsüye gelmiş bulunuyorum; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Plana baktığımız zaman, fevkalade mükemmel bir plan; beyaz kâğıt üstünde olay, her şeyiyle 
tamam. Türkiye'nin sorunlarına ve dertlerine her türlü çare bulunmuş. Böyle bir Plana hayır demek, 
zaten mümkün görünmüyor. Sayın Hükümeti kutluyorum; ama, hemen, kendilerini, şu soruyu din
lemeye davet ediyorum. Sakın, bu Planı, Batı, Avrupa Birliği ve IMPye göndermeyin, duymasın
lar; olur ya, onlar da, bu Pİani okur ve bunları nasıl yapacağınızı düşünebilirler; her türlü kredi ve 
destek vermekten vazgeçebilirler; çünkü, Türkiye'nin, ekonomik olarak kimseye ihtiyacı kalmadı
ğına inanabilirler. Artık, beş yıl sonra Türkiye'nin hiçbir problemi kalmıyor, bütün dünyaya rakip 
olacak, meydan okuyacak diye endişe edip, bize cephe alabilirler. 

Değerli milletvekilleri, Batı ülkelerinde, böyle hedefsiz, iradesiz ve kaynaksız bir plan, hükü
metleri iktidardan götürür; ama, Türkiye'de de, olur ya, bu Planın, mevcut Hükümeti tekrar iktida
ra getireceğini düşünüyor olabilirsiniz; bunda aldanıyorsunuz. Bu milleti, bu gibi iyi niyet vaatle
riyle, 1991 seçimlerinden önce, iki anahtarla, yeşil kartlarla ve herkese işle, aşla, şeffaf karakollar-
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la, demokratikleşme paketleriyle, UDİDEM ve mega projelerden hızlı tren projelerine kadar uza-
nan ve enflasyonu yüzde 10'lara kadar indirecek bir vaatlar zinciriyle, meydanlarda kandırdınız. 
Ödünç oy alarak iktidar oldunuz. Ne olur, size yalvarıyorum sayın milletvekilleri... Millet perişan, 
gerçekten perişan... 

Politika, yanlış yapma sanatı değildir. Bunun böyle olmadığını, siz çok değerli milletvekileri 
de bilmektedir. Politika, yapılması mümkün olanını yapma sanatıdır. Mevcut durumlara göre, ya
pılması zorunlu olanları ve yapabileceklerimizi açıklamamızda yarar görmekteyim. Bu millet, bu 
gibi hayal dolu metinlere bir daha kanmayacak ve bu Hükümetin gitmesine kadar varacak kararını 
ilk seçimlerde verecektir. 

Değerli milletvekilleri, planlar uygulanmak için hazırlanır. Eğer öngörülen hedefler için, uy
gulamada kararlı davranamıyorsanız, yaptığınız planların uygulanabilirliği yoksa planlar yalnızca 
kâğıt üstünde kalır. Elbette ki, hazırlanan bu Plandaki bazı rakamlar, hayal olmamakla beraber, bu 
hedeflere varılması, öncelikle, tutarlı, istikrarlı, güvenilir, iş bilen, iş bitiren kadrolarla kadrolaşmış; 
yolsuzluktan, hırsızlıktan, haksızlıktan, sorumsuzluktan ve her şeyden önce de adaletsizlikten uzak, 
ciddî bir hükümet yapısıyla mümkündür. Bugünkü Hükümete, bu yapı içinde, güvenimizin kalma
dığını açıkça beyan etmek isterim. 

Bakın, Sayın Başbakan Çiller, 5.7.1995 tarihli basında çıkan bir yazıda "ekonomi tıkırında" di
yor. Değerli arkadaşlar, Türk ekonomisinde kalkınma hızı yüzde eksi 6, 7'lerde gerçekleşirken ve 
dış ticaret açığı da 6 milyon doları aşarken, ekonomi tıkırında diyemezsiniz. Evet, doğrudur; Sayın 
Çiller'in bu beyanatına katılıyorum, şu nedenle katılıyorum; hiç tereddütüm yok, ekonomi gerçek
ten tıkırındadır; ama, Türkiye'nin ekonomisi değil, Çiller ve Uçuran ailesinin ekonomisi tıkırında
dır. Herkesin geliri azalırken ve ülkenin ekonomisi küçülürken, Çiller ve Uçuran ailesinin, maale
sef, ekonomisi ve geliri hızla artmaktadır. İşte, bu göstergeye göre, ekonominin, Çiller ailesi için 
tıkırında olduğu ye Sayın Başbakanın, ülke ekonomisini de kendi ekonomisi gibi gördüğü anlaşıl
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan, eğer, Türkiye'nin ekonomisine ve ge
leceğine gerçekten güveniyor ve inanıyorsa, neden Amerika'da menkul ve gayrimenkul edindiği
nin sebeplerini ve kaynaklarını açıklamalıdır. Başka ülkelerde gayrimenkul alan bir Başbakanın 
Planına, muhalefet ve millet asla güvenemez ve destek vermez. Plana inanabilmek ve güvenebil
mek için, önce Hükümete inanmak ve güvenmek gerekir. Sayın Başbakanın bu ayıbı üzerinde du
rurken, televizyonlara çıkıp da muhalefete seslenerek "ülkenin çıkan hiç umurunuzda değil mi" de
meye asla hakkı yoktur; kimseye "kaçtınız" diyemez; asıl suçlu Sayın Başbakandır. 

Anayasayı ihlal ederek anayasa yapılmaz, oylar gizliyse gizli kullanılır; gizliliği yine, anaya
sayla kaldırırsınız, ondan sonra, anayasaya devam edersiniz, veyahut da çıkmayan maddeyi bir ke
nara koyarsınız, diğer maddeleri oylamaya devam edersiniz; eğer, diğerlerini çıkarmaya devam et
miyorsanız, asıl kimin kaçtığını millet çok iyi bilmektedir. 

Kendi çıkarını yurtdışında arayan bir Başbakanın bu ülkenin çıkarlarını çok fazla düşündüğü
ne inanmıyorum. 

Bakın, çok üzücüdür; bugünlerde bir basın organında çıkan yazıdan bazı kısımları sizlere oku
yorum "Sayın Çiller ABD'ye kaçacaktır", "Bunu diyen Doğru Yol Partisi İstanbul eski İl Başkanı 
Sayın Orhan Keçeli, Başbakan Çiller'in eşine ağır ithamlarda bulundu", "Özer Uçuran Çiller maf
ya ile arkadaştır." 

Şimdi, İstanbul gibi bir ilinv ayrıca, kendisinin milletvekili olduğu ilin il başkanlığını yapmış 
olan bir inşan böyle diyorsa ürkütücü ve çok düşündürücü şeyler akla gelmektedir. Sayın Başba-
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kan, eğer "bunlar yalan" diyorsa, bu iftirayı yapan insana derhal gerekli yasal işlemlerin yapılması 
lazımdır. Eğer, bu insana hiçbir yasal işlem yapma cesaretiniz yoksa ve yapamıyorsanız, o zaman 
ortada bir suçlu vardır. Eğer, suçlu da Sayın Başbakanın eşi olarak tarif ediliyorsa, Sayın Başbaka
nın bu ülkenin başında ne işi vardır diye düşünmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, tabiî ki, bütün bu durumlar muvacehesinde, her türlü ekonomik planlar, 
programlar ve bütçeler; istikrarlı, güvenilir, inanılır ve güçlü hükümetlerce yapılır ve uygulanabi
lir. Bu Hükümetin ne güvenilirlik ne yapabilirlik ve ne de inanılabilirlik tarafı vardır. Millet, artık 
bu ülkenin soyulmasından ve sorumsuzluktan bıktı; yetersiz kadroların Türkiye'yi yönetmesinden, 
maalesef, usandı. Halk, siyasetten bu nedenle soğudu ve herkes siyaseti ve siyasetçileri bu neden
le eleştirmektedir.-

Ülkemizde işsizliğin yüzde 19,8'lere vardığını bu Planda görmekteyiz; ancak; işsizliğin ne za
man ve ne şekilde çözüleceğine dair herhangi bir işaret de, maalesef, burada görülmemektedir. 

Evet, 1994'teki verilere göre işsizliğin yüzde 19,8'lerde olduğu görülmekte; ama, 1995'e göre 
bir hesap çıkarırsanız, işsizlik oranı belki yüzde 30'lardaidır; yani, her 100 kişiden 30 kişi sokakta 
işsiz gezmekte!... 

Eğitimin kalitesi ve yapısı bozulmuş, gerekli kaynaklar bugüne kadar ayrılmadığı gibi, bu 
Planda da yeni hedefler ve kaynaklar maalesef gösterilmemektedir. Sağlık teşkilatı ve çalışanları 
perişan edilmiş durumdadır. Sağlık hizmetlerinde hizmetin kalitesi düşmüş, tedavi ve koruyucu he
kimlik politikaları gittikçe gerilemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, son cümlenizi söyler misiniz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - 2 dakikanızı rica ediyorum Sayın Başkanım. 

3-3,5 milyon insana Yeşil Kart verip de onların tedavisini yapamayan bir Hükümete, Planda
ki "genel sağlık sigortası sistemine geçilecektir" ifadesine inanmak mümkün değildir. Bu Hüküme
tin mega projeleri ve UDİDEM Projesi gibi bu da hayal olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bugün, dünyada, iki dev proje çarpışmaktadır. Bunlardan birincisi petrol, 
diğeri de enerjidir. 1995 yılında 81 milyar kilovvatt/saat enerjiye ihtiyacımız var ve bunu kullan
maktayız; ama, 2000 yılında, 190 milyar kilowatt/saate ulaşan bir ihtiyacımız olacaktır. Bütün bun
lara rağmen, 1996 ve 1997 yılında karanlıkta kalacağımız açıktır. Yıllar önce projesi ve programı 
tamamlanmış olan ve UDİDEM Projesi içinde yerini alan Artvin Deriner Barajı hâlâ hayata geçi
rilmemiş ve ihalesi yapılmamıştır. 

Bakınız, bütün bunlar böyle dururken, enerji projeleri bir tarafa itilirken... Sayın Başkan, mü
samahanıza sığınarak, petrolle ilgili, Planın 115 inci sayfasından bir paragraf okuyacağım: "Petrol 
üretimi, 1991 yılında 4,5 milyon ton ile tarihindeki en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Böylece, yerli 
petrolün toplam petrol arzı içindeki payı yüzde 20'ye yükselmiştir. Ancak, takip eden yıllarda, bu 
gelişme sürdürülememiş, petrol üretimi tekrar gerileme sürecine girmiştir." Buna ne hakkınız var? 
Petrol ve enerji, kalkınmanın en büyük silahıdır. Bu silah olmadan savaş kazanmak, bence, müm
kün değildir. İnşaat ve enerji sektörü durmuş olan bir ülke kalkınmadan bahsedemez. 

Netice olarak şunu diyorum: Bu Plana, Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefet ettiğim gibi, 
yine de ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - ...hayalî hedefler içeren bu Plana katılmayacağımı 

ve Planın, ülkemiz için hedef değil, bir iyiniyet mektubu olduğunu; kandırmaca, aldatmaca ve uy
durmaca bulduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Bu Planı, gelecek hükümetler, yeniden revize 
ederek, düzenleyerek uygulayacakları için, Yüce Milletimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın Özsoy, buyurun. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yapılan tespit, amaç ve hedef
leri iyi anlayabilmek için, Plandan aynen okumaya çalışacağım şu paragrafa, dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum: "Yedinci Plan, küreselleşmenin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çağı yaka
lamayı ve ülkemizin gelişmiş dünya ülkeleri arasında seçkin yerini almasını hedeflemektedir. Bu 
amaçla, özgür ve demokratik bir ortamın sağlanmasına, bireyin önplana çıkarılmasına, sürdürüle
bilir hızlı bir büyümenin gerçekleştirilmesine, toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve gelir 
dağılımın iyileştirilmesine, üretken istihdamın artırılmasına, sanayileşmenin hızlandırılmasına, tek
nolojide atılım yapılmasına, dünya refahından daha yüksek pay alabilmek için eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi ve toplumun tüm bireylerine yeteneklerine uygun eğitim verilmesine, kültürel geliş
menin sağlanmasına, toplumun tümünün sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmetlerine kavuşturul
masına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine 
çalışılacaktır." 

Ne yaldızlı cümle, değil mi Sayın Bakan? İnanarak yazdığınızı zannetmiyorum; bunu, belki, 
lügatlerden, ansiklopedilerden falan topladınız, birçok şeyi bir araya getirdiniz ve güzel, parlak, 
cafcaflı bir cümleyle Planın hedefini, amacını ifade etmeye çalıştınız. Cümle yönünden, kuruluş 
yönünden sizi kutluyorum; ama, ifade ettiği Plan, boş, hedefsiz, amaçsız bir plan. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Altıncı Planda da var o Sayın Özsoy. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Böylece, Avrupa ile entegrasyon sağlanması, ekono
minin müspet yönde büyümesi, çağın hem bilimsel hem de teknolojik yönden yakalanması, özel
likle hedef olarak seçilmeye çalışılmıştır. 

İkinci hedefte ise, gerek özgürlükler, gerekse istihdam ve gelir dağılımının iyileştirilmesi ile 
sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmetleriyle bireye önem verildiği vurgulanmaktadır. 

Her şeyden evvel, Planın bu toplumsal ve bireysel hedefe ulaşması için, kalkış noktasının, 
özellikle kalkış zemininin sosyal, siyasal ve ekonomik yönden sağlam ve istikrarlı olması şarttır; 
her şeyden evvel, bugün Türkiye'de bu yoktur. Gelişmiş dünya ülkelerinde ve ülkemizde son za
manlarda önemli bir tanı, yine bireye verilecek çeşitli hak ve hukukî verilerin ne ve ne kadar oldu
ğu konusunda toplumsal konsensüs de sağlanamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, işte bu çarpıcı, cafcaflı ve yaldızlı cümlelerden sonra, ben, Planın içe
risindeki bir sektörü ele alarak, ne kadar boş şeyler ifade edildiğini arz etmeye çalışacağım. 

Şimdi, pek çoğunuzun hatırlayacağı ve takdir edeceği gibi, 5 Nisan kararlarından pek çok ke
sim nasibini almıştır; ancak, zaten yetersizlik içinde olan sağlık sektörünün de en büyük darbeyi al
dığını, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sağlık sektörünün bugünkü durumunu istatistikî bilgi
lerle anlatmaya çalışırsanız, yanıldığınız ortaya çıkar; çünkü, bu sektörde, hiçbir sektörde olmayan, 
kayda dahi giremeyen olgular çok fazladır. Bakın, hiç de iç açıcı olmayan sağlık sektöründe çocuk 
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ölümlerinin binde 62'lerden binde 46'lara düşmesi, belki övünülecek bir durum değil; ama, teselli 
edilecek bir durum olarak da değerlendirebilirsiniz. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri; siyasîlerin baskı ve yönlendirmesiyle, özellikle, kırsal ke
simlerde 224 sayılı Kanuna uygun olmadan açılan sağlık ocağı ve sağlık evlerinde araç gereç ve 
personel sıkıntısı sön safhadadır. Burada, pratisyen hekim enflasyonu neticesinde, sağlık ocağında 
tek hekim ve bir müstahdemden ibaret ibret verici tablolar hemen hemen hergün karşılaştığımız 
manzaralar arasındadır. Bugün, Türkiye'de pratisyen hekimlerin yüzde 96'sı kamu kesiminde çalış
maktadır. Hemşirelerin yüzde 98'i, uzman hekimlerin yüzde 76'sı da kamu kesiminde çalışmakta
dır; ama, bunların hiçbirinde adaletli ve fonksiyonel dağılım yapılmamaktadır. Bunun için, Planda 
herhangi bir öneri de öngörülmemektedir. 

Biliyoruz ki, birinci basamak sağlık hizmetleri, Anayasanın 56 ncı maddesinin öngördüğü şe
kilde, devletin aslî görevidir. Planda, bu, geniş bir yer verilerek vurgulanmaktadır. Burada, şunu da 
belirtmek istiyorum; ocakta çalışan hekim ve personel dağıtımı dengesiz, ocak hekimine verilen 39 
tane görevden, yalnız poliklinik hizmetleriyle, rapor hizmetleri dışındakiler hayata geçirilmemek-
tedir. Altyapısı hemen hemen bitirilmiş -ki, yüzde 80'e yakını tamamlanmış- birinci basamak sağ
lık hizmetlerinde hedef, personel eksikliğinin tamamlanması, ocaklar arasındaki dengesizliğin kal
dırılması, sağlık ocağı, sağlık evi ve kamu sağlığı merkezleriyle, ileride gerçekleştireceğinizi ifade 
ettiğiniz, aile hekimlerini ekonomik yönden iyileştirici önlemler alınması da şarttır. Sağlık politi
kasının uygulanmasında sürekliliğin sağlanamaması, alman kararların ve yasaların uygulanmasın
daki gevşeklik, otorite boşluğu ve kündlük, sağlık hizmetlerinin gelişmesini engelleyici en önemli 
faktör olarak, bugün, Türkiye'nin gündemindedir. 

Değerli milletvekilleri, ikinci basamak sağlık hizmetleri, dağınıklık, yetersizlik ve laçkalıkla 
kamunun üzerinde bir yük olarak devam etmesi nedeniyle, sağlık hizmetlerinde en çok şikâyet edi
len ve en çok sübvanse edilen hizmet olarak görülmektedir. Hasta yataklarının yüzde 95'inin kamu
ya ait olması, özel sektörün sağlıktaki yerini göstermesi bakımından önemli bir işarettir. Planda be
lirtilmeye çalışılan, hastanelerde maliyet muhasebesine geçileceği konusu umut vericidir. Ülkemiz
de en çok pas geçilen konu, illere, bölgelere ve hatta hastanelere göre hasta maliyet fiyatlarının he
saplanmamış olmasıdır. 

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yüksek kaliteli, etkili, verimli ve bireylerin eri
şebileceği bir şekilde sunulabilmesini sağlamak ve hastanelerin idarî ve malî açıdan özerk hale ge
tirilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisine iki kanun tasarısının sunulduğu, Planda ifade edil
mektedir. Ben, dört seneye yakın zamandır, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyesiyim ve şimdi
ye kadar da yeşil kart için -ki, o da rezil olmuştur, fiyaskoyla bitmiştir- hiçbir kanun getirilmemiş
tir, görüşülmemiştir; ama, dışarıda, basında ve medyada, sağlık reformu da.sağlık reformu, sağlık 
finans kuruluşu da kuruluşu diye propagandası epeyce yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Burada, üzerinde durulması gereken bir hususun altını çizmeye çalışacağım. Bu Planda, gerek 
tıp fakültelerindeki öğrencilerin yetişmesi gerekse yardımcı sağlık personelinin eğitiminin şekli, 
geleceği ve statüsü konusunda, doyurucu açıklamalar yoktur. Ayrıca, özellikle aile hekimi yetiştir
mek için, eğitim veren hastanelerin Anadolu'ya yayılması projelerinin, bugünden itibaren hayata 
geçirilmesi şarttır diye düşünmekteyiz. Anavatan hükümetleri zamanında, Anadolu hastanelerinin 
bir kısmına verilen yetkiler, bugün, kullandırtmamakta ve sumen altında bekletilmektedir. Bugün, 
bu Hükümetin mağdur ettiği ve süründürdüğü, tamamlama programı mezunu binlerce öğrencinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL İBRAHİM ÖZSÖY (Devamla) - Bitiriyorum efendim; bir dakika daha istirham ede

yim... 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) - 5 dakika daha... 

BAŞKAN - Efendim, zatı âliniz burayı teşrif buyurursanız, 5 dakika daha süre verirsiniz. 
Buyurun Sayın Özsoy. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) ~ Sağ olun efendim.. 

... 1993-1994 öğretim yılında mezun olan sağlık meslek lisesi mezunları ile 1994-1995 öğre
tim yılında mezun olan sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdamları konusunda ne düşünüldüğü, 
bunların tayinlerinin yapılıp yapılmayacağı, yardımcı sağlık personeli açığı buludan Sağlık Bakan
lığına, bu kadroların verilip verilmeyeceği hususunda da bir hedef belirtilmemiş, bu konuya da işa
ret edilmemiştir. Değerli milletvekilleri, iş hayatının bozulması, sosyal barışın tehlikeli sinyaller 
vermesi ve Yedinci Beş Yıllık Planla beraber, hiçbir yönlendirici sistem veya model getirilmeyişi 
dolayısıyla, bu konu, belirsizliğini muhafaza edeceğe benzemektedir. 

Biz, bu planı kabul etmekle, ülkemizde, eğitimin keşmekeşlik içinde olduğu, sağlık sektörü
nün çöktüğü, ekonominin küçüldüğü, sosyal barışın olmadığı, iş barışının sağlanamadığı bir dö
nemde, geleceğe ait pembe tablolar çizmenin günahını taşımak gibi bir durumla karşı karşıya kala
cağız kanaatindeyim. O yönden, bü Planı hazırlayan; fakat, sağlık sektöründeki çok büyük plansız
lığı önerenler, dua ediyorum ki, hasta olmasınlar, hastaneye düşmesinler; çünkü, gerçekle karşılaş
tıkları zaman, ne hale geleceklerini görmek isterim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özsoy, teşekkür ediyorum. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Müsaade ederseniz, ben, burada, Başkanlığı ve grubu olan par

tileri protesto ediyorum... 
BAŞKAN - Olur efendim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Niye protesto ediyorum... 
BAŞKAN - Gerekmez efendim, gerekçe koymanıza gerek yok. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Böyle önemli bir konuda, Genel Kurulda, temsilcisi bulunan al
tı parti, görüşlerini ifade etmek imkânından yoksundur. 

Başkanlık, Tüzüğü ileri sürecek; fakat, 23 Nisan'da, bayram günlerinde, partilere konuşma 
hakkı veriliyor, tanınıyor; böyle bir konuda da, partilere, Genel Kurulda görüşlerini ifade etme im
kânı tanınabilirdi; bu sağlanmamıştır; bu antidemokratik bir tavırdır, yanlıştır, protesto ediyorum, 
Grubu olanları da, Başkanlığı da. (MHP, ANAP, BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Kumaş, protesto edince, bu tarafa mı, şu tarafa mı gideceksiniz, 
ben onu anlayamadım; yani, protesto edince, insan şu merdivenlerden çıkar diye düşünüyorum. 

Bir liste göstermek isterim, bu listede, şu anda, aşağı yukarı, 26 çok değerli sayın üyenin isim
leri yazılı. Zatı âliniz, bunun 27 ncisi de olabilirdiniz -arzu ederseniz yine olabilirsiniz- 1 incisi de 
olabilirdiniz. " 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - 27 nci olunca ne olacak; yani, kapanın elinde mi kalacak? Ben, 
bütçede, 28 saat nöbet bekleyerek konuşma sırası elde ettim; yani, bu bir yanlışlık değil mi? 28 sa
at burada nöbet tutacağım, kimin gözü açıksa, kapanın elinde kalacak; olur mu öyle şey? Burada, 
bir partiyi temsil ediyorum. Kim önce kaparsa, birinci sırayı, ikinci sırayı, o mu konuşacak? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Efendim, ben, size \ saatlik konuşma süresini kullandıracağım; ama, Sayın Ku-

maş'ı, biraz rahatlatalım istiyorum. 

Evet, Sayın Kumaş?.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Burada, Meclise takdim edilse, grupların buna itiraz etmeyece
ğine inanıyorum. ("Doğrudur" sesleri) Yani, burada, temsilcisi olan partiler de böyle önemli bir ko
nuda, görüşlerini ifade edebilmelidir; buna, burada grubu bulanan partilerin "hayır" demeyecekle
rine inanıyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İbrahim, mesajın kime?.. 
BAŞKAN - Sayın Kumaş, mesaj yerine ulaşmıştır. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Mesaj vermek için değil ki!.. İşte, tansiyonum yükseldi; yanlış
lığı arz ediyorum. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, bir şeyi açıklamak istiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Biraz önce şahsı adına konuşan konuşmacı, Sağlık Bakanlığının re
formla ilgili bir yasa hazırlamadığını beyan etti; bu yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Bu yasa tasarı
sı Meclise geldi, Komisyona geldi; Komisyonda görüşülüp bir ara verildi, bugün de toplantı yapıl
dı; "gelmedi" diyen arkadaşımız da alt komisyona seçildi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Böylece, o arkadaşımız da, Komisyona seçildiğine dair malu-

mattar olmuştur. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ikinci tur görüşmeleri tamamalanmıştır. 

Şimdi, üçüncü tur görüşmelerine geçiyoruz. 
Anavatan Partisi Grubunun, bu konudaki görüşlerini almak üzere, sırada bulunan Sayın Gü-

ner'i kürsüye davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, üç arkadaşımızın ismi yazılı, 20'şer dakika mı efendim?.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan, Yedinci Beş Yıllık Plan konusunda, üçüncü tur görüşmelerinde, Anava

tan Partisinin görüşlerini, özellikle, dünyayla bütünleşme ve Gümrük Birliği konularındaki görüş
lerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Bu konuya girmeden önce, genel olarak, bu Planın iki şanssızlığı olmuştur. Birincisi, bu Plan, 
hir yıl gecikmeyle önümüze gelmektedir, bu Hükümet, bu konuda da ayıplar listesine yeni bir ayıp 
eklemiştir. İkinci şanssızlık, bu konunun, anayasa değişiklikleri gibi başka konuların gündemi iş
gal etmesi yüzünden, gereken önemi bulamamıştır. Yedinci Beş Yıllık Plan, her şeyden önce, bü
yük bir vizyon ve perspektiften mahrumdur, yoksundur; bunu, konuşmamın hemen başında arz et
mek istiyorum; genel bir stratejiden, global bir yaklaşımdan yoksundur. Burada, çok değerli çalış
malar yapan planlama memurlarını eleştirmek istemiyorum; onlar, hiç şüphesiz ki, Hükümetin ve
receği strateji doğrultusunda planlan hazırlarlar; eleştirilerim, daha çok Hükümete yönelik olacak
tır. 
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Bu Planda gözlediğimiz diğer bir husus da, hiçbir mega projenin olmamasıdır. Büyük ülke ol

ma iddiasındaki Türkiye'nin 2000 yılına girerken tatbik edeceği plan içinde hiçbir mega projenin 
yer almaması, büyük bir haksızlıktır, ayıptır. En önemlisi, bu Planın gerisinde bir hükümet iradesi, 
siyasî irade yoktur; Hükümetin belirli bir stratejisi, büyük hedefleri yoktur, Dolayısıyla, bu Plan, 
tamamen küçük boyutlara sıkışmış, bürokratik bir plan olmanın ötesine geçememiştir, büyük Tür
kiye için cüce bir plandır. 

Planda, ayrıca, iki farklı büyüme hızı verilmesi gibi, çok temel sorunların da mevcut olması, 
bu Planın eleştirilmesi gereken diğer bir hususudur; fakat, şunu da söylemek zorundayız ki, bu 
Plan, Anavatan Partisinin, 1983-1991 dönemindeki haklı başarılarını da, nihayet teslim etme basi
retini göstermiştir; bu bakımdan da, Planı hazırlayanlara teşekkürü bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, serbest düşünce, düşünceyi ifade özgürlüğü, din ve 
vicdan özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü gibi üç prensiple, felsefesini bu dönem içinde hızla uygula
yarak, ekonominin hızla liberalleşmesini sağlamıştır. Serbest pazar ekonomisinin bütün kuralları 
işletilmiş, ithalat serbestleşmiş, geleneksel 4-5 tarım ürününden ibaret olan ihracatımız, yüzde 
80'ini sanayi ürünlerinin teşkil ettiği bir duruma gelmiş ve 5-6 misline katlanarak artmıştır. Türk 
Lirası konvertibl olmuş, enerji açığı giderilmiş, telekomünikasyon, elektrik üretimi, otoyol yapımı, 
karayolları, hava ve deniz limanları yapımında sağlanan büyük gelişmeler ile altyapı büyük ölçüde 
tamamlanmış, yüzelli yıllık döviz darboğazı sorunu kökünden halledilmiştir. Turizmimiz Batı stan
dartlarına getirilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri modernize edilmiş, elektronik teçhizattan, Stinger fü
zelerine, roket motorlarından, F-16 uçaklarına, zırhlı muharebe araçlarından, denizaltılara kadar 
yüksek teknoloji ürünlerini kendimiz imal eder hale gelmişizdir. Savunma sanayiimiz kurulmuş, 
konut yapımında büyük hamleler yapılmış, gerçek menkul kıymetler piyasası oluşturulmuş, borsa 
kurulmuş ve burada sayamayacağım daha birçok transformasyon (değişim) hamleleri yapılmıştır. 

Bunları niçin anlatıyorum değerli arkadaşlarım: Bu Planda teslim edildiği gibi şayet, bu deği
şim hamleleri, Türkiye'de gerçekleştirilmemiş olsaydı, bugün, bu Planın çok kısa olarak değindiği, 
dışa açılma, ihracata yönelik, dlşa yönelik büyüme ve dışarıyla entegrasyon hareketlerinin sözünü 
bile edemezdik. ^ 

Şimdi, çok değerli arkadaşlarım, Türkiye, 1991 yılında çok önemli bir pozisyona gelmiş bu
lunmaktaydı; ancak, bu Hükümet, Türkiye'nin çok önemli dört yılını heba etmiştir. Kaybolan, sa- * 
dece, dört yıl değildir; bunun çok daha ötesindedir; çünkü, 1991 yılında yapılan bu transformas
yonlar sonunda, bu ülkeyi, bu Hükümete devrettiğimizde ve bundan önceki Hükümete devrettiği
mizde, Türkiye, çok önemli hamleleri gerçekleştirebilecek bir konumdaydı. Bu bakımdan, Türki
ye'nin, Türk insanının, sadece dört yılı gitmemiştir; Türkiye'nin geleceğine de bir anlamda ipotek 
konulmuştur. 

Çok değerli arkadaşlarım, bugün, dünya, küreselleşme gibi evrensel kavramları kullanmakta
dır. Globalleşme deyin, küreselleşme deyin, bu yeni anlayış ve arayışların, sadece kâğıt üzerinde 
kelimelerle ifadesi yeterli değildir. Her şeyden önce, kafaların buna yattan olması gerekir; ama, bu 
Planı alıp okuduğumuzda, küreselleşme lafları edilmesine rağmen, dünyayla bütünleşme hareket
lerine, 8 inci faslına baktığımız zaman, bu konuda, sadece bir enformasyon broşüründe olabilecek 
çok tasa bilgilerin yer aldığını, hiç ileriye dönük görüşlerin dile getirilmediğini üzülerek müşahe
de etmekteyiz. 

Bugün, dünyada daha iyi ticaret, daha ucuza mal üretimi, neyi, nasıl, nereye satarım hesabı ya
pılmakta, sınırlar kalkmakta; bunun yerini, ticarî, siyasî ve sosyal ahlak nosyonları almakta; ilerle
miş ülkeler, ileriye gitmek isteyen ülkeler, bilim ve teknolojiye yatırım yapmakta, araştırma geliş
tirme faaliyetlerine büyük paylar ayırmaktalar. İleri ülkelerin araştırma geliştirme payları, gayri sa-
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fî millî hâsılalarının yüzde 3'ü gibi çok önemli bir miktardır. Bizde ise, buna, ancak binde 5 ayrıla
bilmektedir! 

Şimdi, bütünleşme hareketleri çerçevesinde, 1995 yılında, bizim de, burada kabul ederek, yü
rürlüğe soktuğumuz Uruguay Raundu veyahut Uruguay Turu sonuçlanmış, Dünya Ticaret Örgütü 
kurulmuştur. Bunun amacı, daha iyi ticaret yapabilmek, ülkelerin ticaret yapmasının önündeki en
gelleri kaldırmaktır. 

Bunun dışında, Kuzey Amerika'da NAFTA gibi bir serbest ticaret bölgesini görüyoruz, Ame
rika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında. 

Bunun dışında, Asya Pasifik ülkelerini bir araya getiren, 18 üyesi olan APEC -ki, bunlar, dün
ya nüfusunun yüzde 40'ını, dünya gayri safî millî hâsılasının da yüzde 50'sini; yani, yarısını teşkil 
etmekte- ile Türkiye, ilişki kurmak için, bizim zamanımızda, 1990 yılında, Asya Kalkınma Banka
sına donör (d'honneur) üye olarak katılmıştır, dışarıdan katılmıştır; ama, bugün, bu sistemden ne 
kadar yararlandığımız meçhuldür. 

Bunun dışında, 1964'te kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı "RCD" bugün Orta Asya Cum
huriyetlerinin, Avrasya Cumhuriyetlerinin ve Afganistan'ın da katılmasıyla, 10 ülkeden meydana 
gelmektedir; burada da, büyük ticarî potansiyel vardır. 

Ancak, 1993 yılında, Orta Asya Cumhuriyetleriyle 640 milyon dolar mertebesinde olan tica
retimiz, 1994 yılında düşmüştür; bu, iki taraftan da kaynaklanmaktadır; bunun sebeplerini iyi araş
tırmak ve gidermek gerekir. Çünkü, gerçekten de, Türkiye'nin, büyük potansiyele, tabiî kaynakla
ra sahip olan Orta Asya Cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesinde büyük yarar vardır; ama, ma
alesef, Hükümet, burada gerekli atılımı yapamamış ve geride kalmıştır. 

Bunun dışında, İstanbul'da bir Ticaret ve Kalkınma Bankasının kurulması söz konusudur; bu 
da yavaş gitmektedir. Bu ECO bölgesi; yani, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının bölgesi, süratle bir 
serbest ticaret bölgesine dönüştürülmelidir. 

Bu arada, yine bizim zamanımızda, 1990 yılında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi orta
ya atılmıştır; bugün, kurumlarıyla, Asamblesiyle, Parlamentosuyla, Selanik'teki Yatırım Bankasıy
la, bu da, işlemektedir; yavaş işlemektedir, etkili olarak işlememektedir; ama, burada da yapılması 
gereken çok iş vardır; 11 üye ülkeyi biraraya getiren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi de, bir 
serbest ticaret bölgesi haline dönüştürülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bunları niçin anlatıyorum; bu Planda, bunlara gereken önem verilme
miştir, bunlar açıklanmamıştır. Bakınız, KEİBA Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile ECO arasında bir 
serbest ticaret alanı kurabiliriz; buna, Türkiye öncülük edebilir; ama, şunu söylemek istiyorum: 
Türkiye, öyle önemli bir kavşakta ki, bir tarafta, batımızda, Avrupa Birliği var; doğumuzda, ECO 
var; kuzeyimizde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği var; güneyimizde, Ortadoğu'da, anlaşma olacak ve 
bunun sonucunda büyük yatırım hamleleri gerçekleşebilecek; Türkiye'nin buradan pay kapması ge
rekir. Türkiye, tam bu dört büyük gelişim hareketinin ortasında, merkezî bir konumda ve bunlarla 
ticaretini geliştirebilecek bir konumda; ama, maalesef bunları yeterince değerlendiremediğinden, 
çok önemli fırsatları kaçırmakta. 

İslam Konferansı Teşkilatı var, Ekonomik Ticarî İşbirliği Daimi Komitesi, (İSEDAK) var; bu 
yavaş işleyen bir komite, bunu harekete geçirmekte fayda var. İslam Kalkınma Bankasından Tür
kiye büyük krediler almaktadır ve bunu daha da geliştirmekte yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, "Türkiye'nin amacı, Osmanlıdan beri Batılılaşmaktır" şeklinde ifade 
edilmektedir, aslında bu yanlıştır. Türkiye'nin amacı, çağdaşlaşmaktır, çağa uymaktır, ileri, modern 
bir memleket olmaktır; bu bakımdan da, çağdaşlaşmanın yollarını aramalıdır. Bunun tek yolu da 
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Avrupa Birliği olmayabilir; Türkiye bütün imkânları değerlendirecektir. Bu saydığım ekonomik iş
birliği teşkilatlan -Ben burada sadece önemlilerini saydım; Afrika'da var, Latin Amerika'da var; 
dünyada yüzden fazla böyle bütünleşme hareketleri var- Türkiye gibi çok önemli jeostratejik konu
ma sahip bir ülke için çok önemli fırsatlar niteliğinde; ama siz, bu fırsatları zamanında değerlendi-
remezseniz, başkaları değerlendirir ve siz açıkta kalırsınız; maalesef Türkiye bugün o aşıamadadır. 

Bakınız, bunlar, Avrupa Birliğine, Gümrük Birliğine alternatifler değildir; aksine, Gümrük 
Birliğini ve Avrupa Birliğini tamamlayıcı bütünleşme hareketleridir. Avrupa Birliğine ve Gümrük 
Birliğine üye olmak, bunlarla ticaretin geliştirilmesine, üyeliğin sürdürülmesine engel teşkil etme
mektedir; aksine tam üyeliği istediğimiz ve bize tam üyeliği vermek istemediklerini bildiğimiz Av
rupa Birliği nezdinde, elimizi kuvvetlendirecek hususlardır. Şayet bu teşkilatlarda Türkiye inisiya
tif alır, bunları yönlendirir, bu kuruluşları serbest ticaret bölgeleri haline dönüştürür ve hatta arala
rında serbest ticaret alanları şeklinde işbirliği yapmalarını sağlarsa, biz Gümrük Birliğinin ve Av
rupa Birliğinin peşinden koşmayız, Avrupa Birliği bizim peşimizden koşmaya başlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada Gümrük Birliğine değinmek istiyorum. Gümrük Birliği ko
nusu da, maalesef, bu Hükümet tarafından son derece yanlış bir biçimde yönetilmiş, yönlendiril
miştir. Bir kere, işin temel yanlışlığı şudur: Gümrük Birliği bizim temel bir hakkımızdır. 1963 An
kara Antlaşması, 1973 Katma Protokolünden kaynaklanan, teknik bir husustur ve bu yıl içinde ger
çekleşmesi bu anlaşmalarla öngörülmektedir; bunu kimse önleyemez. Türkiye'nin Gümrük Birliği
ne girişini gerçekleştirmezlerse, Türkiye'nin, Adalet Divanına müracaat hakkı vardır; bu kadar ke
sin bir hükümdür. 

Buna rağmen, burada, Türkiye'nin tam üye olmamasından kaynaklanan, dezavantajları vardır. 
Bunları gidermek amacıyla, Türkiye'nin iyi pazarlık yapması gerekirdi; ama, Türkiye pazarlık yap
mak şöyle dursun, karşılığında ödünler vermiştir, siyasî ödün vermiştir; Kıbrıs konusunu kaybet
miştir, Kıbrıs konusunda ödün vermiştir ve Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, en kısa zamanda, Avrupa Bir
liğine tam üye olacaktır; Türkiye olamayacaktır. 

Şimdi, tabiî, birkısım medya organları var; bunlar, aldıkları büyük destek sonucunda, aynı Na
zi Almanya'sında, eski Sovyetler Birliğindeki komünist propaganda döneminde olduğu gibi, sürek
li insanımızın beynini yıkamaktalar. Biz, arkadaşlarımızla, Batı Avrupa Birliği Asamblesine gittik; 
Sayın Başbakan da oradaydı, güzel bir konuşma yaptı, daha doğrusu hazırlanmış bir konuşmayı, iyi 
bir konuşmayı okudu, performansı iyiydi; ama, buraya bir zafer havasında aktarıldı. Ne oldu; erte
si gün aynı Asamble, Sayın Başbakanın konuşmasından sonra aldığı bir kararla, bugüne kadar Ba
tı platformlarında, Türkiye aleyhine alınmış en ağır kararı kabul etti. "Kürt sorunu" dedikleri konu
da, Kürtlere idarî ve siyasî otonomi verilmesini, özerklik verilmesini istedi. Kıbrıs'tan, "işgal kuv
vetleri" diye nitelediği askerimizi bir an evvel çekmemizi istedi ve Türk parlamenterlerin oy hak
kını reddetti; yani, siz, arka sıralarda oturun, biz sizinle ilgili kararlar alalım; sız de bunları uygu
layın demeye getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, siz, Gümrük Birliği gibi hassas bir konuda pazarlık yapma imkânınız 
varken "ya gireceğiz ya gireceğiz" derseniz, pazarlık kozlarınızı, daha baştan, karşı tarafa teslim et
miş olursunuz. İşte, Avrupa Birliği, bunu çok iyi değerlendirmiştir ve bizzat, bu Hükümetin men
suplarından biri, benim yanımda, pazarlığın iyi yapılmadığını ifade etmiştir. 

Bakınız, biraz önce, medya mensuplarından, bazı basın yayın organlarından bahsettim, Bun
lar, devamlı, beyin yıkamakla meşguller; "zafer" diye takdim ettikleri olayların hepsi birer fiyasko
dur: Maalesef, olaylara çok yüzeysel yaklaşma özelliğimiz var; yani "Gümrük Birliğine taraftar mı
sın değil misin?" Bu arada, şahsiyetli bir politika uygulayamayacak kadar, üçüncü bir açı olduğu
nu göremeyecek kadar mı gözlerimiz kör?!. Evet, Gümrük Birliğine gireceğiz, Türkiye'nin hedefi 
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tam üyeliktir. Anavatan Partisi Hükümeti, tam üyelik için, 14 Nisan 1987 tarihinde müracaat ede
bilmiş tek Hükümettir; bunu biz istiyoruz, bunun için müracaat ettik; ama, Avrupa'ya, Avrupa ile 
eşit şartlarda girmeye varız, oraya bir sömürge olarak girmeye karşıyız. Bunu söylediğimiz zaman, 
niçin bazı basın yayın organları, bunu hemen aleyhimize çevirip "Anavatan Partisi, Gümrük Birli
ğine, Avrupa'ya karşı" diyor?!. Bizim söylediğimiz şudur; balcınız, Gümrük Birliğine ne şartlarla 
giriyoruz: Birincisi; Güney Kıbrıs'ın üyeliğini kabul etmiş oluyoruz; bu, Kuzey Kıbrıs'ın gitmesi 
anlamına gelir. İkincisi, karar mekanizmalarında yokuz; yani, onların, tam üyelerin aldıkları karar
lara uyacağız; ama, o kararlarda söz hakkımız olmayacak... Türkiye'ye, tam üyelik lafı yok. Türki
ye'nin, Gümrük Birliğine tam üyelik yolu açılmadan girmesi yanlıştır. Gümrük Birliğine gireceğiz; 
ama, tam üyelik perspektifinde... Bunun, mutlaka sözünü almamız gçrekir. Üçüncüsü, malî yardım
lar yetersiz. Beş yıl içerisinde, Türkiye'ye verilecek malî yardım miktarı sadece 3 milyar dolardır; 
bunun çoğu da kredidir. Halbuki, Türkiye'nin, gelecek yıl Gümrük Birliği gerçekleşirse, bir yılda, 
fonlardan dolayı kaybı bu kadardır. • 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, halbuki, tam üye olsa, yapılan hesaplara göre, yılda 10 milyar 
dolara varan yardımlar alması gerekir. 

Şimdi, bütün bu hususlar, yetkili olmadığı halde, Avrupa Parlamentosunun onayından geçe
cek. Onlar, bu Hükümetin verdiği bu kadar ödünler karşında, daha da fazlasını isteyecekler; hiçbir 
haklan olmadığı halde, siyasî sorunları önümüze getirecekler; işte, güneydoğuda şöyle yapın diye
cekler, şunları hapisten çıkarın diyecekler ve biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bunları burada gö
rüşmeyeceğiz... Neden; çünkü, bu Hükümet, bir müddet önce çıkardığı yetki yasasıyla, bu kanun
ları, burada görüşülmeden -çünkü daha hazırlamamıştır, hazırlığı yoktur- bu Meclisten kaçırmak
tadır... Böyle şey olmaz, böyle şahsiyetli politika olmaz. 

Bakınız, Türkiye, Osmanlılardan beri Batılılaşmak istemektedir. 19 uncu Yüzyılın başındaki 
tablo bugünkü tabloya çok benzemektedir; ama, bugün, Türkiye, çok daha iyidir. Aynı, bugünler
deki gibi, Tanzimat Fermanı çıktığı zaman İngilizlerle bir ticarî anlaşma yapılmıştı ve o sıralarda 
Kanun-î Esasînin yapılması konuşulmaktaydı; ama, bugün, Türkiye, bundan çok farklıdır. Niye 
-bu, palavra değil, palavra atmıyorum- biraz önce saydığım gibi, 1983 — 1991 yılları arasında Tür
kiye, yaptıklarıyla, Türk insanının, her şeyi yapabileceğini, hem de Avrupalıdan daha da iyi yapa
bileceğini ispatlamıştır, kendine özgüveni gelmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner... 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Efendim, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Sayın Güner, ben de dardayım; şimdi, 3 arkadaşımız daha konuşacaklar, süremiz 

de dolacak. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Hemen bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - Lütfen... Lütfen... 
1 dakika yeter mi efendim? , . ' 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Birkaç dakika efendim. 
BAŞKAN - 2 dakika süre veriyorum; ama, lütfen tekrarlamayalım.... 
Buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)-Tabiî efendim. 
Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye, Avrupa Birliğine üye olmalıdır; bugün farklı konumdadır, 

bunları yapabileceğini ispatlamıştır; şahsiyetli bir şekilde, şartlarını kabul ettirerek, iyi pazarlık 
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ederek, elbette Gümrük Birliğine girecektir, elbette Avrupa Birliğine tam üye olacaktır. Şahsiyetli 
politika izleyenleri, Batı da takdir eder, Avrupa da takdir eder; bunu da böyle bilelim. 

Bu Planda yer almayan bütün bu hususlara ilaveten, bazı birkaç hususu da kısaca belirtmek is
tiyorum, arkadaşların zamanını da almak istemiyorum. , 

Bugün çok önemli bir konu var: Tengiz-Bakû-Ceyhan petrol boru hattı, Kazak petrolleri, Aze-
' rî petrolü, Türkmenistan doğalgazı; bunların, Türkiye üzerinden geçirilmesi veyahut Rusya üzerin

den geçirilmesi ve hatta hatta Yunanistan üzerinden geçirilmesi alternatifleri var, tam, 84 tane se
çenek (alternatif) var. Burada Türkiye ne yapmıştır; bu, niye Planda yer almıyor... Türkiye, bu fır
satları birer birer kaçırmaktadır. Bakınız, Yunanistan, petrol boru hattını kendi üzerinden geçirme
ye çalışmaktadır. 

Aynı şekilde, etrafımızdaki Ortodoks çemberini kırmak için, bizim için hayatî önemdeki Ti-
ran-Üsküp-Sofya-lstanbul karayolu projesi bu Hükümet sayesinde suya düşmek üzeredir. Yunanis
tan, bunun alternatif projesini üretmiştir ve birçok Batı kuruluşunda da haklılığını ispatlama yolun
dadır, bunu gerçekleştirme yolundadır. ,. • . 

Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye, etrafındaki önemli fırsatları, maalesef, bu Hükümet saye
sinde kaçırmıştır. Bu etrafımızdaki fırsatlar kaçırıldığı takdirde, aleyhimize birer risk olarak dönü
şebilecek hususlardır. Bu bakımdan da, Türkiye, sadece dört yılını kaybetmekle kalmamıştır; ayrı
ca, Türkiye'nin geleceği de bir anlamda ipotek altına alınmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlayın... 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Biraz önce de söylediğim gibi, Türkiye bu kısır döngüyü kır

malıdır. Bunun yolu vardır -insanımız merak etmesin, aziz vatandaşlarımız merak etmesin- ilk ge
nel seçimde vatandaşımız bunun cevabını verecektir ve bu memlekette haklı olarak gerçekleştirdi
ği eserleriyle bu itimada layık olan Anavatan Partisi, tekrar, bu milletin, bu memleketin kaderini 
eline alacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) -

BAŞKAN - Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz,bir düzeltme yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, bir tek cümle... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 

dünden bugüne -bugün 10.30'dan itibaren- uzun bir süredir Planı tartışıyoruz; dikkatlerinizden kaç
ması da doğaldır. Sayın Güner'in bir cümlesi sanıyorum maksadını aşmış bulunmaktadır, bunun 
mutlaka düzeltilmesi lazım. Biz, Planda, Millî Savunmayı ve Hariciyeyi görüşmüyoruz; her türlü 
eleştiri doğal hakkıdır; yalnız "Gümrük Birliğine girme uğruna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fe
da edilmiştir" dediler. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öyle dedi... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Hiçbir hükü

met, Kıbrıs'ı feda edemez. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, Başkanlığın dikkatinden kaçmış değildir; Sayın Güner, basına 

intikal etmiş haberleri nakletti; doğrudur, değildir; o, ayrı şey. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yanlış değil, tekrar ediyorum, doğru. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 

bu, bize göre, maksadını aşmıştır; takdirlerinize sunuyorum. 

BAŞKAN - Siz öyle değerlendirebilirsiniz; yani, bizim dikkatimizden kaçmadı. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Size, niçin kaybedildiğini izah ederim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Her tarafta aynı şey konuşuluyor; siz, farkında değilsiniz. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Güner -müsamahanıza ve izninize sığınarak- konuşmanızda "bu 
söylediklerim palavra değildir" ifadesini kullandınız. Oradaki "bu" tahsis anlamında değildir; zan
nediyorum "bu söylediklerim de" demek istediniz... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Tabiî, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kurt, biz, cümleleri bu kadar takip ediyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, salonda, Hükümet cenahından 3 mil
letvekili var. 

BAŞKAN - Sayın Ergüder, siz, sabah mesaisinden beri burada olsaydınız, bu itiraz hakkınız 
olurdu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, arkadaşlarım burada. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, Sayın Ergüder devamlı burada. 

BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun... 

ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu-buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve-
kileri; görüşmekte olduğumuz Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı konusunda, Anavatan Partisinin 
görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, hepinize saygılar sunu
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, burada, Planla ilgili olarak, gayet güzel konuşma
lar cereyan ediyor, bunları, zevkle izliyoruz ve zannediyorum, vatandaşlarımız da zevkle izliyor
lar. 

Ben, Planı, sorumlu olarak burada müdafaa eden veya Hükümeti temsilen burada bulunan 
Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan'a çok önem verir ve kendisini takdir ederim. Aslında, kendisi
ne çok büyük haksızlıklar yapıldı; bu haksızlıklara en fazla da ben karşı çıktım. Şimdi, bakın, bir 
zatı muhterem "Ekonominin patronu benim" diyor; burada yazmış -Profesör Gönensay- bu yanlış; 
ekonominin patronu o değil, ekonominin patronu Sayın Aykon Doğan. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Öyle olması lazım... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Yalım Erez!.. Yalım Beye haksızlık ediyorsunuz! 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Gerçi, bugünlerde, ekonominin patronunun kim olduğu 
da belli değil, çok karışak; ama, ben, sözümün başında söyledim, Sayın Aykon Doğan'ın söyledik
lerine büyük önem veriyorum. 

Şimdi, önem verdiğim içindir ki, sabahleyin burada yaptığı konuşmada ifade ettiği bazı husus
lara cevap vermek istiyorum. 

Sayın Genel Başkanımız, dün, Altıncı Beş Yıllık Planın hazırlığı sırasında, Sayın Aykon Do
ğan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda yazdığı muhalefet şerhini okudu ve şimdi de, bu Planda, Al
tıncı Planla ilgili bazı övgüler var. Sayın Aykon Doğan, o zaman, Plana muhalif olduğunu ifade 
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ediyor muhalefet şerhiyle, şimdi de, bu Planı müdafaa ediyor, altında imzası var; bu, tam bir tena
kuz ortaya çıkarıyor. 

Aslında, Sayın Aykon Doğan "ben, bu Plana şu manada itiraz ettim; siz, 1989 yılında bir se
çim geçirdiniz, bu seçimden sonra arkanızdaki millî irade eksildi; o bakımdan, siz, bu Planı uygu
layamazsınız dedim" diyor ve bu şekilde bu muhalefet şerhini müdafaa etmek istiyor. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Bu, şerhte var efendim; ben, 
bu şerhi yazmışım. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, 1989 yılında, yapılan mahallî 
seçimler ayrı; Anavatan Partisi, o seçimlere gerekli değeri vererek, gerekli yönlenmeyi, gerekli po
litika değişikliklerini yaparak, Türkiye'de, 1990 yılında, yüzde 9,4 gibi, belki de cumhuriyet tarihi
mizin en büyük kalkınma hızını gerçekleştiren bir parti olarak bunu yapmıştır; bırakıp gitmek gibi 
bir şey yok. . 

Sayın Aykon Doğan, burada bir kurnazlık yapmış -bakın, sabahleyin verdiği rakamiar-
"1984'ten 1988'e kadar, siz, yüzde 7 kalkınma hızı gerçekleştirdiniz "diyor; ama, burada, 1989'dan 
tekrar başlatıyor "1991'e kadar da, yüzde 3 ortalamanız vardır" diyor. Peki, ben, şimdi size soruyo
rum; sizin, üç yıl üç aydaki kalkınma hızınızın ortalaması ne?!. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - 3,6... 
. SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ben söyleyeyim; 2,3, Burada, neyi müdafaa ediyorsunuz 

ve Anavatan Partisini ne şekilde eleştiriyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil. 

Yine, Sayın Aykon Doğan'in, burada, perspektif konusunda Sayın Genel Başkanımızın söyle
diği bir cümleyi ifade buyurarak veya refarans göstererek söylediği bir husus var; bu da yanlış, ta-
mamiyle yanlış. Devlet Planlama Teşkilatının eski bir1 mensubu olarak, Türkiye'de, 2 plan döne
minde persfektif plan hazırlandı; bunu, plancı arkadaşlarımız bilir. Biri, Birinci Plan dönemi; 15 
yıllık bir perspektif içeriyordu; ikincisi de -yine bizim hazırladığımız- 1973'ten 1995 yılına kadar 
uzanan ve Avrupa Birliğiyle entegrasyonu öngören yirmiîki yıllık bir persfektif plan. 

Dediler ki "Beşinci ve Altıncı Planda persfektif yok" Beşinci ve Altıncı Plan, bu hazırlanan 
perspektifin zaten içinde, 1995'e kadar gelen perspektifin içinde. O bakımdan, bunun da yanlış ol
duğunu, bu şekilde ifade etmek istiyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Bakan onu atlamış!.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Yine, Sayın Devlet Bakanımız, burada, Yedinci Planla il
gili olarak enerji yatırımlarının arttığını ifade ediyor. Buna baktığınız zaman, hakikaten, tabloda 
doğru; ama, burada söylenilen o değil. Türkiye'yi tehdit etme aşamasına gelmiş olan enerji gibi bir 
sektörün, yatırımlarını özel sektöre bağlama gibi bir hata içinde olduğu söyleniyor; nitekim, bunu, 
176 hcı sayfada, tablo 47'de, Altıncı Plan yatırım endeksi olarak, 5,5'lik ve 7,1'lik kalkınma hızı 
açısından da görebiliyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bunu, bu şekilde ifade ettikten sonra, bir başka konuya gelmek istiyo
rum. Yaşanan bazı gerçekleri bilmezsek, ileriye doğru bakmamız mümkün değildir. Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planını görüşüyoruz; bir nebze, 1980 öncesini hatırlamamızda fayda var. 1980 ön
cesinde, özellikle Millî Cephe Koalisyonlarının ve Cumhuriyet Halk Partisinin uyumsuz hükümet
lerinin neden olduğu bir ağır bunalım yaşandı. Burada, kızarmayan- kızaran kadayıflar, 1 l'lerle pa
zarlıklar ve bütün bunlar Türkiye'yi bir hasta adam statüsüne soktu. Bu durumdan çıkmak lazımdı; 
ama, Türkiye, o dönemin Başbakanının ifadesiyle, 70 sente muhtaç, ekonomisi enkaz bir durum-
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daydı. işte, rahmetli Özal, Mesut Yılmaz ve diğer arkadaşlarının, Türkiye'nin makûs talihini kır
mak için, 1983 yılında başlattıkları yatırım ve yeniden değişim hamlesiyle, başladı Türkiye'de, alt
mış yıllık cumhuriyet tarihinde yapılmamış olan birçok değişiklik meydana geldi. 

Bugün, bakın, hâlâ, Bodrum Havaalanını hizmete sokamıyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızın söy
lediği gibi, Anavatan Partisi zamanında temelleri atılmış olan, temelleri ve projeleri yapılmış olan 
yatırımları, otoyolları, barajları, elektrik santrallannı bitiremiyorsunuz. Bugün, hâlâ GAP Projesi
ni bitiremiyorsunuz, önümüze "Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" diye bir metin getiriyorsu
nuz.... 

Siz, otoyolları burada tenkit ettiniz; fakat, üzerine otoyol koyamadınız. Nerede Ankara-îzmir, 
Ankara-Antalya, Ankara-Erzurum-Kars, Ankara-Urfa-Diyarbakır, Îstanbul-Izmir otoyolu projele
ri?!. Bunların hiçbiri bugün artık hatırlanamıyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Otoyollara karşı onlar. ^ 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Planı öven Anavatanlı arkadaşlarımız da var. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Planın öveceğimiz tarafları da var; önce, şöyle geriye bir 

bakalım, ondan sonra Plana geleceğiz. 

Değerli milletvekilleri, burada, Anavatan Partisinin yaptıklarını ifade etmek için dakikalar ye
terli değil, bunu, belki bir başka oturumda, bir başka toplantıda konuşabiliriz. 

Şimdi, burada enteresan bir şey var: Bu Altıncı Plan -ki, Yedinci Plana giriyoruz- 1990 yılın
da yürürlüğe girdi ve bunun önemli bir bölümü, yani, üç yılı, bu Hükümet dönemine rastladı. Bu 
Hükümet, maalesef, bu üç yılı boşuna harcamıştır. Bu Hükümet, işbaşına popülist politikalarla gel
miştir. Bakın, bu Hükümet, şimdi, ülke gerçeklerine uyarlı olarak Anavatan Partisi zamanında tes
pit edilmiş olan emekli yaşını değiştirmiş, şimdi ise, tekrar, emekli yaşını eski düzeyine getirebil
mek için, birçok problemle karşı karşıya kalmıştır. "UDÎDEM Modeli çerçevesinde, enflasyonu, 
500 gün sonunda yüzde 10'a indiririz, iki neşter atıp sekiz ayda düzeltiriz" diyenler, resmî rakam
lara göre, Kasım 1991 'de yıllık tüketici fiyatlarıyla yüzde 66,8; toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 56,3 
olarak devraldıkları enflasyonu yüzde 160'a çıkarmışlar ve sonra da, hiç sıkılmadan "eğer, ben ol
masaydım, yüzde 1 000'e çıkardı" diyebilmişlerdir. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bakan "yüzde 200 değil" diye düzeltsin. 

SEI^ÇUK MARUFLU (Devamla) - İşte, Türkiye'de, bu beceriksiz, yanlış ve bilgisiz politika
lar sonucunda, Şubat 1994'te döviz krizi yaşanmış ve Türkiye, tekrar, IMPnin kucağına itilmiştir. 

Şimdi, bakın, 5 Nisan kararları alındığı zaman neler söylenmiş: -Burada gazeteler de var, on
ları da getirdim- Ekonomik ihtilal yapmışlar; demişler ki "bu acıya değer." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Doğru, doğru; ihtilal yaptılar. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Kurtuluş savaşı veriyorlar. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, alınan bu tedbirlere rağmen, yapılan 
bu zamlara rağmen, vatandaşın dar bütçesinden alınan Net Aktif Vergisine, Ekonomik Denge Ver
gisine rağmen, 5 Nisan kararları, tam manasıyla, bir fiyaskodur. Bunun fiyasko olduğu şuradan bel
li: Geçen gün, buraya, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını erteletmek için geldiler. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Keşke, bir sene daha erteleselerdi; biz yapardık. 
BAŞKAN - Sayın Ertekin, Grubunuz üyesi konuşuyor efendim... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Takviye ediyoruz efendim... 
BAŞKAN-Bu da ilk defa oluyor böyle... 
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Buyurun Sayın Maruflu. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Buraya bir yasa getirdiler, dediler ki "5 Nisan kararları 
oturuncaya kadar Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını geciktirelim." Bunu itiraf ettiler; ama, bu
gün, bakıyoruz ki, şu Kalkınma Planı içinde 5 Nisan kararlarıyla ilgili birçok hüküm ele alınmış 
vaziyette ve birçok ifade yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet bugün fevkalade zor durumdadır. Bugün, uluslararası itibar öl
çen firmalarla bazı sıcak ilişkiler sağlanmak suretiyle Türkiye'nin itibar notunun yükseltilmesi gün
deme gelmiştir. İtibarı yükseltme belki de mümkün olacaktır; ama, bu, ekonominin tanı manasıyla 
sağlığa kavuştuğunun göstergesi olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu Planı değerlendirirken, Anavatan Partisi olarak biz, şöyle bir yakl'a-
, şım içerisindeyiz, şahsen ben de şöyle bir yaklaşım içerisindeyim: Mensubu olmaktan daima ifti

har ettiğim Devlet Planlama Teşkilatının değerli uzmanları Hükümete seçenekler önermişler ve bu 
Planı hazırlamışlardır. Bu Plan, Hükümet tarafından görüşüldükten sonra, artık, Hükümetin malı 
olmuştur. Bu nedenle, burada ifade ettiğimiz hususlar ve eleştiriler, Devlet Planlama Teşkilatının 
değerli uzmanlarına yönelik değildir. Buradaki eleştirilerimiz, doğrudan doğruya Çiller Hükümeti
ne yönelmiştir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Maruflu, öyleyse, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Şimdi, bakın, biz, bu Plana niye karşıyız veya karşı değil 
de bu Planın yeterli olmadığını ifade ediyoruz: Anavatan Partisi olarak biz, Kurucumuz, Başbaka
nımız, Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyonun sahibiyiz. Turgut 
Özal'ın fikirleri, Anavatan Partisinde hiç sönmeyecek bir meşale gibi yanmaktadır ve bunu kimse 
söndüremeyecektir. 21 inci Yüzyıla girerken nasıl bir Türkiye istiyoruz, ona bakmamız lazım;j>na 
baktıktan sonra, acaba, bu Plan, bu isteklere, bu özlemlere cevap veriyor mu; ona bakmak lazım. 

21 inci Yüzyılda, Türkiye'yi, dünyanın gelişmiş 15 Ülkesi arasına sokma vizyonu ve misyonu
nu şu şekilde ifade etmek mümkün: İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı, bağnaz, tutucu tüm düşün
celeri aşmış, özgürlükçü parlamenter sistemin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlediği, parlamentonun 
üstünlüğü prensibinin ve milletin üstünlüğü prensibinin ortaya çıktığı, her konuyu özgürce görü
şen, doğru sentezleri bulan, Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi, bölgelerarası dengesizliği gide
rilmiş, ülkenin her yanında benzer yaşam standart ve şartlan sağlanan, yatırım, üretim, ihracat ko
nusu halledilmiş ve 2010 yılına kadar, 100 milyar dolar ihracat, 40 milyar dolar turizm geliri he
deflenen, her iline, uçak, tren ve gelişmiş karayoluyla ulaşılan, her bölge ve ilinde, modern, sağlık, 
eğitim, sosyal hizmet tesisleri olan, özel ilgiye muhtaç grupların, emekli ve yaşlıların tüm sorunla
rını çözümlemiş, kalkınma ve çevre arasındaki dengeyi kurabilmiş ve çevreye büyük önem veren, 
her ilinde bir üniversite ve yüksekokul olan... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Karşı çıktınız ama!.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - . . . ve fertlerinin çağdaş konutlarda yaşadığı, tabiat ve kül
tür varlıklarını tam anlamıyla değerlendiren, her isteyenin rahatça dış Ülkelere gidebildiği, müzik, 
tiyatro ve sporda, gelişmiş ülkeler arasında yer alan, gelir, mutluluk, refah dağılımını adil ve yete
ri ölçüde sağlayan, sosyal güvenlik ve sosyal refah devleti hedefini yakalamış ve nihayet, Türk 
Bayrağı altında, hür, adil, eşit, mutluluk ve esenlik içerisinde yaşayan, insanları ve vatandaşlarıy
la, dış âlemde varlığı hissedilen ve işbirliği zorunlu addedilen, bilim ve teknoloji çağını yakalamış 
bir Türkiye istiyoruz. 

İşte, Anavatan Partisinin, 21 inci Yüzyıl vizyonu ve misyonu... 
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Şimdi, bu hedeflere, acaba, bu Plan yaklaşabilmiş mi; bunun böyle olduğunu ifade etmek 

mümkün değil. Şimdi, Planı, kalan vakit içinde, biraz analiz etmek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, burada, Sayın Aykon Doğan'ın, Planda yer alan yüzde 5,5'lik ve yüz

de 7,1'lik iki seçenekli kalkınma hızını müdafasını, biraz ilginç buldum. Gerçi, Devlet Planlama 
Teşkilatı gerek ştaff toplantılarında gerekse Yüksek Planlama Kurulu toplantılarında seçenekler su
nar, Hükümete, alternatif planlar sunar; büyüme hızı da bunların arasındadır; ancak, planın, bir tek 
kalkınma hızı olur ve bu kalkınma hızına erişmek için gerekli projeksiyonlar, programlar ve proje
ler yapılır. Bu Plana, 125 inci sayfaya baktığımız zaman, yap-işlet-devret modeliyle her şeyin çö
zümleneceği öngörülmektedir. Peki, bu, ortaya konulan projelere talip olan olmazsa, acaba, bu pro
jeler ertelenecek midir? Sadece, yap-işlet-devret modeline bel bağlamak doğru değildir. 

Sayfa 127'de -bir arkadaşımızın söylediği gibi- demiryollarının ve denizyollarının tamamıyla 
ihmal edildiğini görüyoruz. Hani hatırlarsınız, bir tarihte, o zamanın BaşbakanrSayın Demirel'i, 
Tokyo'da, hızlı bir trene bindirmişlerdi; döndüğü zaman da "Türkiye'de, mega proje olarak, Anka-
ra-İstanbul hızlı tren projesi yapacağım" demişti. Şimdi, Planda, bundan bahis bile yok. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bakıyoruz, sayfa 180 ve sayfa 181; tablo 52 ve 53: iki kalkınma 
ve büyüme modelinde de sosyal fonların aynı olduğunu görüyoruz. Yani, sosyal fonlar 2000 yılın
da yüzde 1,4 olarak görülüyor. Bu da gösteriyor ki, bu Plan, biraz materyalist bir plandır, bu Plan, 
sosyal refahı ve refah dağılımı yeterli olmayan bir plandır. Bu Plan döneminde, toplumumuzun 
fertleri, vatandaşlarımız, yine sağlık problemleriyle, sosyal hizmet problemleriyle karşı karşıya ka
lacak. Bu Planda, emeklilere, yaşlılara, kimsesizlere, özürlü ve sakatlara yönelik yeterli iyileştir
melerin sağlanamayacağını, bu sabit rakamlar göstermektedir. 

Yine, sayfa 26'da, hesapsızkitapsız ve kaynağı olmayan üniveristelerin kurulması öngörül
mektedir. Bizim Devlet Planlama Teşkilatında görev yaptığımız dönemlerde, üniversitelerin kurul-
ması DPT kriterlerine göre yapılırdı. 

Şimdi, zaman azlığı nedeniyle bazı hususları geçiyorum. 
BAŞKAN - Bitmesi sebebiyle, Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayfa 176'da, konut yatırımlarının yeterli olmadığını gö

rüyoruz. Sayfa 156'da, metropolllerle ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını görüyoruz, Hazine 
arazilerinin ve SİT alanlarının yeniden düzenlenmesinin yeterli olmadığını görüyoruz. Burada, şe
hirlerdeki çarpık şehirleşmeye değinilmiş; ama, çok afakî cümlelerle geçiştirilmiş. Yine, sayfa 
179'daki, 44,5 milyar dolarlık ihracatın, 13,8 milyar dolarlık turizm gelirlerinin Türkiye'ye yakış
madığını, az olduğunu, bu rakamların daha yüksek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Müsaade ederseniz, 5 dakikada bitiririm. 
BAŞKAN-5 dakika mı efendim?!. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - 2 dakikada... 
BAŞKAN-Aman efendim, sizden sonra Sayın Taner var. 
Sayın Maruflu bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubunun görüşme süresinin bitimine kadar süre uza

tımını teklif ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Maruflu, lütfen, 2 dakikada bitirin; çünkü, Sayın Taner bekliyor. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Yine, Planın 134 ve 135 inci sayfalarında, tarımla ilgili 

olan ve Türkiye'nin modern ve çağdaş tarım sistemine geçişini öngören ifadelerin yeterli olmadı
ğını söylemek istiyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, konuşacak o kadar çok şey var ki, bunları, kısıtlı bu zaman içerisinde 

ifade etmemiz mümkün olmuyor. Burada, enerji alanındaki yatırımların yeterli olmadığını söylü
yoruz. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum: Planlar, umut belgeleridir; vatandaş, kalkınma plan
larından, hayat şartlarını değiştirecek sonuçları bekler. Yıllardır ıstırap çeken, hayat pahalılığına 
maruz kalmış, bozuk sağlık sistemi ve bozuk sosyal güvenlik sistemiyle karşı karşıya kalan vatan
daşlarımız, her plan dönemine umutla bakarlar. Bu Plan da, vatandaşlarımızın, esnafımızın, işçimi
zin, emeklimizin, dul ve yetimimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin umutlu olması için, yeterli il
kelerin ve politikaların olduğunu söylememiz mümkün değildir. Burada, eğitimle ilgili, insangücü 
yetiştirilmesiyle ilgili politikalar fevkalade kısa olarak geçilmiştir. 

Ben, zamanın bittiğini de dikkate alarak, bu Planın, bu şekliyle, gelişen ve büyüyen, özellikle 
Anavatan Partisinin ilkelerine yetişemeyen bir Plan olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Planı hazırlayan Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarına, çabalarından dolayı teşekkür ediyo
rum. Bu Planın, Anavatan Partisi iktidarı zamanında, mutlaka revize edilmesi, Türkiye'yi daha bü
yük hedeflere taşıması gerektiğine inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Planın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
ANAP Grubu adına, Sayın Taner; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

bizi televizyondan izleyen sevgili vatandaşlarım; akşamın bu geç saatinde, Türkiye'nin fevkalade 
önemli meselesi olan bu Planı tartışmak için huzurlarınıza geldim. 

Bu kadar değerli bir Planı, bu kadar önemli bir Planı tartışırken, gönül arzu ederdi ki, Sayın 
Başbakan Çiller, Planın ilk sunulduğu günden bugüne kadar, imkânlarını kullansaydı, programını 
uydurabilşeydi, şu sıralara gelseydi de, bu Planı tenkit eden, bu Planın iyi taraflarını belirten, ek
siklerinden bahsedenleri dinleseydi. Şüphesiz yararlanırdı; çünkü, konuşmalarında "Ya olacak, ya 
olacak" demek kolaydır da, yapmaya kalkarken, biraz dinlemekte fayda vardır diye düşünüyorum. 

Sözlerimin başında, önce, bu Planı hazırlayan Devlet Planlama Teşkilatının bütün mensupla
rına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Türkiye'de, artık, fevkalade kıymetli arkadaş
lar tarafından, en son teknoloji de kullanılarak iyi planlar yapılmaya başlanmıştır. 

Tabiî, şunu da söylemeden geçmemek lazım. Türkiye'de Planlama Teşkilatının kurucusu Mer
hum Turgut Özal, Yedinci Plana gelene kadar altı tane planın altına imza atmış olan kişidir; bu 
Planlama Teşkilatında görev yapan arkadaşlara feyiz veren, onları bu düşüncelerle yetiştiren ve bu
günkü şartlar altında, küreselleşmede Türkiye'nin bu entegrasyondaki yerini onlara hatırlatan, öğ
reten kişidir; kendisini minnetle anıyorum, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.(ANAP sıralarından, 
"Bravo"sesleri, alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Plan, Cumhuriyet Halk Partisinin eseridir. 
M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - İktidara teşekkür yok mu Sayın Taner?!. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, İktidara da teşekkür edeceğim; icra ettikten sonra, 

Planın sonlarına doğru teşekkür edeceğim, 
M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Ama, bu, muhalefetin planı; İktidar yok meydanda. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim müsaade buyurun, arz edeyim. 
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Bakın, Plan ne içermektedir; Plan şöyle hazırlanmıştır... Tabiî, bütün vatandaşlarımızın bu 

Planı okuma imkânı yoktur; ancak, biz buradan, televiyzonlardan izah edeceğiz, kendileri de bizim 
izahlarımızdan anlamaya çalışacaklar. Çünkü, bu Plan, onların yarınlarını, çocuklarımızın gelece
ğini etkilemektedir. Dolayısıyla, onların, bunu çok iyi anlamaları lazım. Onun için, onlara, biz bu
nu anlatmak zorundayız. Müsaade ederseniz, eğer, arkadaşlarımız burada bize fazla müdahale et
mezlerse, biz, bunu: arz etmeye çalışalım. 

Bu Plan, geçmişin analizini yapmaktadır. Postmortem dediğimiz, geçmiş dönemlerde neler ol
muştur, Türkiye nereden gelmiştir, nereye gitmiştir... 

Bu Planda, doğrular söylenmiştir, gördüğüm kadarıyla. Burada, Hükümete teşekkür ediyorum; 
ama, anlamıyorum; acaba, kendileri özellikle mi buna müdahale etmediler; yoksa, Plan geçerken, 
alelacele okudular da, fark etmedikleri için mi, bu arkadaşlar, bunu bu şekilde geçirdiler, onu bile
miyorum. Ancak, ben iyiniyetli olduğum için, onların demokratik davrandıkları, ve geçmişin hak
kını teslim ettikleri, bu memlekette, Anavatan Partisi zamanında yapılan bütün bu işlerin doğrulu
ğunu anladıkları için, en azından, Allah razı olsun demeyi, bu Plana dokunmamakla yaptıklarını 
düşünmek istiyorum. / 

Bu Planda, bugünkü problemlerden bahsedilmektedir. Bu Planda, beş sene sonra Türkiye'nin 
nereye gideceğinden bahsedilmektedir. İşte, bir anlamda, perspektif dediğimiz olay budur. Yani, bu 
Planın perspektifine bakarsanız, Planlamacı arkadaşlarımın, Merhum Turgut Özal'ın kendilerine 
öğrettiklerinden farklı manada bir yere geldiklerini görürsünüz. Ne yapmışlardır "madem plan ya
pıyoruz, o zaman, Büyük Atatürk'ün söylediği gibi, muasır medeniyet seviyesine gelecek olan her 
şeyi, yapılması mümkün olsa da olmasa da; ama, madem vardır; madem, Amerika'da vardır, yaza
lım; Fransa'da vardır, yazalım; Almanya'da vardır, yazalım; Japonya'da vardır, onu da yazalım" de
mişlerdir ve bu Planın içerisine yazmışlardır. 

Yazmak yeterli değildir. Bütün bunları yazarsanız, çıtayı çok yukarı koyarsınız. Sonra, o çıta
dan atlamaya kalkarsanız, atlayıncaya kadar belki bacağınız kırılır. Bu, bir yanlıştır; ama, ben, yi
ne, iyiniyetle diyorum ki, keşke, tarih, bizi yanlış gösterse ve bu koydukları çıtadan Türkiye atla
sa; bununla, sadece ve sadece iftihar ederim. 

Bakin, bugün geldiğimiz problemleri anlatırken de, problemlerden şöyle bahsetmişler: Demiş
ler ki "bu dönem içerisinde yapılanlardan dolayı, şu problemler ortaya çıkmıştır ve şu yanlışlıklar
dan kaynaklanmaktadır: 

1. Erken emeklilik , 
2. Saadet zinciri 
3. 5 Nisan kararları 
4. İşsizlik 
5. Küçülme" 
Planlama Teşkilatı, bugünün problemlerini cesurca, bu yazdığım şekilde sıralamıştır. 
5 Nisan kararları dediğim zaman "yahu, hakikaten bunu buraya yazmaya cesaret edebilirler 

mi" diye, aklınıza bir soru gelebilir. Bunu cevaplamak kolay; Plan dökümü hepinizin elinde» şim
di, buradan okuyorum, arkadaşlar sayfalardan lütfen takip etsinler; onun için "acaba okumadılar 
mı" dedim. 

Sayfa 5, paragraf altı; sayfa 6, paragraf dört, üçüncü satır; sayfa 6, paragraf altı, dördüncü sa
tır; sayfa 6, paragraf sekiz, ikinci satır; sayfa 9, paragraf dört; sayfa 10, paragraf yedi..; İşte, bura
larda, arkadaşlar, açıkça, 5 Nisan kararlarına ve bugünkü ekonomik problemlere nasıl gelindiğini, 
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nasıl devam edildiğini ve yanlışlığını belirtmişlerdir. Bu, cesaret meselesidir; işte bu cesaretinden 
dolayı, bu Hükümeti kutlarım; yapılan yanlışı ortaya koymak cesurca bir şeydir. Sayın Başbakan 
okumuş mudur, haberi var mıdır, yok mudur bilmiyorum; ama, Hükümetin üyeleri ve Sayın Aykon 
Doğan bu cesareti göstermiştir; kendisine, huzurunuzda teşekkür ediyorum.(ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bilirsiniz, ben, hep gerçekleri konuşurum; yani, siyasete girdiğim ilk günden beri, fiyatı ne 
olursa olsun, cezası ne olursa olsun, her zaman, çıktım, bu kürsüden, bildiğim doğruları, gerçekle
ri savundum. Şimdi, bakın, soruyorum: 1991 senesinde İktidarı 48 milyar dolar dışborçla almışlar, 
bunun üzerine 25 milyar dolar daha borçlanmışlar. Ben, dışborca karşı değilim; Türkiye büyüyen 
bir ülke; borç alacak, daha iyisini, daha büyüğünü yapacak; bu memleketin ihtiyacı olan her şeyi 
yapmak için elinden gelen gayreti sarf edecek. Size "bu 25 milyar doları ne yaptınız; hangi çiviyi 
çaktınız; hangi projeyi yaptınız; bu memleketin hangi köşesine yatırım yaptınız" diye sorarlar. Ben 
soruyorum ve cevabını veriyorum; çünkü, bugüne kadar, bu soru, bu kürsülerde soruldu; fakat, ce
vabı, vatandaşa verilmedi. Bu 25 milyar dolarla, maalesef ve maalesef, kendi politikalarıyla yük
selttikleri faizden doğan içborcun yükünü ödediler. 

Vatandaşlar unutmuştur, biz, 1991'de, 93 trilyon lira içborç devrettik. Bugün, devlet olarak, 
aklına gelir de, hani, borçlu, zaman zaman "sana ne kadar borcum var" diye sorar ya "ey vatandaş, 
benim sana ne kadar borcum var" diye sorarsa; 1,3 katrilyon lira. Yani, bütçe dediğimiz rakam 1,3 
katrilyon lira; içborç dediğimiz rakam da 1,3 katrilyon lira; ama, daha bütçe yılı bitmedi; biz, daha 
senenin yarısındayız, daha temmuz ayındayız... 

IŞIN ÇELEBÎ (İzmir) - Nereden çıkmış!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Peki, bu kadar borcu almışlar da ne yapmışlar; hani, zanneder

siniz ki, biraz yol yapmışlar; hani, zannedersiniz ki, birkaç tane baraj yapmışlar; hani, zannedersi
niz ki, Anavatanın elinden çalmaya çalıştığı GAP, bitirilmeye yakın; yüzde 5'i kalmış olan Şanlı
urfa tünellerini bitirmişler de; hani, GAP ovalarına su akmış zannedersiniz. Yok, bunları yapma
mışlar; buradan aldıkları parayla, zengini daha fazla zengin edebilmek için... 

HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Allah Allah!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - ANAPın felsefesi ö... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - . . . Yani, cebinde parası olana daha fazla para vererek onu yatı
rıma götürmek değil; onu, rant ekonomisine; onu, saadet zincirine götürerek, onu, daha zengin yap
mak için harcamışlar... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Saadet zincirini bir bilelim efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben, bunu, arkadaşlarıma anlatacağım; vatandaşlarım bilsin di

ye söylüyorum. -
Enflasyon... Hiç bu laftan bahsetmiyorlar. Planlama da, en son ediyor bu lafı. Yani, koskoca 

Planın en sonunda bahsetmiş enflasyondan. Enflasyonu yüzde 59'dan yüzde 150'ye çıkarmışlar. 
Şimdi, yüzde 80'e indirmişler de, büyük başarı yaptık diye ortalıkta dolanıyorlar! Ama, tabiî, sene 
sonunda, daha önemlisi, 1996'da, bu enflasyon fırladığı zaman ne diyecekler; bunu çok merak edi
yorum. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Bir şey derler... , 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - İşsizliği yüzde 20'ye çıkarmışlar. Değerli arkadaşlarım, yüzde 

20 işsizlik ne demek düşünebiliyor musunuz; bu şu demektir: Çalışabilecek nüfusun her 5 kişiden 
1 tanesi işsiz. Hani, bu aslan sosyaldemokratlar?!. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Nerede?!. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Burada... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Hani, nerede bu sosyaldemokratlar; hani, bu işçinin yanında 
olan, onlara iş verecek olan, onlara çalışma imkânı verecek olanlar?!. Yani, bunun yüzde 20'ye gel
mesinde hiç mi sorumlulukları yok?!. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hani, neredeler; yoklar... Sıralar bomboş... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bakın, ben, sosyaldemokrat değilim; hayatımda, sol partilere 

oy vermedim... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Olamazsın ki, sosyaldemokrat olmak başka bir'olay, başka 
bir erdem... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Hayatta, hiç fakirlik edebiyatı yapmadım; ama, bu memleketin 
insanlarının hakkını bu kürsüden aranm... Sorarım... Sorarım... Sorarım... (ANAP sıralarından. 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Demokratikleşme diyeceksiniz, hiçbir halt yapmayacaksınız... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yiğitsen, o fazilete ortak ol. 

GÜNEŞ TANER (Devamla)-Ben mi?!. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Evet... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Yahu! bakın, ben, size, yiğitlik ne demektir anlatayım: Bundan 

dört sene evvel* Türkiye Kömür İşletmelerinde toplusözleşme görüşmeleri vardı, rahatsızlardı. Ha
ni, bu bütçede büyük delik açan Kömür İşletmeleri var ya, zamanında orada çalışan işçiler Anka
ra'ya yürümek istiyorlardı, yolu bilemedikleri için, sizin o zamanki Genel Başkanınız Erdal İnönü 
ile beraber gittiniz, önlerine düştünüz de, işçileri Ankara'ya getirmeye kalktınız siz... (ANAP sıra
larından alkışlar) . 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Orada DYP de vardı, Demirel de vardı. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Peki, o zaman sosyaldemokrattınız da, işçi dostuydunuz da, 

şimdi, sokakta işçiler perişan, dokuz aydır toplusözleşme yapılmıyor, memurlar sağda solda copla
nıyor, dayak yiyor, biriniz, Allah için, "yahu, kardeşim, bunlara cop vurmayın, yazıktır, yapmayın, 
etmeyin" diyerek, bugün niye demokratik haklarınızı kullanmıyorsunuz?.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Niye, toplusözleşmeye itiraz hakkına, ANAP olarak yanaş
mıyorsunuz? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Müsaade ederseniz, ona, sonra geleyim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hep palavra atıyorsun. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, vatandaş bilmiyordur; sevgili vatandaşlarım, yüzde 400 
faiz ne demek biliyor musunuz; 1 koyacaksın 4 alacaksın! Yahu, dünya böyle bir tatlı saadet zin
ciri var mı?.. Türkiye'de vardı biliyorsunuz... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - 1 koyup, 5 alacaksın; hesabını doğru yap. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Haklısınız, 1 koyup, 5 alacaksın; 4 faizini alacaksın, 1 de ken

di koyduğun parayı alacaksın. 
Şimdi, bu hesapla, birkaç yüz trilyon lirayı vatandaşın cebinden aldılar, birilerinin cebine koy

dular; bunun adına da 5 Nisan kararları dediler. 
Bakın, ben, size anlatayım bu mesele nasıl olmuş... 
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M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Saadet zinciri... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bu saadet zinciri nasıl olmuş... 
M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) - Saadet zinciri değil, Çiller zinciri !.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Çiller kolyesi!.. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Vatandaşa dediler ki: "Ey vatandaş, bu memleket batıyor, eko
nomik terör var, bu terörü durduracağım; ama, sizden vergi alacağım, kusura bakmayın canınız acı
yacak." Vatandaş da ne yapsın, ıriemleketini seviyor "peki" demiş ve gelmişler vatandaşın cebin
den, salma usulüyle 100 trilyon lirayı almışlar; buraya kadar güzel. Bu kararı aldığı gün, Hazine
nin içborç faizi yüzde 82 idi. Senesonunda piyasadan 100 trilyonu böyle çekince, içborç faizi yüz
de 82'den, ortalama yüzde 140'a çıkmış; etti mi size, yaklaşık 60 puan artış. Peki, 1994'te ortalama 
içborç ne kadar; 600 trilyon lira. Sadece bu faiz artışından, 6 kere 6 36, eder, 360 trilyon lira. Va
tandaşın cebinden 100 trilyon lira ajacaksın, devletin cebine koyacaksın; devletin cebinden de, 360 
trilyon lirayı götüreceksin, birilerine faiz geliri olarak vereceksin... 

CENGİZ BULUT (izmir) - Kim bunlar?!. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Kim bunlar; kime verdiniz bu 360 trilyonu? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Çiller zinciri!.. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Yani, bu işçi, bu memur, bu emekli, bu avantayı aldı mı; aldıy
sa, niye hali perişan... Kim aldı biliyor musunuz; 1991'de, o gün 1 milyon doları olan zenginin, bu
gün, cebinde 10 milyon doları var. 

Borsada kimler oynuyor?.. Küçük vatandaşlar, zavallıcıklar, para kazanacağım diye takip edi
yorlar. Peki, piyasayı kim yapıyor; 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar para yatırıp, aynı günde pa
rayı çekip, vatandaşı kandıran insanlar yapıyor ve bu Hükümet onlara müdahale etme cesaretini 
göstermiyor. 

Sayın Bakan diyor ki: "1990-1991 senesinde, Anavatan Partisinin zamanında, büyüme hızı 
yüzde 9,5; ama, işte, o büyüme ithalâttan oldu." Yahu, ithalat 21 milyar dolardı, siz, 1993'te 29 mil
yar dolara çıkardınız. Şimdi, birileri, bunu aldı götürdü... Bu ithalatı kim yedi?.. Hadi, 1990-1991'i 
anlatmıyorum fazla; çünkü, Türkiye'nin başında bir Körfez krizi olduğunu duymayan, bir sağır sul
tan kaldı; bütün dünya biliyor. Peki, 1993, 1994, 1995 senesinde, Türkiye'nin başında hangi kriz 
vardı?.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Çiller Krizi... 
GÜNEŞ TANER (Devamla)-Bravo... Bravo... 
İşte, mesele budur. Bu kriz olduğu için, Türkiye bu hale gelmiştir. Ne olmuştur; enflasyon art

mıştır, büyük bir devalüasyon olmuştur, iç ve dış borçlanma patlamıştır, patlamış... 1991 senesin
de iktidarı devraldığınızda, borçlanmanın, gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 46 idi,, şu anda ise 
yüzde 68. Patlamış... 

Saadet zinciri, Türkiye'nin üzerine çöreklenmiş? Hani "kırdık" diyorduk ya, zincir gitmiş, ye
rine başka bir şey gelmiş, oturmuş... 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Saadet hortumu gelmiş!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Türkiye'de, dövizle para getiren, dövizine yüzde 5, yüzde 7, 

yüzde 10 faiz almıyor, yüzde 50 faiz alıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İşte, saadetin ta kendisi 
bu.,. ., 

Türkiye, tarihinde görülmedik şekilde küçülmüş; memur, işçi ve döyizzedelerin, başlarında si
yasî parti temsilcisi olmadan -sorumlu muhalefet budur. Biz, kalkıp, onları peşimize düşürerek "ha-
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di, gelin, Ankara'ya yürüyelim; hadi, gelin, sizin başınızda şunu yapalım" demiyoruz- İnsanlar da
yanamıyorlar... Dayanamıyorlar... İçleri yanıyor, buralara geliyorlar, dayak yiyip gidiyorlar!., "iki 
anahtar" dendi; adamlar, dövizle konut aldılar, borçlarını ödeyemeyince evine, malına, mülküne 
haciz geldi; millet, kendini ölüme ata ata bir hal oldu. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Dün bir kişi daha öldü... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Burada kanun çıkaracaklar; tabiî, kendilerinin yüz akı olmadı

ğı için, o kanunu da getiremiyorlar buraya. Ayıptır!.. Ayıptır!.. Çözün memleketin meselesini.., Hü
kümet yeri, ağlama duvarı değildir; buraya geleceksiniz, çare bulacaksınız. 

Emekli maaşlarını ödeyemiyorlar, emekliler kuyrukta perişan vaziyette bekliyorlar. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Batan bankalar?!. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Evet, batan bankalar... Yahu, hayrettir, Türkiye'de, bankalar 
bunca sene batmadı, batmadı -İstanbul Bankasını kastetmiyorum, o başka meseledir, oraya girmi
yorum- birdenbire, 1994 yılının başında üç tane banka çat diye, bir günde battı. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan "batmayacak" demişti.. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Yahu, bu devletin Hazinesi bunları bilmiyor muydu?!. ,• 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan" batmayacak" demişti. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hisarbank var... Bankerler var...,Unutuldu mu onlar?!. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Türkiye'nin kredi itibarı düşürüldü. , 
Yahu, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, bırakın, bu Planda söz verildiği gibi, 200 mil

yar dolar kaynağı bulmayı, 1 milyar dolar borcu, bir senelik, iki senelik vadede alabilmek için za
vallı arkadaşlar neler çekiyor biliyor musunuz... Kimse vermiyor... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İstanbul Bankası vardı, o nasıl battı?!. Kim batırdı?!. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben, bütün bu olayları, sizej gerçekleri söyleyebilmek için an
lattım. Bu durumdan korkup, katiyen, Türkiye kötüye gidiyor, Türkiye mahvoldu, Türkiye battı, 
Türkiye enkaz haline geldi demiyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bir şey olmaz Türkiye'ye... Bir şey olmaz... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - ...Demem; çünkü, ben, size derim ki, bütün bunlar geçmişte de 

oldu. 
Şimdi, sizi, 1980 öncesine götüreyim: Bu Doğru Yol Partisi, Adalet Partisinin devamıdır, 1980 

öncesi hükümetlerde bulundular. Bu CHP de daha evvelki CHP'nin devamıdır; o zaman da hükü
mette bulundu. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bizim kökümüz belli... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Hayır... Sizin kökünüz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sizin kökünüz ne; onu bilemiyorum!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bizim kökümüz belli de; sizin kökünüz hangisi?!, 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Vallahi, siz, nereden geldiniz bilmiyorum; ama, bizim kökü
müz belli. 

Bakın, ben size anlatayım... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Biz, 1923'lerden geliyoruz. 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bizim neshebimiz sahih. 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) - Bizim kökümüz yüzde 45 oy... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bizim oyumuzu naklediyor Sayın Dinçerler "bizim kökümüz 
yüzde 45 oy" diyor. Sizin kökünüz ne kadar oy?!. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bizim kökümüz Kuvayi Milliyeden geliyor. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Şimdi, 1980 öncesi dönemi bir hatırlayın. Sayın vatandaşlarım 

unuttular; yoklukları, kuyrukları, karaborsayı... Bir şey daha hatırlatayım size: Hani bu sadet zinci
rinden bahsediyorum ya; DÇM (Dövize Çevrilebilir Mevduat) o zaman da, bu işi bilenler, dışarı
dan düşük faizle, kur garantisi devlet tarafından sağlanmak üzere döviz getiriyorlardı, bazı zengin
ler bunu kullanıyorlardı, daha sonra, bu borcu, kur farkıyla beraber ödemek devletin sırtına kaldı; 
biz, çalıştık, sekiz sene içerisinde zar zor ödedik ve sonunda, bundan zengin olan insanlar köşeyi 
döndüler. Biz, zavallı devlet olarak, vatandaşın vergileriyle bu yükün altından zar zor kalkabildik. 

O DÇM'yi, o gün bulanlar, bugün de, bu sadet zincirini getirmiş buraya oturtuyorlar. Tabiî... 
ALÎ DİNÇER (Ankara) - Rahmetli Özal da müsteşardı o zaman... 
ÎSMAÎL SAFA GÎRAY (İstanbul) - Müsteşarlığı bir senelik... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Rahmetli Özal müsteşardı; Başbakan değil... Bakın, arada fark 
var. . . • 

Zenginleri, bu şekilde, o zaman güçlendirdiniz; karaborsayla güçlendirdiniz, zengini, daha 
zengin; fakiri, daha fakir yaptınız; daha da önemlisi, Türkiye'yi 70 sente muhtaç bıraktınız; ama, 
vatandaş korkmasın; çözüm vardır. Bakın, şu anda, Türkiye'de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Evet, Sayın Taner, lütfen; iki dakikada toparlayın... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bir 5 dakika daha verin. 
BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Hatinoğlu... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Süratle bağlıyorum Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN - Lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Vatandaş katiyen korkmasın, buna bir çözüm vardır. 
Gelin, önce, şu işsizliği bir aşağıya çekelim. Yüzde 20'ye varan işsizliği aşağıya indirmenin 

formülü vardır. Ben, bazı eski siyasî liderler gibi, "söylemem, kopya çekersiniz" demiyorum, bu
radan açıkça söylüyorum: Şu anda, Türkiye'de 3 milyon ilave işsiz vardır ve bunlar 18, 19 yaşla-
rında* ilk defa işe girecek olan gertç insanlardır. Bunlara iş verecek olan orta ve küçük boydaki iş
letmelere, her bir işçi için, her ay asgari ücret bazında para verseniz, yani devlet yardımı yapsanız, 
bir sene içerisinde, yaklaşık 10 bin dolara yakın bir para'yatırırsınız. 1 milyon işçide 1 milyar do
lar eder. Yani devlet 1 milyar dolar sübvansiyonu, yeni iş açacak kişilere ek para olarak verse, Tür
kiye'de bir taraftan üretim artar, bir taraftan da bu insanlar, bu genç nüfus işe kavuşur. 

Ben, bunu, Güneş Taner olarak kendim keşfetmedim. İşte, en son, Fransa'da seçilen Chirac, 
bugün, Fransa'da işsizliği çözmek için bunu yapmaya çalışıyor. Bizim de^ daha evvel böyle bir 
programımız vardı; ama, o zamanlar, Türkiye'de işsizlik bu kadar değildi ki... Bizim zamanımızda 
yüzde 7 idi, şimdi yüzde 20. Bu insanlara, bir kere, gelin, bu yardımı yapın. Ha, diyeceksiniz ki, 
biz, her sene 1 milyar doları nereden bulacağız? Sizin 5 Nisan paketlerinin içerisinde unuttuğunuz 
bir üçüncü ayak vardı, hani bütçeye karadelik olan KİT'leri kapatacaktınız ya, işte o kapatmayı ya
parsanız, oradan 5 milyar dolar para sağlarsanız, o 5 milyar doların 1 milyarını ayırırsanız bura-
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y a - ; ' _ ' . ' 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Taner, lütfen toparlayın. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
....her sene 1 milyon kişiye iş sağlamış olursunuz. Gelin, Doğu ve GüneyDoğu Anadolu Böl

gelerine hayvancılık için 2 milyar dolarlık kredi verelim; buradaki insanların yaşamasını sağlaya
cak imkân verelim. Her sene tasarruf edeceğim 5 milyar dolarım vardı ya, 1 milyar dolarını işçiye 
verelim. 2 milyar dolarını hayvancılık için Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine ve
relim. Gelin tekstilin modernizasyonu için, katma değeri yükseltmek için 2 milyar dolarlık kredi 
açalım ki, katma değeri yüksek ihracatımız artsın. 

Bütün bunlardan sonra, bir sürü şeyleri yapmak mümkündür, burada söyleyeceğim; ama, vak
tim kalmadı, Sayın Başkan da "bitirin" diyor. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Planla ilgili olarak bir tek şunu söyleyeceğim: Bu Planda 
ne yoktur, ne vardır: Bu Planda UDİDEM yoktur; bu Planda TÖYÖK yoktur; bu Planda yeşil kart 
yoktur; bu Planda iki anahtar yoktur; bu Planda beyaz sayfa yoktur; bu Planda saadet zinciri yok
tur; bu Planda imtihansız ve herkese yükseköğretim imkânı yoktur. Peki, ne vardır; 2 trilyon do
larlık bir kaynak bulursa -Sayın Bakan, buraya çıktı, dalgasını geçti, kendileri "Sayın Bakan, bu
nu yanlış anlamış" dediler. Yanlış anlamadım- 2 trilyon dolarlık bir kaynakla, bundan 50 sene son
ra, yani 10 plan dönemi sonrasında, bu akılla, her türlü istedikleriyle, Türkiye'yi bir yere getirecek 
hedefler yazmışlar. Bunun içinde, ilk plan dönemi olan bu 5 sene için de, 200 milyar dolarlık bir 
kaynak ayırmışlar. Şimdi, baktım ve "Bu kaynak nerede, gösterin" diye sordum, hiçbirisi söyleye
miyor, gizliyor. Ayıptır, verin bu kaynakları bize. Vermezseniz, biz buradan çözeriz. İşte, çözdük: 
Gümrük Birliğine gireceğiz, 30 milyar dolar, yabancı sermaye gelecekmiş; 20 milyar dolar özelleş
tirmeden gelecekmiş; 14 milyar dolar, turizm geliri olacakmış; 30 milyar dolar, dışborç alınacak-
mış; 20 milyar dolar... 

> (Mikrofon otomatik chiaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Taner, bu üçüncü iki dakika uzatması. 
Gruplardan ricam şudur: Sayın Taner, bu sözüm sizinle ilgili değil... 

GÜNEŞ TANER (Devamla)-Haklısınız. 
BAŞKAN -Gruplardan ricam şudur: Ya 1 sayın üyenize sözü verin, bir saat konuşsun yahut 

3 üyenize söz veriyorsanız, lütfen, süre 20 dakikayı aşmasın. Önümüzde program yüklü. 

Buyurun efendim, size 2 dakika daha süre veriyorum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim 20 milyar dolar da yap-işlet-devret modeliyle; 35 

milyar dolar, iç tasarruflardan ve bundan geri kalan kısmı, ne kadarlık kısım kalıyorsa, o da vergi
den, yani vergiyi artırarak alacaklar. 

Şimdi.diyeceksiniz ki, bunlar olur mu? Vallahi, kısacası, onların düşüncesi; Allah bize, biz si
ze!.. Kusura bakmayın; ama, Hükümet, bunu diyebilir, demiştir; çünkü, üçbuçuk senedir hiçbir şey 
vermemiştir; ama, Planlamada çalışan arkadaşlarım sizler, matematiği, matematik modellerini, 
ekonometriyi bilen insanlarsınız; siz, böyle "Allah bize, biz size" programı yapamazsınız. 

Bütün bunlara rağmen, dilerim, gerçekleşir; çünkü, arzu ederim ki, ben, burada yanılayım. Di
lerim ki, 200 milyar dolarlık yatırım yapılır ve Türkiye, bir yerden bir yere gelir; iftihar ederim, be
nim memleketimdir. Biz, bu memleketin sevdalısıyız; ama, bu arada, çıkın da, şu Plan sırasında, 
şunları anlatın: İSKİ'ye ne oldu; İLKSAN'a ne oldu; TOFAŞ ihalesine ne oldu; Merkez Bankası de-
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valüasyon yaparken kimlerin haberi vardı ve borsada neler oluyor? Eğer, bunları anlatamazsanız, 
şaibe altında kalırsınız. Gelin, anlatın ve bu memlekete, açıkça hesabını verin, rakamları koyun. 

İnşallah, bu Planın, yüce memlekete ve milletimize hayırlı, uğurlu olur, bunu diliyorum. Biz, 
elimizden geleni yapacağız. Biz, bu yüce milletin insanlarına güveniyoruz. • 

• ' ;. Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) -

BAŞKAN - Sayın Taner, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki çalışmalarımıza devam 
etmek için, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.08 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

' KÂTİP ÜYE : Işılay SAYGIN (İzmir), 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 140 inci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum, 

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

/,. - Yedinci Beş Yıllık (1906 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez
keresi ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ye Hükümet yerinde. 
Şimdi, üçüncü tur görüşmelerinde görüşlerini ifade etmek üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adı

na, Sayın Sabri Güner'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Güner. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güner, bize, 3 sayın üyenin görüş bildireceği ifade edildi. Sizin kullanacağınız süre 20 

dakika mı efendim? 
M. SABRİ GÜNER (Kars) - Süreyi kendi aramızda paylaştık efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA M. SABRİ GÜNER (Kars) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 

Başkanını ve sayın milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, ben, hiçbir polemiğe girmeden, Plan üzerinde konuşmak istiyordum; ancak, 

Anavatan Partisi sözcülerini dinledikten sonra birkaç kelime söylemeden edemeyeceğim. 
ANAP sözcülerinin, Planı bırakıp, seçim meydanlarında nutuk atar gibi konuşmalarına karşı

lık söylenecek çok şey var esasında; ama, ben, Sayın Keçeciler'in bir ifadesini irdeleyerek cevap 
vermek istiyorum. 

Sayın Keçeciler "bu halk, Anavatan Partisine şükran borçludur" diyor. Evet, Sayın Keçeciler, 
bir siyasetçinin yargılanacağı en yüce ve tek merci halktır; bunu biliyorum. Bu halk size bir şey 
ödedi; amaj bunun ismi şükran borcu değildi. 292 milletvekilinden 115 milletvekiline düşürmenin 
ismi neyse, i ödediğinin ismi de oydu! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun ismi, ol
sa olsa, alaşağı etme borcu olurdu. 

Sayın Taner, 1990'lı yıllara Türkiye'nin nasıl geldiğini saptırarak ifade ettiler. Konuşmamın 
akışı içerisinde, Türkiye 1990'lı yıllara nasıl geldi konusuna değineceğim. Görecektir ki, hadise 
onun söylediği gibi değil. 

Yirie1 Sayın Taner, Planı bırakıp, ÎSKl'yi, ASKİ'yi, İLKSAN'ı konuşalım diyor. Bu konuların 
bizimle yaljından uzaktan bir alakası olmamasına rağmen -bir'hususu belirtmek istiyorum kir her 
türlü haksızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin ve suiistimalin alameti farika olduğu bir devre damgasını 
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basanların, hele bu konularda söyleyecek hiçbir şeyleri yoktur! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi, Plana geçiyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, demokrasinin ekonomi literatüründeki çok ya
lın bir ifadesiyle başlamak istiyorum. Çağdaş demokrasi, piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerin 
rejimidir. Bütün dünya ülkeleri için, 2000'li yıllar, değişimin, gelişimin ve kalkınmanın umudunu 
içinde saklayan yıllardır. Türkiye'nin hedefi de, bu dönemde, milletçe hak ettiği yeri almak olma
lıdır. 

Bunun için, geleceğe ait hareket tarzımızı tespit ederken, "dünyada ne varsa, bizde de olmalı
dır" düşüncesiyle yola çıkmamız gerekir. Zira, globalleşen dünyadan ayrı kalma gibi bir riski bile
rek üstlenmek, akıl ve izan işi değildir. 

Ekonomik ve sosyal yapıların baş döndürücü bir hızla değiştiği, bu hızlı değişimin ülkelerin 
fizikî sınırlarını aştığı, ekonomik gücün en önemli rolü oynadığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar, 
artık aynı değerlere inanmaya başlıyorlar. Bütün dünya ülkelerinin ortak değerleri, demokrasi, hu
kukun üstünlüğü, insan hakları ve liberalizm olarak belirginleşiyor. Bütün dünyada bilgi toplumu
na geçiş süreci yaşanıyor. Çok önemli bir husus olarak da, dünyadaki küreselleşme hareketleri ya
nında, bölgesel bütünleşme hareketleri hızla gelişiyor ve bu bağlamda, Avrupa Birliği, NAFTA, 
Pasifik Bölgesi gibi üç kutuplu bir yapı ortaya çıkıyor. Paul Kennedy "21 inci Yüzyıla Hazırlık" 
adli eserinde, beş konudaki yapısal gelişmelerin, dünyanın geleceğine damga vuracağını iddia edi
yor. Bunların birincisi, nüfus patlaması; ikincisi, iletişim ve finans devrimi; üçüncüsü, dünya tarı
mı ve biyoteknoloji devrimi; dördüncüsü, robotlar, otomasyon ve sanayi devrimi; beşincisi ise, çev
re sorunlarıdır. Bu yapısal gelişimlerin tümü, doğrudan ülkemizi etkileyebilecek öneme sahiptir. 
Türkiye, dünyadaki bu gelişmelere bigâne kalamaz. 

îşte, Yüce Meclise sunulan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, özetlemeye çalıştığım bu et
kenler ile ülke ekonomisinin durumu dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, 1990'lı yıllara çok ciddî makroekonomik sıkıntı
larla girmiştir. Ekonomideki sıkıntıları besleyen en önemli kaynak, 1980'li yılların ikinci yarısında, 
özellikle 1987 yılından itibaren artan bir şekilde genişleme gösteren kamu kesimi açıklarıdır. Ar
tan kamu açıklan, bir taraftan ekonomide likidite kontrolünü güçleştirirken, diğer taraftan, ulusla
rarası konjonktürün de etkisiyle hızla büyüyen cari işlemler açığıyla birlikte, döviz piyasalarında, 
talep, baskısını artırmıştın Yine, 1989 yılından itibaren reel işgücü maliyetinde verimliliğin üzerin
deki artışlar, kronik yüksek enflasyonla birlikte dış açığın giderek bozulduğu bir ortam yaratmıştır. 
Ekonomide iç dengeler bozulmuş; bu bozulma, hızlı bir şekilde dış dengelere de yansımıştır. Yıl
lar boyu biriken bu dengesizlikler, ekonomiyi çok ciddî bir krizin eşiğine getirmiştir ve nihayet, bu 
olumsuzlukları önlemek veya asgariye indirmek amacıyla, 5 Nisan ekonomik istikrar tedbirleri 
alınmıştır. 5 Nisan ekonomik istikrar tedbirleri, orta ve uzun dönemde, büyüme potansiyelini sü
rekli artırabilmek amacının bir önemli parçasını oluşturmuştur. 

Bu tedbirlerin etkisiyle, kamu açıkları ve dış açıklar önemli ölçüde daraltılmış, Türk Lirası 
gerçek değerine kavuşturulmuştur. Malî piyasalarda istikrar sağlanmıştır. Toplam kamu kesimi 
borçlanma gereğinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Planının temel amaç ve ilkelerinde de 
belirtildiği gibi, Türkiye, 21 inci Yüzyıla çağdaş, üreten, gelirini adaletle paylaşan, insan haklarını 
ve demokratik özgürlükleri tam olarak kullanan, barış içinde bir ülke olarak girmelidir. 

Teknoloji, artık, ideolojileri yıkmakta; Rusya'nın dramı, teknoloji, ve iktisadî boyutlu bir dram 
olarak nitelendirilmektedir. Balkanlar, sosyalizmden liberalizme geçiyor; Çekoslavakya değişiyor, 
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Romanya ve Bulgaristan değişiyor. Japonya, dünya gayri safî millî hâsılasının üçte birini üretme 
iddiasında. Bu ülke, 200 dolardan bugüne gelmiş. Malezya'nın kalkınma hızı yüzde 10'lar merte
besinde. İngiliz ve Fransızlar, artık Pasifik modellerini tartışıyorlar. Rekabet, ülkeler ve bölgelera-
rası olmaktan çok, firmalararası rekabet haline dönüşüyor ve nihayet, globalleşmenin bir boyutu da 
artan dış rekabet olmakta. Ucuz işgücüne dayalı ya da daha prodüktif ekonomilerin; yani, Ameri
ka'ya göre Japonya'nın ve Brezilya'nın rekabeti, Amerika'da veya Kanada'da fabrikaların kapanma
sına, işçi tensikatlarına yol açıyor. 

Bütün bu gelişmeler karşısında Türkiye, 2000'li yıllarda, en azından Asya kaplanları diye bi
linen Güney Kore, Hong Kong ve Tayland'la rekabet edebilmelidir; ama, Türkiye'nin sıkıntıları 
var. Türkiye'nin sıkıntıları var da, diğer ülkelerin yok mu? 1994 sonunda Avrupa Birliğinde işsiz 
sayısı 18 milyon mertebesindedir; yani, yüzde 12... Bu rakam, Belçika, Danimarka ve İrlanda'nın 
toplam nüfusuna eşittir. Bugün, Avrupa'da, yoksulluk sınırının altında 50 milyon insan bulunmak
tadır. 

Türkiye'nin sıkıntıları yar dedim... Türkiye'de, günde, ortalama 3 bin çocuk doğuyor. Türkiye, 
her on senede bir Belçika kadar, her on senede bir Hollanda kadar büyüyor. Nüfusunun yüzde 45'i 
tarımda çalışıyor; nüfus arttıkça kişi başına düşen toprak azalıyor. 

Bu ve benzeri sıkıntıları aşmak için, mutlaka, gerçekçi, uygulanabilir ve uygulandığı zaman 
netice alınabilir tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunun için de, Yedinci Beş Yıllık Planda hedeflendiği 
üzere, özgür ve demokratik bir ortamın sağlanmasına, bireyin önplana çıkarılmasına, sürdürülebi
lir, hızlı bir büyümenin gerçekleştirilmesine, toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve gelir da
ğılımının iyileştirilmesine, üretken istihdamın artırılmasına, sanayileşmenin hızlandırılmasına, tek
nolojide atılım yapılmasına, eğitim düzeyinin yükseltilmesine, kültürel gelişmenin sağlanmasına, 
toplumun tümünün sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmetlerine kavuşturulmasına, sağlık hizmet
lerinin kalitesinin artırılmasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine çalışılması gerekecektir. 
Yedinci Beş Yıllık Plan, bütünüyle, söz konusu hususları ihtiva ettiğinden, Türkiye'yi 21 inci Yüz
yıla taşıyacak nitelikte olup, ülkemizin kalkınma hedefleri yanında, demokratikleşme sürecine de 
yön veren temel bir belgedir. Planda, çağı yakalayabilmek için geleceğe ait hareket tarzı, akılcı 
normlarla tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde, makro ekonomik ve 
yapısal uyum politikaları, uygun bir zamanlama ve bütünlük içinde uygulanarak, istikrarlı ve sür
dürülebilir bir büyüme ortamı yaratılacaktır. 

Yedinci Plan döneminde, yapısal uyum sürecinde gerçekleştirilecek reformlar sonucunda, ma
liye politikası uygulamaları ağırlık kazanacaktır. Bu çerçevede, kamu kesimi borçlanma gereği 
azaltılacak, açıkların finansmanında, malî piyasalarda istikrarsızlık yaratmayacak faiz ve vade ya
pısı içeren bir borçlanma politikası izlenecektir. 

Ekonomide öngörülen büyümenin gerçekleştirilebilmesi ve özel sektör yatırımlarının uyarıl
ması açısından, toplam kamu harcamaları içinde yatırımlara ayrılan pay artırılacak, buna karşılık 
cari harcamaların payı sabit tutulurken cari transferlerin payı düşürülecektir. 

Kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek, harcamalara denetlenebilirlik imkânı getirilecek, 
malî disipline önem verilecektir. 

Sürdürülebilir bir borçlanma düzeyinin sağlanması için, kamu borç stokundaki artışların, ka
mu sabit sermaye yatırımlarını aşmamasına özen gösterilecektir. 

Yerel yönetimlerin, özgelirlerini artırıcı düzenlemeler yapılacaktır. 
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Yedinci Plan döneminde para politikasının temel amacınfiyat istikrarını sağlamak, Türk Lira

sına güven kazandırmak ye malî piyasaların serbest piyasa kuralları çerçevesinde gelişmesini ger
çekleştirmektir, ' , 

Yedinci Plan döneminde, üretimi, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı, kamu açık
larını ve enflasyonun hızını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik ye sosyal kalkınmayı sağlayıcı 
yatırım politikaları uygulanacaktır. 

Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kamu yatırımlarında; eğitim ve sağlık sektörlerine, bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine ve geleneksel kamu hizmetlerine ağırlık verilecektir. 

Altyapının, ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde darboğaz oluşturmaması için, sulama, 
enerji, liman, havaalanı ve yollar ile içme suyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarına öncelik veri
lecektir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, özellikle istihdam yaratacak yatırımlar, kamu tarafından des
teklenecektir. 

Altyapı yatırımlarında özel kesimin payı artırılacaktır. Bu kapsamda, ileri teknoloji ve yüksek 
maddî kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin finansmanında, yap-işlet-devret modeline ağırlık 
verilecektir. ' 

KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili uygulamalar hızlandırılacak, devletin, aslî görevlerini tam 
olarak yapabilmesi sağlanacaktır. ' 

Özel kesim yatırımlarının artırılması için istikrarlı ve güvenilir bir ortam oluşturulacak, bu 
bağlamda, özendirici ve yönlendirici tedbirler uygulanacaktır. 

1 Plan döneminde, teşvik sistemiyle ilgili 'mevzuat tek bir yasada toparlanacak; teşvik politika
ları, yeni istihdam imkânları geliştirme, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme, çevrenin ko
runması, kalkınmada öncelikli yörelere katkıda bulunma, Gümrük Birliğinin gerektirdiği yapısal 
uyumu sağlama amaçları dikkate alınarak belirlenecektir. 

Ödemeler dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, temel yaklaşım ola
caktır. 

Rekabet gücünü destekleyici, gerçekçi bir döviz kuru politikası izlenecektir. 
Ekonominin dünya ekonomisiyle entegrasyonunda, dış pazar payının artırılmasında, teknolo

ji temininde ve dış kaynak sağlanmasında önemli bir işlevi olan yabancı sermaye girişini hızlandı
rıcı bir ortamın yaratılmasına özen gösterilecektir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde; gelir dağılımının istikrarlı bir şekilde iyileşti
rilmesi, toplumsal refahın yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması temel amaçtır. Başta yoksulluğun 
azaltılması olmak üzere, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine öncelik verilecektir. 
Üretken istihdam artırılacak ve kişilerin kendi işlerini kurmaları desteklenecektir. ı 

Alt gelir gruplarının vergi yükleri, Gelir Vergisi tarifesi yeniden düzenlenmek suretiyle azal
tılacaktır. 

Herkesin, yeterli seviyede, kaliteli ve kolay erişilebilir bir sağlık hizmetinden yararlanmasını 
teminen, genel sağlık sigortası oluşturulacaktır. "'• . 

Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümüne yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Kalkınmada ön
celikli yörelerde yaşayan nüfusun gelir seviyeleri yükseltilerek, refah düzeyleri ülke ortalamasına 
yaklaştırılacaktır. 

Tarımda, hayvancılık sektörünün payı artırılacak; özellikle, damızlık hayvan yetiştiriciliği, süt 
sığırcılığı ve besi sığırcılığına özel önem verilecektir. 
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Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; 1980'li yıllardan sonra, insanlık, çok kritik bir döneme gir

miştir. Bu dönemi karakterize eden iki önemli olay vardır. Bunlardan birincisi, 1900'lü yılların tü
kenerek 2000'li yılların yaklaşması; ikincisi ise, çift kutuplu dünya düzeninin değişerek, tek kutup
lu şekle dönüşmesi ve tek kutuplu dünyada ABD'nin, hâkimiyetini, her alanda, açık bir şekilde dün
ya ülkelerine hissettirmesidir. 

On yıldan beri, bütün tarih felsefecileri, sosyal politikacılar, siyasetçiler, iktisatçılar, yaklaşan 
2000'li yıllarda nasıl bir hayat düzeniyle karşı karşıya geleceğimizi, zaman zaman değerlendirmek
tedirler. Sonuçta, şu ortak noktada birleşmektedirler: Dünya değişiyor, tarih, yeni bir sürece giri
yor, yeni bir çağ başlıyor ve bu çağ, uluslararası ilişkilerde olduğu kadar, ulusların hayatlarının ge
nel istikametlerinde de önemli değişiklikler yapacaktır. 2000'li yılların heyecanı, bu tarihî sürece 
farklı isimler verilmesine neden olmuştur. Örneğin ABD eski Başkanı Bush, bu yeni tarihi sürece 
"yeni dünya düzeni" ismini vermektedir; Kapra "büyük dönüm noktası" demektedir, Lazdo "yol ay
rımı" demektedir, Japon asıllı Amerikalı yazar Kufuyama ise "tarihin sonu" ismini vermektedir; en 
uygun isim olarak da, globalleşme kullanılmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Güner, üzülerek ifade edeyim, onlar Öyle söylüyor; ama, ben de sürenizin 
dolduğunu söyleyeceğim. 

M. SABRİ GÜNER (Devamla) - Bir dakikada bitireceğim. Onlar söylüyor, ben naklediyo
rum. 

BAŞKAN - Tamam efendim; ben de sürenin dolduğunu söylüyorum. 
M. SABRI GÜNER (Devamla) - Hemen, bir dakikada... 
Adı ne olursa olsun, başlangıçta da söylediğim gibi, bütün dünya ülkeleri için değişimin, ge

lişimin ve kalkınmanın umudunu içinde saklayan bu dönemde hedefimiz, milletçe hak ettiğimiz ye
ri olmak olmalıdır. Yüce Meclise sunulmuş bulunan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, içeriği iti
bariyle, sözünü ettiğim dönemde, milletçe hak ettiğimiz yeri almada önemli bir adım olacaktır. 

Bu Planın hazırlanmasında katkısı olan herkesi kutluyor; 2000'li yıllara hep birlikte, el ele, gö
nül birliği içinde yürümek ve hak ettiğimiz kalkınmışlık ile mutluluğa sahip olmak dileğiyle, say
gılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Part|si Grubu adına, Grubun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Alâettin Kurt, bu

yurun efendim.(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yedinci Beş Yıllık Plan üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesi
leyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu ana kadar, Plan üzerinde çok önemli görüşmeler oldu. 
Bu görüşmelerden azamî istifadenin sağlanacağına güvenim tamdır. Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Planı daha evvel görüştü ve bazı katkıları oldu. Şimdi, Genel Kurulda da Plan görüşülüyor; Genel 
Kurulun katkılarıyla beraber, plan taslağı, plan haline gelecek ve umuyorum ki, Yedinci Beş Yıl
lık Plan, güçlü Türkiye'ye daha da güç katacaktır. 

Kalkınma aracı olarak kalkınma planından beklenen işlev, günümüzün değişen koşullarına pa
ralel olarak, orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel politika uygulamalarının genel ilke-. 
lerini ve önceliklerini belirlemek,,ekonominin piyasa mekanizması çerçevesinde öngörülen muhte
mel gelişme istikametlerini tahmin etmek ve ekonomik birimlerin karar almalarında yardımcı ola
cak genel bir çerçeve sağlamaktır; plandan beklenen genel işlev budur. 
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Sayın milletvekilleri, bugüne kadar, Planın teknik boyutunda, değerli milletvekilleri güzel 

eleştiriler getirdiler, katkılarda bulundular. Ben, Yedinci Beş Yıllık Plan öncesine tekrar dönecek, 
Yedinci Beş Yılhk Planın nasıl bir ortamda hazırlandığını yeniden sizlere anlatacak değilim. 

Bu Plan münasebetiyle, siyasî parti gruplarına mensup değerli arkadaşlarımızın değerli eleşti
rileri oldu. Buraya birçok teknik dokümanla geldik; ama, bu kadar zaman içerisinde, bu Planı tek
nik olarak değerlendirmek ve burada yorumda bulunmak, takdir edersiniz ki, mümkün değil. Ben, 
bu teknik değerlendirmeleri bir tarafa bırakarak, Plan üzerinde değerli görüşlerini ifade eden mu
halefet milletvekili arkadaşlarımın haksız ithamlarına ve yanlış değerlendirmelerine, tutanaklara 
geçmesi bakımından, ileride inceleyeceklere yardımcı olması bakımından, katkıda bulunmak isti
yorum, onları cevaplamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üçüncü bölümde, bizden önce, Anavatan Partisi Grubu 
adına konuşan ve Anavatan Partisi Grubundan kişisel olarak konuşan değerli milletvekillerinin çe
şitli eleştirileri oldu. Değerli bir arkadaşımız "Sayın Başbakanın yurtdışına kaçacağı" şeklinde id
dialarda bulundu. 

İSMET SEZGİN (Aydın) - Çirkin, çirkin... 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Kim yaptı onu?.. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Tabiî, son derece yakışıksız bir iddia, büyüklerimin ifade et
tiği gibi, çirkin bir iddia. Yalnız, birisine sormuşlar "kişiyi nasıl bilirsin?" diye, "kendim gibi" de
miş. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bravo!.. 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - Vallahi, bizim lügatimizde kaçma tabiri yoktur. Yüce Parla

mento ve bütün Türk Milleti, Türk Halkı kaçakların kimler olduğünuçok yakından bilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, gerek Plan münasebetiyle gerek bundan evvel çeşitli vesilelerle bu kür
süden yapılan konuşmalarda, gündemdışı konuşmalarda, bütçe müzakerelerinde, Anamuhalefet 
Partisinin bir iddiası var. Yine, Anadolu'da çok güzel bir söz: "Hâfızai beşer, nisyan ile malûldür." 

Değerli arkadaşlarım, söyleye söyleye, neticede kendilerini de inandıracaklar. 1991 Türkiye
sini unutan Anamuhalefet "verin bize 1991 Türkiyesini geri" diye, söyleye söyleye sanki çok iyi 
bir 1991 Türkiyesi varmış gibi, kendileri de inanarak, bu kürsüden, 1991 Türkiyesini geri istemek
tedirler. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Şimdikinden iyiydi canım. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Ben, onlara, 1991 Türkiyesini, izniniz olursa, biraz hatırlat
mak istiyorum: Bakınız, 1991 Türkiyesinde, sulanan arazi miktarı, sulanan alan 4 milyon hektardı, 
bugün 4 milyon 240 bin hektara çıkmıştır; beyaz et üretimi, 296 bin tondu, bugün 350 bin tona çık
mış; kâğıt üretimi, 850 bin tondu, bugün 1 milyon 102 bin tona çıkmış; pamuk ipliği üretimi, 520 
bin tondu, 1994'te, 560 bin tona çıkmış; benzin üretimi, 2 milyon 778 bin tondu, 3 milyon 470 bin 
tona çıkmış; motorin üretimi... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Üretim mi, tüketim mi?.. 
ALÂETTİN KURT (Devamla)-Hacı, bizi yanıltmaya kalkma!.. 

Motorin üretimi, 6 milyon 341 bin tondu, bugün 7 milyon 409 bin tona çıkmış; çimento üreti
mi, 26 milyon 261 bin tondu, 29 milyon 519 bin tona çıkmış; cam üretimi, 941 bin tondu, 1 mil
yon 54 bin tona çıkmış; sıvı çelik üretimi, 9 milyon 300 bin tondu, 12 milyon 100 bin tona çıkmış; 
traktör üretimi, 22 476 adetti, 23 460 adede çıkmış; otomobil üretimi, 195 574 adet iken, 212 651 
adede çıkmış. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Fiyatı kaç para olmuş, onu söyle... 

ALÂETTÎN KURT (Devamla) -Değerli milletvekilleri, bu liste, böylece devam edip gidiyor. 
Değerli milletvekilleri, benim cebimde hesap makinesi var; toplama çıkarmayı bununla peka

la yapabiliyorum. Acaba, 1995'teki üretimler, 1991 'dekilerden daha mı küçük ki, sevgili Anamuha-
lefet hep 1991 Türkiyesini özlüyor; bunu mu istiyorsunuz? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -Fiyatlardan da bahset, fiyatları karışılaştır, 1991 ile 1994 fi
yatlarını karşılaştır. 

ALÂETTİN TURT (Devamla) - 1991 Türkiyesini mi istiyorsunuz? İşte bunun için sizi, bu 
halk, bu millet iktidardan aldı, size muhalefet görevi verdi; işte, bunun için sizi iktidardan aldı. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Biraz da fiyatlardan bahset. 

ALÂETTİN KURT (DeVamla) - Size, alın bu 1991 Türkiyesini diyeceğiz; ama, heyhat, o bi
zim elimizde değil; onu yapacak olan, bu Yüce Millettir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Dört yılı heba ettiniz. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) —Ücretleri de karşılaştır, millî gelir dağılımını da anlat. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Ben burada, yanlış olarak bu tutanaklara geçen beyanları ce
vaplamaya çalışacağımı ifade ettim; ben teknik olarak her şeye cevap vermek durumunda olsam, 
burada saatlerce konuşmam gerekecektir; o kadar zamanım olmadığını biliyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 199l'de yaptığınız vaatleri de anlat. 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, dikkat ediyorsanız, Anamuhalefet 

sözcülerinin birisi buraya çıkıyor ve "bu Planda her şey var; bu Planda öyle her şey var ki, elli yıl 
sonrasının hedefleri bu Plana konulmuş..." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 199l'deki hedefleri de anlat bakalım. 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - "... 10 plan döneminde ancak oraya varılacak" diyor. 

Birisi de çıkıyor "bu Planda hiçbir şey yok; bomboş, cüce bir plan" diyor. Hangisini cevapla
yacağımızı, doğrusu bilemiyorum! 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - İkisini de cevapla. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - İşine geleni cevapla. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Bakanlık yapmış, hakikaten kendisini sevdiğimiz değerli bir 
Anamuhalefet sözcüsü iyi değerlendirmelerde bulundu, ama, nereden brifike ediliyor, bilemiyo
rum; çoğu zaman, Plan ve Bütçe Komisyonunda da aynı yanlışlar yapılıyor; bu yanlış rakamları ne
reden alıyor, bilemiyorum. "Türkiye'nin, bu Plandaki yatırımları gerçekleştirmesi için 2 trilyon do
larlık kaynağa ihtiyacı var" diyor; hayır değerli arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu Planın, yatırımlarını gerçekleştirmek için, 218 milyar dolara ihtiya
cı var. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Zavallılar, hesap bilmiyorlar. 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - Haa, bu büyük bir rakam mıdır; bu 10 plan döneminde ula

şılacak bir hedef midir; hayır. Altıncı Beş Yıllık Planda yatırımlar için harcanılan para, zaten 159 
milyar dolardır; yani, Altıncı Plan döneminde 159 milyar dolar harcadığınız yatırımları, Yedinci 
Plan döneminde, 218 milyar dolara çıkarmak, çok büyük bir hedef midir; yani, ütopik bir hedef mi
dir, ulaşılamayacak bir hedef midir?! Sonra, bunlarda, kamu ve özel sektör tasarrufu ve yurtdışı ya
bancı sermaye birikimi söz konusudur. 
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Değerli milletvekilleri, bir başka önemli konu: Burada, perspektif tartışılıyor. Perspektif ne; 

planlar beş yıllık bir dönem için hazırlanıyor; onun ötesinde, on yıl, yirmi yıl sonrası için tahmin
lerde bulunsun deniliyor; halbuki, dünya o kadar hızlı değişiyor ki... Biz, bu Plan hazırlanmadan 
önce, değerli Planlama mensuplarıyla, bugün Türkiye'de plan hazırlamada, acaba beş yıllık peri
yotlar, çok uzun periyotlar değil midir diye, çoğu zaman tartıştık. Planları, böyle daha uzun pers
pektiflere dayalı değil de, belki daha küçük mesafelerde yapma gereği hissediliyor. Niye; dünya 
çok hızlı değişiyor. Planlar, statik ortamlarda hazırlanmalı, hedeflerini yakalayabilmesi için; dina
mik ve hareketli ortamlarda koyacağınız hedeflere ulaşmak, takdir edersiniz ki, yanıltıcı olacaktır. 
Onun için, bu kürsüden yapılan perspektif tartışmasını, çok manalı bulmadığımı ifade etmek isti
yorum. ' ' , , 

Bir arkadaşımız çıkıyor, biraz önce ifade ettiğim gibi "21 inci Yüzyılda nasıl bir Türkiye isti
yoruz" diyor; aman yarabbi, bir cennet tarif ediyor!.. Var mı da, yemiyoruz değerli kardeşim!.. Ya
ni, olsa, kim istemez; ama, olmayan şeyleri istemenin bir manası var mı; yani, olmayacak şeyleri 
hedeflemenin manası var mı, planlar gerçekçi olmak zorunda değil midir? 

Plan dönemi sonunda, turizm gelirleri 40 milyar dolar olsunmuş!.. Vallahi, biz de istiyoruz; 
ama, biz, planları gerçekçi yapmak zorundayız; turizmde hedefimiz 15 milyar dolardır. 

NÎHAT MATKAP (Hatay) - Muhalefet istiyor, Sayın Kurt. 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - Efendim, bir arkadaşımız, burada, yine "iç ve dış borçlar pat

lamıştır; bu İktidar, 25 milyar dolar dış borç yapmıştır. Bu iktidara sorun bakalım, bu dış borcu ne
rede harcadı" diyor. Tabiî, bu rakam, alabildiğine yanlış. 

Sayın milletvekilleri, bu arkadaş nereden brifike ediliyor, bilmiyorum; ama, bizim İktidarımız, 
50,5 milyar dolar dış borç aldı; bugün de* dış borç stoku 65,6 milyar dolardır. Şimdi, hesap maki
nesini çıkarıp, bir hesap yapalım. Anarnuhalefet Partisi, iktidar olduklarında, 18 milyar dolar dış 
borç devralmışlardı. Bunu 50 milyara çıkardıklarını düşünün; 50, eksi 18, eşittir 32 milyar dolar, 
dışborç yapmışlardır. Bunu, devraldıkları mevcut dışborca bölerseniz, dışborcu, sekiz yılda 1,77 
kat artırmışlardır. Hakkınızı yemeyeceğim, hiç merak etmeyin; dışborcu sekiz yılda 1,77 kat artır
dınız! Biz, dışborcu, 15,6 milyar dolar artırmışız. 15,6 milyar doları; devraldığımız 50 milyar dp-
lara, böldüğünüz zaman, 0,31 kat eder; yani, dışborçları, onlar, sekiz yılda 1,77 kat; biz, dört yılda 
,0,31 kat artırmışız; bu hesabın bir yanlışı var mı?.. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Yarısı da onların borçlarına gitti. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Biz, dış borçları nasıl patlatmışız; bunu anlayamadık; bunu 
bir izah ederlerse mutlu olacağız. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Zaten yarısı da onların borçlarına gitti. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Zamanım olmadığı için ben çok kısa geçiyorum. Burada ra
kamların hepsi var; isteyen arkadaşlarımıza, bu rakamları virgülüne kadar vermeye hazırız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Anlamazlar bu işten onlar! '...' 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Evet. 
Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız çıkıyor, yatırımlar konusunda "Planda, büyük yatırım

lar, mega projeler hiç yoktur" diyor. / 
Değerli arkadaşlarım, Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde, kamu kesimince, 1,3 ilâ 1,5 katril

yon TL seviyesinde, sabit sermaye yatırımı yapılması öngörülmektedir. Bu yatırım hedefine, halen 
devam etmekte olan projelere ilaveten plan döneminde başlatılacak projelerin yürütülmesiyle eri
şilecektir. Plan dokümanında, söz konusu projeler, ismen yer almamaktadır; ama, isteyen arkadaş-
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larımıza, bu plan dönemindeki mega projelerin bir listesini takdim etmeye de hazırız. Yine üzüle
rek ve özür dileyerek ifade ediyorum ki, bunları, buradan, zaman bakımından, arkadaşlarımıza tek 
tek okumaya imkânımız yoktur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Mega projeleri duyduk! 1991 'de de gördük, İ 992'de de gör
dük!.. Duyduk o mega projeleri! 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Sayın Maruflu arkadaşımız, kardeşimiz -o da, Plan ve Bütçe 
Komisyonundan-çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Plancıdır zaten. 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - Üstelik plancıdır da; ama, Planlamadan biraz ayrı kaldığı 

için, bugünlerde hesapları yanlış. 

Sayın Maruflu "sosyal fonların gayri safî millî hâsılaya oranının 1,4 olarak kalması, emeklile
re bir şey verilemeyeceğini gösteriyor", diyor. 

Sayın Maruflu, kamu kesimi genel dengesini okurken, sehven (yanlışlıkla) vergidışı normal 
gelirler satırını okumuş; evet, öyle bir yanlışlık olmuş. Plan, sosyal güvenlik kurumlarının açıkla
rının gayri safî millî hâsılaya oranını yüzde 1,5 civarında sabit tutmayı öngörmektedir. Burada öne
rilen, harcama disiplinidir. Sosyal güvenlik kurumlarının aktuaryel dengesi düzeltilerek, emeklile
rin durumu iyileştirilecektir. Bu olmasa bile, sosyal fon açıklarının gayri safî millî hâsılaya göre sa
bit tutulması, emekli aylıklarının, asgarî, gayri safî millî hâsıla artışı kadar reel artışı anlamını ifa
de etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu Plan, istihdamda kaliteye, bilim ve teknolojiye, ayrıca Ar-Ge çalış
malarına özel önem vermiştir. Arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, sulama, havaalanı, liman, ener
ji, çevre, karayolu ve demiryolu ulaşımı, içmesuyu ve kanalizasyon yatırımlarına, denizcilik sektö
rüne özel önem vermiştir; eğitim, sağlık, çevre, özelleştirme, Planda, üzerinde çok önemle durulan 
konulardır. 

Bakınız, eğitim, sağlık, enerji, tarım, imalat sanayii ve kentsel altyapı öncelikleri şu rakamlar
la ifade edilmektedir: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında sabit sermaye yatırımları içerisinde 
eğitime ayrılan pay 2,6'dan 4,2'ye, tarıma ayrılan pay 5,1'den 5,9'a, sağlığa ayrılan pay 1,8'den 
2,4'e, kentsel altyapıya ayrılan pay ise 6,7'den 7,9'a çıkarılacaktır. Sonra, fert başına düşen millî ge
lir 2 423 dolardan 3 530 dolara ulaşacak; ihracat 73,9, ithalat 84,4 milyar dolar hedefine ulaşacak; 
işçi gelirleri 5,3 milyar dolar, faiz gelirlerinin girdisi 1,3 milyar dolar, hizmet gelirleri 3,3 milyar 
dolar, turizm gelirleri -maalesef, Sayın Güneş Taner'in dediği gibi 40 milyar dolarlar seviyesinde 
değil ama-13,8 milyar dolar seviyesine ulaşacak. 

BAŞKAN - Sayın Kurt, biliyorum, çok ifade buyuracaklarınız var; ama, sizin süreniz doldu 
efendim. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Sürem müsaade etmiyor, değil mi Sayın Başkan? Peki efen
dim, süreme uyacağım. 

BAŞKAN - Zaman size uymuyor, siz zamana uyun. > 
ALÂETTİN KURT (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
1994 fiyatlarıyla da, yatırımlar, özel ve kamu kesimi olarak, bu Plan dönemi sonunda, 6 kat

rilyon 439 milyar 300 milyon liraya ulaşacaktır. .Konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi, bu, hayal 
değildir, ütopik hedef değildir, gerçekçi hedeflerdir diyorum. 

Bu Plan, umuyorum ki, daha başka zeminlerde, daha başka mahfillerde, daha geniş zaman pe
riyotları içerisinde tartışılacaktır; inşallah, bu teknik konuları tartışma imkânını buluruz. Muhale-
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fetteki arkadaşlarımın müsterih olmasını diliyor, daha insaflı olmalarını temenni ediyor ve bize gü
venmelerini rica ediyorum. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Siz, o zaman, bir güvenoyu alın!.. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) - Bizim, onlar gibi bırakıp kaçmayı hiçbir zaman düşünmedi
ğimizi, bırakıp kaçmayacağımızı, milletimize memleketimize lazım olanı yapacağımızı, yapmamız 
gerektiğinin'bilincinde olduğumuzu ifade ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kurt, teşekkür ediyorum. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Efendim, Sayın Hatip, ismimden de bahsederek bazı açık

lamalarda bulundu; isterseniz yerimden isterseniz kürsüden cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN-Sayın Maruflu... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz söyleyeyim: Bu dış 
borçların, 1984 yılında. Anavatan Partisi İktidara geldiği zaman, kendi ifadeleriyle "18 milyar do
lar olduğunu" söyledi ve 1991 yılında da, yine kendi ifadeleriyle "47 milyar dolar olduğunu" söy
ledi. Şimdi, bunun endeks değerini alırsak 161, yıl ortalaması 20; onlarınki ise, 47 milyardan alı
yorlar, 65'e geliyor, endeks değeri... 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, bu, bir değerlendirmedir efendim; Sayın Kurt öyle değerlendiri
yor. • • ; . • ' ' . - . . ' : 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Yanlış değerlendiriyor. 
BAŞKAN - Efendim, yanlış değerlendirmiş olabilir. 
Sayın Maruflu, rica ediyorum...Bu, bir değerlendirmedir; o sayın üye, bunu öyle değerlendiri

yor. . 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Kendi Planlarının "Sosyal Fonlar" bölümünde 52 ve 53 nu

maralı tablolara baksınlar; beşinci ve altıncı paragraf; orada sabit olarak gittiğini görecekler. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) -Sayın Başkan, Sayın Maruflu'nun notunu iyi verin; öğren

ci gibi, dersine çok güzel çalışmış!.. 
BAŞKAN - Sayılı Balyalı, teşekkür ederim. , 
Sayın Faralyalı, sizin sürenizi durdurmuştum; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ERSİN FARALYALI (İzmir) - Çok teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben, Doğru Yol Partimiz adına, Yedinci Beş Yıllık 

Planın makro ekonomik projeksiyonlarıyla ilgili konuları ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, şu anda saat 22.48; arz ediyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bu saat, üç sayın konuşmacının sürelerini 60 dakikaya tamamlayacak. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, siz sayın milletve

killerini ve bizi izlemekte olan sayın vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyorum. 

Efendim, Grubumuzun, üçüncü turdaki son konuşmasını yapmak üzere buradayım. Benden 
önceki değerli konuşmacı arkadaşlarım rakamsal değerlemelere girdikleri için, ben, mümkün oldu
ğu kadar, ondan uzak, ama, galiba gözden kaçan, çok önemli gördüğüm hususlara değinmek isti
yorum. , 
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Bildiğiniz gibi, projeksiyon, ileriye dönük bir planlamadır ve mutlaka objektif değerlemelere 

dayalı olarak hazırlanması gerekir. İyi bir araştırmaya dayalı olarak hazırlanması gereken bu plan
ların en önemli kaynağı,da, yine, istatistik! rakamların doğru olmasıdır; yani, iyi bir istatistik! bil
giye dayalı olmayan planlar, maalesef, birçok tereddütler yaratacak şekilde hedeflerden uzak düşe
bilir; ama, bizim istatistiklerimiz hakikaten sağlamdır, çok iyi bir enstitümüz vardır ve zaten, ista
tistikler, geçmişteki olayları değerlendirmek suretiyle, ekonometrilerin çalıştırılmasıyla, birtakım 
verilerin ortaya çıkarılmasıyla oluşturulur; bunların üzerine bina edilen planların da mutlaka, daha 
sağlıklı olması gerekir. 

Hal böyle iken, yani, biz, burada, Yedinci Beş Yıllık Planı ileriye dönük olarak tartışmamız 
gerekirken, benden önceki arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, maalesef, muhalefete mensup konuş
macıların birçoğu, hep geçmişi irdelediler. 

Sayın milletvekilleri, istatistikte olduğu gibi, geçmişteki olayları değerlendirebiliriz, geçmişi 
daima yazabiliriz; ama, geleceği yazmak çok zordur; o ancak, mümkün olduğu kadar gerçekçi tah
minlerle yazılabilir. Burada gördüm ki, muhalefete mensup değerli konuşmacılar, hep geçmişte 
kalmış; çünkü, hep geçmişi irdelediler. Bizim, Doğru Yol Partisi olarak, Hükümeti savunmak had
dimize düşmez; Hükümet, gerekirse kendini savunur; ama, bizim görüşlerimize göre, bu müzake
reler vesilesiyle gerçekleştirilen canlı televizyon yayınını istismar etmeye hiçbirimizin hakkı yok
tur. Gerçekten, burada, âdeta, seçim meydanlarında hamasî nutuklar atar gibi konuşmalar yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, seçim meydanları, demokrasinin soluk alıp verdiği kutsal meydanlardır; 
âdeta, demokrasinin akciğerleridir. Günü geldiğinde oraya çıkarsınız, istediklerinizi konuşursunuz, 
bugünkü Hükümeti eleştirirsiniz; ondan sonra da boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Allahtan ki, bizim 
milletimizin sağduyusu ve aklı, hakikaten, hissiyatının önünde; onun için -biraz evvel ifade ettim-
burada atılan hamasî nutuklara, artık, pirim vermez; çünkü, onlar, bizim, bu müzakerelerimizi iz
lerken, kendi ailelerinin, çoluk çocuklarının istikbalinin ne olacağını merak ediyorlar; o maksatla 
dinliyorlar ve biz, onlara, yeni hedefler vermekle görevliyiz. Yani, halkımız, bu müzakereler vesi
lesiyle, gençliğe ne gibi bir gelecek hazırlayacağız, gelir dağılımını nasıl düzelteceğiz,.refah nasıl 
yaygınlaşacak, bunları duymak istiyor. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Duymak değil, icraatı görmek istiyor; 9l'de hep duydu. 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Efendim, Yedinci Planın, önceki planlardan ayrıldığı en 

önemli husus, insana önem verdiğidir; bunu değerli konuşmacılar, burada müteaddit defalar belirt
tiler. Gerçekten, Plan, temel yapısal değişikliklerin başında insan kaynaklarının geliştirilmesi için 
üç önemli hususu hedef almış; eğitim reformu, nüfus ve aile planlaması ve sağlık reformu. 

Ancak, bize göre, bu Planda, çok daha önemli bir hedef var. Şöyle ki: Yirmi proje içerisinde 
9 uncu sırayı almış bulunan, Devletin Düzenleyici ve Gözetici Fonksiyonlarını Geliştirme Projesi, 
gerçekten mega. bir projedir. Biraz evvel konuşan bir değerli konuşmacı " Bu Planın ne vizyonu 
var, ne de bu Plan içerisinde herhangi bir mega proje var" dedi. Ben de diyorum ki, bize göre, bu, 
Devletin Düzenleyici ve Gözetici Fonksiyonlarını Geliştirme Projesi, gerçekten bir mega projedir. 
Onun için dikkatlerinizi buraya bir defa daha çekmek istiyorum; çünkü, bunun nihaî hedefi daha 
güçlü devlet kurmaktır. Daha güçlü devlet demek, daha küçük, fakat, daha fonksiyonel devlettir. 
Yapısal değişiklik olarak öngördüğümüz özelleştirme programında nihaî hedef, esasen, öyle bir 
devleti kurabilmektir. 

Sayın milletvekilleri, bu hedefe ulaşabilmek içini elbirliği, gönül birliğiyle çalışmamız gereki
yor; zira, bu Planın hedeflerine varılabilmesi için, ülkemizde, siyasî, sosyal ve ekonomik istikrar 
şarttır; ancak, bütün bunların ötesinde, devlette istikrar, devlette devamlılık şarttır. Üzülerek ifade 
ediyorum ki, devleti, bugünkü dağınık durumundan kurtararak, daha küçük, ama daha güçlü ve çok 
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daha istikrarlı bir devlet haline getirmemiz, bu Planın başarıya ulaşmasındaki esastır; devamlılık 
da, devlettedir, devamlılık da, bu başarıya ulaşabilmektedir. Ancak, bu takdirde, üzerinde tereddüt
ler yaratılan kaynak sorununu çözümleyebileçeğimize inanıyoruz; zira, dünyada mevcut parasal 
kaynaklar, daima, güzel projeleri takip etmiştir. Ülkenin istikrarlı bir ülke olması, bu kaynakların 
oraya yönelmesini, daima kolaylaştırmıştır. 

Nitekim, bakın, Planda, 169 uncu sayfada bir paragrafta -hata yapmayayım diye aynen oku
mak istiyorum Sayın Başkanım- deniliyor ki: "1995 ve 2004 döneminde, dünya hâsılasının yıllık 
ortalama yüzde 3,3 ve OECD ekonomilerinin yüzde 2,8 oranlarında büyüyeceği tahmin edilmekte
dir. Aynı dönemde, dünya ticaretinde yüzde 6'nın üzerinde artış bekleniyor olması, genelde, geliş
mekte olan ülkelerin dünyayla bütünleşmesi için uygun bir ortam yaratacaktır. Türkiye ile Avrupa 
Topluluğu arasında gerçekleştirilecek Gümrük Birliği ve ekonomimizde sağlanacak istikrar ortamı, 
yabancı sermaye yatırımlarını hızlandıracaktır." 

Yani, biraz evvel burada, kısaca değindiğim, dünyada mevcut parasal kaynakların, ülkemize 
gelme olasılığı, ancak, istikrarlı bir idarenin, ülkede hâkim olmasıyla mümkün olabilecektir. Bu
nun en güzel örneği de Amerika Birleşik Devletlerinin son zamanlarda Türkiycmizi, önümüzdeki 
on yıl içinde yatırım yapılabilecek on önemli ülkenin birinci sırasına koymuş olmasıdır. Bu mak
satla, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, son zamanlarda, birtakım eğitim programlan, tanıtı
cı programlar hazırlamakta ve nitekim bunların bir tanesi de bu ayın 24'ünde Washington'da yapı
lacaktır. Maksat, hedef, Amerikalı yatırımcıları, Türkiye'de yatırıma teşvik etmektir. 

Sayın milletvekilleri; bu ve buna benzer yeni imkânları gelecek nesillere hazırlamak bu Mec
lisin görevidir. Üzerinde müzakere yaptığımız Yedinci Plan, bize göre, bu hedefleri iyi saptamış bir 
plandır. Eğer, çıtayı yüksek tuttuk diyorsanız, doğrudur, çünkü biz, Doğru Yol Partisi olarak hedef
lerimizi daima büyük tutmuşuzdur. Büyük Türkiye'nin kurucusu biziz. , 

Yeri gelmişken bir şeyi daha ifade etmek istiyorum: Bir değerli konuşmacı buraya çıkıp "GAP 
bizim malımızdır" dedi. 

Sayın milletvekilleri, bütün Türkiye, bütün dünya biliyor ki, GAP, Sayın Demirel'in eseridir. 
Eğer, o projelerin altında Sayın Demirci'den başka herhangi birisinin imzası varsa, o, olsa olsa onun 
himayesinde çalışan müsteşarların parafıdır. 

Değerli Planlama uzmanları, makro ekonomik projeksiyonları Planda beş ana başlık altında 
toplamış bulunuyor. Bu, çok muhtasar olduğu için, zamandan da tasarruf maksadıyla, bunları kısa
ca arz etmek istiyorum: Birincisi, Maliye politikası; kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılması; 
açıkların finansamanmda, malî piyasalarda istikrarsızlık yaratmayacak faiz ve vade yapısı içeren 
bir borçlanma politikasına yer verilmesi; kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi; malî disipline 
önem verilmesi; vergi kaçaklarının önlenmesi... Bunlar, şu ana kadar, hep konuşuldu, söylenildi, 
rakamlarla ifade edildi. Yalnız, burada, yer alan önemli bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum; o 
da faiz politikası. 

Şimdi, hep konuşuluyor, geriye doğru gidiliyor. Ben, dikkat ettiyseniz, onu yapmak isteme
dim; ama, burada, galiba, 1984'e dönmek mecburiyetindeyim. Türkiye'de, faiz politikaları ne za
man değişmiştir; bugün başımıza gelen felaketlerin başlangıç noktası nedir; bir hatırlatma yapmak 
istiyorum: 

Bakınız, rahmetli Turgut özal'ın Başbakanlığında ve Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Hazine 
Müsteşarı olduğu 1984'ün şubat ve mart aylarında, Türkiye'de, faiz politikalarında, çok önemli bir 
değişiklik yapıldı; negatif faizlerden çıkıldı, Merkez Bankası devreden çıkarıldı ve gerçekçi faiz 
uygulaması başlatıldı; bu, çok doğru bir politikaydı. Biz de, artık, negatif faizlerin kalkmasını isti-
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yorduk; ama, bu yapılırken, bütün ikazlarımıza rağmen o kadar bariz bir hata yapıldı ki... Biz, sek
tör bazında, her sektördeki sermaye hızını dikkate alarak, bugüne kadar olan birikimi, belli bir pe
riyot içerisinde mass etmek mecburiyetindesiniz; aksi takdirde, böyle radikal bir değişiklik, ekono
miyi yıkacaktır dedik, onlar "hayır" dediler; aylardan da aralıktı zaten; yani, önümüzde iki ay var
dı, marta kadar da üç ay vardı; iki kademede -şubatta ve martta- bunu değiştirdiler. Ne yaptılar bi
liyor musunuz -tabiî, yeni kaynaklar nereden gelecek diye sormak da bizim hakkımızdı- "prefi-
nansmana dönün" dediler. 

İşte, hatırlayacaksınız, Türk ekonomisinde, katastrof diye adlandırabileceğim faiz politikaları 
o zaman değişti. Özellikle, imalat sanayicisi ve ihracatçı, prefinansmana yönlendirildi; ondan son
ra da, bu iş, aldı başını gitti. 

Onun için, burada, değerli konuşmacılar konuşurken, geriye doğru dönerek, sadece, kendi yap
tığı doğruları -kendilerine göre doğruları- söylerlerken, bazı hususları da bizim bildiğimizi unutma
sınlar. 

İkinci husus para politikası: Gayet tabiî, fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşürülme
si, Türk Lirasına güvenin kazandırılması çok önemli bir makro ekonomik hedeftir. 

Yatırım politikasında sosyal devlet ilkesi çerçevesinde kamu yatırımlarında eğitim ve sağlık 
sektörleriyle, geleneksel kamu hizmetlerine ağırlık verilmesi, altyapı yatırımlarında özel kesimin 
payının artırılması ve yapr-işlet-devret modeline ağırlık verilmesi. Bu, yap-işlet-devret modeli ko
nusunda, Devlet Bakanımız Sayın Aykon Doğan Beyefendi, bugün, çok güzel izahat verdi; ama, 
ben, bir hususu ilave etmek istiyorum, müsaadenizle. 

Yap-işlet-devret modelinin mucidi, yine, rahmetli Turgut ÖzaT dır. 1984 yılında, Washing-
ton'da, Türkiye'deki özelleştirme programını açıklarken, beraberinde de yap-işlet-devret modeli
ni açıklamıştır. Hatta, ben, ona, özelleştirmenin ikiz kardeşi diyorum; çünkü, özelleştirmenin hede
fi, eğer, Kamu İktisadî Teşebbüslerine bir son vermek, onları özelleştirmek ise, bu program içeri
sinde, onlara, yenilerini ilave etmek fevkalade yanlış olur. İşte, yap-işlet-devret modeli, bazı alt
yapı yatırımlarının özel sektör tarafından yapılmasını imkân dahiline getiren bir finansman mode
li olarak o zaman ortaya çıkmıştır ve fevkalade yerindedir; ama, gelin görün ki, bunun mucidi olan 
ve dediğim gibi, özelleştirmenin ikiz kardeşi olarak lanse edilmiş olan bu programa, bugün -Ana-
muhalefet Partisi ve bizim ortağımız dahil- itiraz edilmektedir ve projelerin gerçekleşmesi engel
lenmektedir. 

Dışticaret ve ödemeler dengesi, ihracatta, dış talep yapısına uygun ürün yetiştirilmesi ve çeşit
liliğin artırılması, rekabet gücümüzü destekleyici gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulanması ve 
dünya... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Efendim, ne kadar süre istiyorsunuz? 
ERSİN.FARALYALI (Devamla) - 1 dakika efendim. 
BAŞKAN - Size, 2 dakika süre veriyorum Sayın Faralyalr, buyurun. 
ERSİN FARALY ALI (Devamla) - Teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 
Efendim, bu konuda da, benden evvelki konuşmacılar, rakamsal değerleri de ifade ettiler. 

Onun için, ben, burada, fazla bir şey söylemek istemiyorum; ama, gerçekçi kur politikası uygula
masını da biz bozmadık. Eğer, bugün, enflasyonla arasında sepet olarak baksanız dahi bir fark var
sa, bu, yine, geçmişten gelen hatalardandır; bu hatalar, ancak, belli bir süre içerisinde düzeltilme 
imkânına vabestedir. Başka bir imkânımız da yoktur. 
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Nihayet, beşinci olarak da, gelir dağılımı ve refahın yaygınlaştırılması konusu, projeksiyon 

olarak ele alınmıştır. \ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu vesileyle, Yedinci Beş Yıllık Planın, ülkemize, mille
timize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunu hazırlayanlara teşekkür ediyorum ve unutulmama
sı gereken bir hususu daha çok kısaca ifade edip, huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

Gerçekten, bu Planda yer alan ve benim megaproje olarak adlandırdığım, devletin, sadece dü
zenleyici ve gözetici görevine çekilmesinin; yani, devleti küçültme cesaretini... 

SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) - "Devleti küçültelim" derken kaybetmeyelim de.... 
ERSİN FARALYALI (Devamla) - ...bu Planda, bu Hükümetin göze alabilmiş olmasının, ha

kikaten takdire şayan bir husus olduğunu -bugün altını çizerek söylüyorum; ama, lütfen, önümüz
deki günlerde daha iyi düşünün- belirtmek istiyorum ve zannediyorum, bizden sonraki nesilllere bı
rakabileceğimiz en güzel proje de budur. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Faralyali, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Kerimoğlu; buyurun. 

Sayın Kerimoğlu, süreniz 60 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Yedinci Beş Yıllık Plan üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına düşüncelerimi ak
tarmak üzere huzurunuzdayım. 

Burada, az evvel, muhalefete mensup bazı arkadaşlarımızın Plandan başka herşeyi tartıştıkla
rı bir ortamda, değerli bir arkadaşımız, mahkeme mübaşiri gibi "sosyal demokratlar nerede" diyor
du. Sosyal demokratlar burada, hem de her yerde... Eğer, sıkıntıları varsa, buradayız. 

Şimdi, az evvel sözlerimin başında belirttiğim gibi, gerçekten Planı tartışacak olursak, önce, 
bir plana nasıl bakılması gerektiğini söylemek istiyorum. Plan hazırlanırken, şöyle bir süreç izle
nir; belirli hedefler öngörülür ve belirli bir süre tespit edilir; amaç, bu belirli süre içerisinde hedef
lere ulaşmaktır. Genelde, bu süre, beş yıl olarak belirlenir. Bu beş yıllık süre içerisinde, ülkenin, 
ekonomik, siyasal, sosyal açıdan nerelere gelmesi gerektiği, nerelere gelebileceği, verilere dayalı 
olarak öngörülür; ancak, günümüz planlama anlayışında, artık, hedefler, makro ekonomik göster
gelerle sınırlı tutulmaktadır. Beş yıl sonrasına yönelik sektörel üretim hedefleri, planlarda verilme
mektedir. Artık, hiç kimsenin, 2000 yılında, falan alt sektörde şu kadar filan alt sektörde bu kadar 
üretim rakamına ulaşılacaktır şeklindeki ifadeleri ve hedefleri aramaması gerekmektedir. Dünyaya 
açılan ekonomik bir yapıda, üretim teknolojilerinin hızla geliştiği bir süreçte, piyasaların, günü
müzdeki gelişmişlik ve entegrasyon düzeyinde, bu türden sektörel üretim hedefleri tespit etmek, 
plan bütünlüğü ve tutarlığı açısından, hem uygun görülmemektedir hem de gerçekçi bulunmamak
tadır. Dolayısıyla, artık, günümüzde planlar, bu stratejik planlama anlayışının bir gereği olarak sek
törel üretimlerin hedefleri yerine, projeler demeti sunmaktadır. 

Burada yanlış bir beklentiyi düzeltmek istiyorum. Hiç kimse, bu projeleri hangi kaynaklardan 
finanse edeceksiniz diye sormamalıdır. Çünkü, bu soruların yanıtları, planlar yerine, onunla uyum 
içinde hazırlanması gereken yıllık program ve bütçelerde verilir. Gerçekçi planlarda yer alan vergi 
reformu ve finans reformu projeleri, bu kaynakların ipuçlafını vermektedir. Ancak, bu verilerden 
çıkarak, projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan kaynakların ayrıntılı dökümlerine ulaşmak 
mümkün değildir. Dolayısıyla, planın amaçladığı bir şeyi kendisinden beklememek haksızlıktır. 
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İsterseniz, önce, Anayasamızın plandan ne anladığını bilmek zorunluluğu var, ona bir baka

lım. 1982 Anayasasının 166 ncı maddesi şöyle diyor : "Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, 
Özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke 
kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu 
amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. " 

Devlete bu görev verildikten sonra yine aynı maddede, planın, neleri öngöreceği ayrıntılı bir 
şekilde verilmektedir; aynen aktarıyorum: " Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda is 
tikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; ya
tırımlarda toplum yararlan ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef 

'alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir." . 

Üstelik bu Anayasa, askerî bir dönemde hazırlanmış ve toplum olarak demokratik açılımları 
sağlamadığı için, eleştirdiğimiz ve değiştirmeye çalıştığımız bir anayasadır. Bu tür bir anayasada 
bile, planlamadan vazgeçilemez. Planlama, bir araç olarak görülmekte ve devletin sosyal boyutu 
ihmal edilmemektedir. Bunlar, anayasada böyle yer alınca, doğaldır ki, toplum, siyasî iktidarlardan 
anayasanın gereğini yerine getirmesini ister; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekleş
mesini bekler ve topyekûn bir kalkınma hamlesinin kendisine getireceği refahı düşler. Peki, siyasî 
iktidar, anayasa gereği, planları hazırlamakla toplumun beklentilerini karşılamış olur mü? Bu soru
nun yanıtı, toplumun örgütlülük düzeyine bağlıdır. 

Planda, toplumun farklı kesimlerinin taleplerinin yer alması önemli bir aşamadır ve demokra
tik bir plan için, olmazsa olmaz koşuludur; ancak, bu, tek başına yeterli değildir. Toplumun farklı 
kesimlerinin, kendi örgütleriyle siyasal iktidar düzeyinde baskı oluşturamadığı ve bir baskı grubu 
gibi çalışamadığı durumlarda, bu hedefler kâğıt üzerinde kalır. Zaten, sivil toplum örgütlenmesinin 
güçlü olmadığı toplumlarda, farklı kesimlerin, bırakınız taleplerinin gerçekleşmesini, taleplerini 
seslendirmesi bile son derece güçtür. Nitekim, Yedinci Plan öncesi, Beşinci ve Altıncı Plan dene
yimleri hafızalardadır. Bu Planların hazırlık aşamalarında, toplumun farklı kesimlerinin hiçbir ka
tılımı olmamıştır. Doğal olarak da, bu kesimlerin talepleri, Plan metnine yansıtılmamıştır. Zaten, o 
dönemde "alternatifimiz yok" diyen bir siyasal anlayışa sahip bir partinin, bundan rahatsız olması 
da beklenemezdi. 

İşte, çağdaş plan, bu beklentilere yer veren ve bunların gerçekleşmesi için toplumun farklı ke
sitlerinin örgütlenmesinin yolunu açan bir plandır. Yedinci Beş Yıllık Planı değerlendirirken, bu öl
çütlerle değerlendirme zorunluluğu vardır; bu ölçütlere dayalı olmayan her türlü değerlendirme, 
afakîdir, nesnel değildir, gerçekçi değildir, samimi değildir. Üzülerek söylemeliyim ki, maalesef, 
dünkü ve bugünkü görüşmelerde, sırf muhalefet olsun diye, bu tür değerlendirmeler yapılmıştır. 

Sayın Yılmaz, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde konuşurken, kendi iktidarlarının 
iki planlı dönemindeki politikalarını başarılı bulduğunu iddia etmektedir. Bu, son derece yanlış bir 
değerlendirmedir. Plan metninde yer alan 5 Nisan kararlarının gerçekleri incelendiğinde, 1991'de 
iktidarı terkeden ANAP'ın nasıl bir. enkaz bıraktığıfu sergilediği açıkça görülmektedir. 1990'h yıl
ları nasıl ipotek altına aldığı daha ayrıntılı bir şekilde incelenerek Plan metnine aktarılsaydı, bu po
litikanın sorumlusu olarak ANAP'ın adı verilseydi, ANAP sözcülerinin bu tür değerlendirmeler 
yapması, son derece güç olurdu. Zaten, aksi geçerli olsaydı, altın dönemler olarak adlandırılan be
şinci ve altıncı dönemin ardından, 5 Nisan kararları gibi bir istikrar programına gerek duyulmazdı. 
Bizatihi böyle bir programa başvurulması, ANAP politikalarının iflasının bir belgesidir; bunu bir 
iftihar belgesi olarak sunmak, olguları reddetmektir. 

Vine, 80'li yıllarda, sağlık, eğitim, gelir dağılımı, özetle, tüm sosyal yaşam felce uğratılmıştı. 
"Ucuz işçi cenneti" diye tüm dünya ülkelerine lanse edilen bir ülke durumuna getirilmiş olan Tür-
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kiye'nin, sosyal politikaları açısından, ANAP iktidarında varacağı yer, zaten farklı bir yer olamaz
dı/ ' 

1989 bahar eylemleri sonrasında kaydedilen reel ücret artışları, ANAP iktidarının dağıttığı bir 
ulufe değildir. 1989 sonrası başlayan maaş ve ücret artışları, keyfî artışlar olmayıp, 1980'li yılların 
emek aleyhine olan bölüşüm politikalanna bir tepkinin ürünüdür. Tabiî, bunlar, yeni bir planın, bîr 
önceki plan dönemiyle hesaplaşmayı tercih etmemesi nedeniyle, böyle cüretkâr bir açıklama, do
ğal olarak görülecektir. Siz, bir önceki plan dönemiyle hesaplaşmaya gitmez iseniz, o dönemin so-
rumlularıyla, o dönemi tartışmaz iseniz, bu sorunlar da kalkar; oysa, mübalağalı bir şekilde, altın 
dönem yaşattıklarını, burada rahatlıkla söylemeyi kendilerine görev bilirler. 

Üzülerek söylemeliyim ki, bu olanağı, bu tartıştığımız Plan, kendisine bizzat vermektedir; 
ama, bu olanak verildi diye, bu kadar pişkin olmanın da bir anlamı yoktur. Altın plan hazırladıkla
rını ifade edenlerden sormazlar mı ki, iktidarlarındaki plan döneminin, daha ikinci yılı dolmadan, 
neden erken seçime gitmek zorunda kaldınız ve ardından yapılan seçimi neden kaybettiniz. Acaba, 
halk, yaşadığı altın dönemden rahatsız mı oldu; sakın, halk, altın bir kafese konulmuş olmasın. Bel
ki de halk "kafes kafestir, altın olsa ne yazar" diye düşünmüştür; herhalde böyle düşünmüştür ki, 
ANAP, sekiz yıl sonra iktidarı bırakmak zorunda kalmıştır. 

Millî irade sonucu, sandıktan sivil olarak çıkmış olmasına rağmen, 12 Eylül rejiminin bütün 
kalıplarını sürdürmekte ısrarlı bir parti konumunda olan ANAP'ın, ülkeyi sosyal politikalar açısın
dan farklı bir yere getirmesi zaten mümkün değildi. 

Demokrasinin hedeflenmediği, onun, tüm kurum ve kurallarıyla işletilmediği bir düzende, sos
yal politikaların ciddî sonuç vermesi, zaten olanaksızdı. Yine de, Sayın Yılmaz'a, bu olumsuz tes
pitlerine rağmen, teşekkür ediyorum; böylece Planın eksik bıraktığı bir şeyi tartışmaya açma imkâ
nını bulduk. 

80'li yıllarda Türkiye'de uygulanan ekonominin genel çerçevesi, 24 Ocak türü bir istikrar prog
ramının modeliyle belirlenmiştir.,ANAP Hükümetleri döneminde bu politikaların ısrarla sürdürül
mesi sonucu, ekonominin malî dengeleri tahrip edilmemiş midir; enflasyon, büyük halk kitleleri
nin sırtında, ağırlığı giderek sürekli bir kambura dönüşerek, âdeta kurumsallaşmamış mıdır; işsiz
lik giderek artmamış mıdır; sanayileşmeden vazgeçilmemiş midir; 24 Ocak türü bu istikrar progra
mıyla ekonominin dışa açılmasının bedeli, emekçilere ve köylülere ödetilmemiş midir; bu dönem
de gelir dağılımı, çok belirgin bir biçimde, emek ve tarım gelirleri aleyhine dönüştürülmemiş mi
dir; böylece, ekonomi, kısır bir döngü içine sokulmamış mıdır; ülke ekonomisi, büyük yara almış 
ve tekrar başlangıç noktasına gelinmemiş midir. Bu süreçte, 12 Eylül rejiminin yarattığı ve ANAP 
İktidarına devrettiği anayasal, siyasal ve kurumsal çerçeve büyük rol oynamıştır. 

Türkiye, kaybettiği 80'li yıllardan sonra, açılması daha zorlaşan bir kriz sürecine girmiştir. 
80'li yıllarda Türkiye demokrasisi askıya alınarak, siyasal partiler susturularak, çalışan kesimlerin 
aleyhine kararlar alınarak ve sanayileşmeden vazgeçilerek, ekonomik istikrar sağlanmaya çalışıl
mamış mıdır; Türkiye'de ekonomik dengeler yeniden kurulmadan, ek istihdam sağlamak olanaksız 
hale gelmiştir. 1980'li yıllarda, Türk ekonomisinde yaşanan kısa yükseliş ve uzun düşüş dönemle
ri, tüm sektörlerde başlayan ve dalga dalga yayılan istikrarsızlıklara yol açmıştır. ANAP, 1980'li 
yıllarda, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atarak, sığ bir iktisat anlayışı içinde yaptığı yanlış tercih 
ve uygulamalar sonucu, ekonomimizi 5 Nisan kararlarını alma noktasına getirmemiş midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980'li yıllarda, 1970'li yılların aksine, dünyada büyük bo
yutta ekonomik krizler ve şoklar yaşanmamıştır. Bu dönemde Türkiye, 35 milyarlık net dışborç 
kullanmıştır. Buna karşılık, yeni bir sanayileşme, kalkınma sürecine girilemediğinden, 1991 yılın-
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da, tekrar, daha derin bir krize girilmiştir; bu, ANAP İktidarının yanlış politikalarından ve becerik
sizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bugün, Türkiye'de, öncelikle, yanlış karar vermeme noktasındayız. Türkiye, 1980'li yıllan, 
kaybetmiştir; daha da önemlisi, altmış yıllık sanayileşme tutkusundaki yön duygusunu yitirmiştir. 
Türkiye'nin 1990'lı yıllarda kaybetmeye tahammülü yoktur. 

Geçmiş, ANAFlı, yılların hesabına bakılırsa, Türkiye'nin bu duruma ne pahasına geldiği gö
rülmektedir; ekonomik istikrar bozulmuş, enflasyon âdeta kurumsallaşmış, sürekli krizler dönemi
ne girilmiştir. . 

Ekonomik yönetimin omurgası olan kamu maliyesi zayıflatılmış, etkinliği kaybettirilmiştir. 
Sanayileşmeden vazgeçilmiş, imalat sanayiinde, sabit sermaye stokunda bir artış sağlanamamıştır. 
Türk ekonomisi, üreten ve ihraç eden bir anlayış yerine, al-sat düzeni ticarî ilişkilerin önem kazan
dığı bir yapıya kaydırılmıştır. 

Bilgi ve sermaye birikimi sürecine dayanmadan, fırsatçı iş yapma ödüllendirilmiştir. Eğitim 
düzeyi ve bilgi birikimi artırılmamış ve bu yönde ümit verecek hiçbir gelişme yapılmamıştır. 

Dünyada yaşanan, sanayi ötesi toplum olma çabaları ile üçüncü sanayi devrimi anlamı anlaşıl
mamıştır. 

Bölüşümde adalet, bir ülkede, toplumsal refahın ve barışın en temel göstergesidir. 
1980'li yıllar Türkiyesinde, bölüşüm ilişkilerinden oluşan yeni dengeler, çok belirgin bir bi

çimde, emek gelirleri aleyhine dönüşmüştür. 
Reel ücretler, 1977 yılında 100 olan düzeyden, 1988 yılında 43,4'e gelirken, reel memur ma

aşları da, aynı dönemde, 45,7'ye düşmüştür. 
Çiftçinin eline geçen fiyatlar da, dönem boyunca, sınaî girdi fiyatlarının daha da altında tutul

muş, böylece, köylünün gelirleri geriletilmiştir. Bu gelirlerin göstergesi olan tarım sanayii fiyatla
rı, 1977 yılında 100 iken, 1988 yılında 44,5'e düşmüştür. 

Ücretlerdeki gerileme, sendikalı işçi kesimi tarafından, ancak, 1989 yılından itibaren tersine 
dönüştürülmeye başlanmıştır. . 

Emeğin hakkını vermede, zamanın SHP'li belediyeleri, öncü rolünü oynamamış olsalardı, top
lumda, bu açıdan, daha adil gelir bölüşümü dinamikleri oluşturulamamış olacaktı. 

- Sermaye kesimi içindeki dengeler de değişmiştir. Yeni dengeler, genellikle, üretken ve yatı
rımcı sermaye gruplarının yerine; yatırım eğilimi zayıf, parazit ve tüketici nitelikteki gruplar halin
de oluşmuştur. , 

Sanayici, dönem boyunca, brüt kârlarının beşte ikisiyle üçte ikisi arasında değişen bir bölümü
nü, faiz ödemeleri biçiminde, malî sermayeye ve rantiyelere aktarmıştır. 

Faiz gelirlerinin ulusal gelir içindeki payı, 1988 yılında yüzde 14,1' e çıkmıştır. Çalışmanın, 
üretimin, emeğin, faizcilik karşısında bu denli yıpratıldığı hiçbir ülke örneğini bulmak mümkün de
ğildir. 

1980'lerde, gelir bölüşümünün bilinçli olarak bozulması sonucu yeni kaynak yaratma amacı
na yönelinmiş; içeride geniş kitlelerin satın alma gücünü geriletilerek, ihraç edilecek ürün fazlası 
yaratılmıştır; ancak, ücretlerin geriletildiği bir dönemde dahi, imalat sanayii yatırımlarının yüzde 
50 azalması önlenememiştir. Böylece, düşük reel ücretlerin, hiç olmazsa, hızlı bir sanayileşme ve 
büyüme yönünde katkı yapması ve uzun vadeli olumlu beklentiler içine girilmesi dahi sağlanama
mıştır. 
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Şimdi, tek başına Dumankaya da olsa, buradan ANAP'lılara seslenmek istiyorum: Bu mu si

zin altın yıllarınız, bu mu sizin övünülecek, iftihar edilecek altın yıllarınız... 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Sana laf atmayacağım... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Yalnız buldunuz, yüklenin!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Şimdi, burada, Anamuhalefet Partisini dinlerken, za

man zaman çelişkiler içerisinde olduğunu açıkça görüyoruz. Yine, Sayın Yılmaz "1994 yılından 
bugüne kadar yaşadığımız bütün sıkıntılar, hep bir mahallî seçim uğruna yapılanlardır" diyor, in
sana sormazlar mı; bir taraftan ekonomik sıktıları, iç borçlanmaları, işsizliği, yoksulluğu, seçimin 
sonuçlarına bağlayacaksınız; arkasından da çıkıp "ekonomik sıkıntıları, darboğazları, istikrarsızlık
ları, işsizliği, yoksulluğu aşmanın yolu bir erken seçimdir" diyeceksiniz; birbiriyle çelişmiyor mu? 
Size sormazlar mı; bir taraftan "tüm sıkıntıların sorumlusu seçimler" diyeceksiniz; diğer taraftan 
"bu sorunların çözümü için seçim" diyeceksiniz. Vatandaş, size, öncelikle "kendinizle çelişmeyin" 

. d e r . . . . ' • ' . • . . • . ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, Sayın Yılmaz, Yedinci Beş Yıllık Planı eleştirece
ğim diye, sırf eleştirmiş olmak için, bir zamanlar özel sektörcülük şampiyonluğu yaparken, şimdi 
de, ne hikmetse, enerji gibi hayatî öneme sahip bir sektörü, sırf özel sektör yapacak diye yap-işlet-
devret modeline şüphe duyarak bakıyor, eleştiriyor, özel sektöre güvenilmeyeceğim ima ederek ve 
açıkça da alay ederek "özel sektör mü enerji üretimi yatırımlarını 7 kat artıracakmış" diyerek, yi
ne, partisinin görüşleriyle çelişkiye düşmektedir. Bunu, sırf eleştirmiş olmak için yaptığını zaten 
hepimiz biliyoruz. 

., Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP'ın kendi içindeki çelişkileri burada anlatmak için 
herhalde.bir yarım saat daha konuşmak zorundayım. Hiç değilse bundan sonra, bu kürsüye gelip, 
halkın karşısına çıkıp, ANAFın altın yıllarından bahsetme cesaretini gösteremezler umuyorum. 

ETEM KELEKÇİ (Afyon) - Dumankaya yandın. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ne yapsın garip Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Hiç laf atmayacağım sana, ne kadar sataşırsan sataş. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Dumankaya, ANAP'lılar seni tek başına bıraktılar... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben size yeterim onun için. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Şimdi de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, bu Pla

na katkılarından söz etmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, AT, Maastricht Antlaşmasıyla tek pazara geçmeyi öngörürken, üye ülkelerin 

ekonomik performanslarına yüksek sınır ve standart koşulları getirmiştir. 2000'li yıllara doğru 
AT'ye üye olabilmek için, faizde yüzde 5 ilâ 10, enflasyonda yüzde 4, kamu açıklarında yüzde 3, 
toplam borçlanmada yüzde 60 olarak belirlenmiş olan ekonomik performans barajlarına uygunluk 
sağlamak gerekecektir. 

AT ülkeleri, Maastricht Antlaşmasıyla, bu kriterler eşliğinde, tam demokrasi ve örgütlü sivil 
toplumu, herkese iş ve kaliteli yaşamı, daha çok sosyal hizmet ve çevreyle doğanın korunmasını 
gerçekleştirmeyi hedef almışlardır. Yedinci Planda, sevinerek söylemeliyiz ki, Maastricht strateji
sine uyum sağlayacak doğru politikalar saptanmıştır. 

Toplumun Plandan birçok beklentisi vardır; ancak, enflasyonun düşürülmesi, işsizlik sorunu
nun çözümlenmesi, hızlı büyüme, refahın geliştirilmesiyle fakirlikten kurtulma, toplumumuzun en 
öncelikli ekonomik beklentileridir. 

Enflasyon kontrol altına alınmadan, 1980'li yılların tahrip ettiği ekonominin makro dengeleri 
kalıcı olarak yeniden oluşturulmadan, diğer sorunların hiçbiri aşılamaz. Dolayısıyla plan pratiği-

- 122 -



T.B.M.M. B:140 13 .7 .1995 0 : 4 
mizde ilk kez-Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında makro istikrara büyük önem verilmesi tesa
düf, değildir; bu bilinçli bir tercihin sonucudur; 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Muhalefette olsan orada öyle konuşur musun; rolün gereği öy
le konuşuyorsun. 

MEHMET KERlMOĞLU (Devamla)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüzdeki plan 
dönemi, insana, onun onurunun korunmasına, yaşamının kalitesine, yaşadığı çevreye ve doğaya 
önem vermemiz gereken bir dönem olmalıdır; bununla yetinilmemelidir, bu dönem aynı zamanda 
millî gelirin hızla artırılacağı, bölüşümün adilleştirileceği, tüm insanlarımızın hızla fakirlik çizgi
sinden kurtarılacağı bir dönem olmalıdır... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Duy da inanma! 

MEHMET KERlMOĞLU (Devamla) - İşte o zaman çocuklarımızı sağlıklı büyüterek, iyi eği
terek, avantajımız olan genç nüfusumuza iş olanakları yaratarak, 2000'li yıllara başımız dik olarak 
ulaşabiliriz.... 

Teknik gelişme, küreselleşme süreci ve dünya çapında rekabetin, ekonomik ve sosyal yaşamın 
en etkili unsuru haline gelmiş bulunmaktadır. Bu alanda rekabet gücüne sahip olamayan ülkelerin, 
gelecekleri karanlıktır. Teknolojik gelişme, yetişmiş insangücüne ve devletin doğru yönlendirilme
sine dayanmaktadır. Dolayısıyla yetişmiş insangücünün bir ülke geleceğinde, önemli bir rolü var
dır. 

İnsana yatırımın öneminden dolayı, eğitimin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, tüm toplumlar 
için birer temel hedef olmalıdır. İnsana yatırımın esas alındığı bir yaklaşımla sosyal politikalar, çok 
kritik bir netlik taşır. Bu durumda sosyal politika alanında, başta sağlık ve sosyal güvenlik olmak 
üzere, bir dizi kapsamlı reform planlamak kaçınılmaz olur. Bu tür reformaların yapıldığı ülkelerin 
pratiği incelendiğinde, sosyaldemokratların, hep ön saflarda olduğu açıkça görülebilir. Bu tür re
formlarda öncelik etmek, sosyaldemokratların varlık nedenidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyaldemokratMr, bu tür sosyal projelerin yanı sıra, ge
lir dağılımında adaletin sağlanmasında, bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde, vergi reformları
nın adil bir şekilde yapılmasında sürekli projeler üretmişler ve bu tür reformlarda da öncülük et
mişlerdir. Bu politikalar, sosyaldemokrat bir parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin de sahiplen
diği politikalardır. Cumhuriyet Halk Partisi, bu politikalar doğrultusunda geliştirilen projelere sa
hiplenmiş ve bunların, Plan metnine yansıtılmasında, büyük ölçüde emek vermiştir. Burada, sade
ce, çarpıcı birkaç örnek vermekle yetineceğim. 

Vergi düzenlemesi projesiyle, ilk kez, üreticiler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi ve gay
rimenkul rantlarını vergileyen bir sistemin oluşturulması öngörülmektedir. ' 

Eğitim projesiyle, iyi eğitilmiş ve yüksek nitelikli insangücü yetiştirilmesi için, geçmiş yıllar
da ihmal edilmiş olan bu sektöre, daha fazla kaynak aktarılması öngörülmektedir; böylece, eğitim 
birliği sağlanmış olacaktır. Zorunlu eğitim dışında, her kademede eğitim hizmetinden yararlanan
ların eğitim finansmanına katılımı, maddî güçleri ölçeğinde sağlanacaktır. 

Bilim ve teknoloji projesiyle, ülkemizin teknoloji üretebilir düzeye ulaşması ve bütün sektör
lerde rekabet gücünü artırması amaçlanmaktadır. 

Sosyal güvenlik reformu projesiyle, işsizlik sigortasını, iş güvencesini düzenleyen, sosyal si
gorta mevzuatını yenileyen ve sigortanın finansmanına devlet katkısını da güvence altına alan ku
rumsal düzenlemeler öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, aynı bu Planda, devlet işletmeciliğinde yapısal deği
şim projesiyle, özelleştirme kapsamı dışındaki kamu işletmelerinin özerk bir yapıya kavuşturulma-
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sı öngörülmektedir. Bölgesel dengelerin sağlanması projesiyle, sektörel tercih ile mekânsal anali
zin birlikte ele alındığı yeni bir planlama yaklaşımı getirilmektedir. Ülke bütünlüğünde yer alan her 
bölgenin, farklı imkânlara, özelliklere ve sorunlara sahip olması, bunu zorunlu kılmaktadır. Bu ör
nekleri daha da çoğaltabiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin, Plana olan damgasını.göre-
bilmek için, sosyal sektöre ilişkin projeler demetine bir göz atalım. Bu, sosyal sektöre ilişkin pro
jeler demeti, neleri getirmektedir? Yedinci Beş Yıllık Plan, Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyacak, se
çilmiş yirmi ayrı konuda, temel yapısal değişim projeleri önermektedir. Bu projelerden bir kısmı, 
sosyal sektörlerin gelişmesine yöneliktir. Bunlar, Planda "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Sos
yal Güvenlik Reformu, Kamu Kesiminde Ücret Adaletinin Sağlanması, Gelir Dağılımı ve Refahın 
Yaygınlaştırılması, Bölgesel Dengelerin Sağlanması ve Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi" 
başlıkları altında verilmektedir. Gerçi, bunlar, Planda belli bir sırayı takip ederek verilmemektedir; 
ancak, genel kabul, bu projelerin sosyal sektörleri kapsadığıdır. Sosyal sektörlere yönelik bu pro
jelerle, özgür ve demokratik bir ortamın sağlanmasına, bireyin önplana çıkarılmasına, gelir dağılı
mının iyileştirilmesine, istihdamın artırılmasına, toplumun tümünün sosyal güvenlik ve temel sağ
lık hizmetlerine kavuşturulmasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine ve bölgesel dengele
rin sağlanmasına çalışılmaktadır. Ülkede çoğulcu demokrasiyi kökleştirmeden, devleti demokratik
leştirmeden, yerel yönetimleri güçlendirip katılımcı yapıya kavuşturmadan, hukukta, insan hakla
rında ve çalışma yaşamında liberalleşme sağlamadan, ekonomide liberalleşmeden bahsetmek aldat
macadır. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışanların işyerlerinde yönetime katılmaları sağlanma
dan, emeği özgürleştirmeden, örgütlü sivil toplum yapısını gerçekleştirmeden serbest piyasa düze
ninin sağlıklı işlemesini beklemek bir yanılgıdır. Kısacası, hem demokratik hem sosyoekonomik 
gelişmişliğin eşzamanlı olarak yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 

Serbest piyasa düzenini savunanlara, kendilerine "liberaliz" diyenlere sesleniyorum: Geliniz, 
bütün bu düzenlemeleri öngören Planı sahiplenelim; güç verelim. Bu destek verilmediğinde görü
lecektir ki, ortada ne serbest piyasa ne de liberaller kalacaktır. Umarız, bu yanılgıya düşülmez ve 
gereken destek verilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genç nüfusumuzun fazlalığı, hem bir şans hem bir talih
sizliktir. Bu Plana gereken destek yerilir ve siyasal iktidar bu Plana uygun yıllık programlar ve büt
çeler hazırlarsa, bu, genç nüfusumuz için bir şans olacaktır. Aksi halde, bugün, içinde bulunduğu
muz kaos devam edecektir; bu gençlerimizin bir kısmı teröre malzeme olacak; bir kısmı ise, yaşa
dığı kimlik bunalımına,çözüm olarak ırkçılığa yönelecektir. 

Geliniz, bu projelere sahip çıkalım; gençlerimizi ve toplumumuzu 2000'li yıllara başı dik ola
rak taşıyalım. 

Bu Planda, elbette, eksik bırakılan başka yanlar da vardır. Yarınki genel görüşmede, önerge
lerle, bu eksikliklerimizi, burada, hep birlikte gidermeye gayret edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyanın en güzel planlarını, en güzel yasalarını da çı
karsanız, olağanüstü kaynaklar da yaratsanız, merkezinde insan olmayan, onun gönüllü katkısı ol
mayan bir planın, bir programın sonuca ulaşması mümkün değildir. Çağdaş dünyayı çağımızın ka
fasıyla yorumlayamazsak, Türkiye'nin yalın gerçeklerini birbirimizden gizlemiş oluruz. Sorunları 
çözmek gibi asli bir görevimiz var. Bu zorluğu aşmamız, olmazsa olmaz koşulların başında gelir. 
İçinde bulunduğumuz sorunları aşabilmek için, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere 
engin bir hoşgörü ortamına ihtiyacımız vardır. Bu ülkede, hiç kimsenin kendini ev sahibi başkala
rını da kiracı görme hakkı ve yetkisi yoktur. 
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Dünyanın sorunlarla yüklü ilk ve tek ülkesi biz değiliz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi tari

hi, ülke tarihi bunalımdan nasıl çıkılacağı konusunda destanlarla doludur. Hepimizin çağdaşlaşma 
ve gelişme yönünden anladığımız/imrenerek izlediğimiz Batılı ülkelerin, temelinde bunalım süre
cinden sonra geliştirilen sosyaldemokrat çözümlerin yolları, çok açık olarak ortaya konulmuştur. 
Eğer, hedefimiz, çağdaş ülkelere ulaşmak, o imrenerek anlattığımız Batılı ülkeler ölçüsüne ulaşa
bilmek ise, o zaman, o ülkelerin geliştirdiği demokrasilerin, işimize geleni alıp işimize gelmeyeni 
almazsak, geçmiş sekiz yılda yaşadığımız gibi arabesk bir demokrasi yaşarız. 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, her sayın üye benden süre uzatımı istiyor, mümkün müdür ben 
de zatı âlinizden biraz süre kısaltılması istesem; bu 3 üncü turu bitirebilsek... Süreniz var efendim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bitirdiğim zaman size süre vereceğim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkanı kırma Kerimoğlu... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın geliş
miş ülkelerin de, artık, eskisi gibi tek başına örgütlenme kriteri demokrasi için yetmiyor. O ülke
lerde demokrasi kriteri olarak öne çıkan, bireyin özgürlüğü ve özgürleşen bireyin kimlik arayışıdır. 
Eğer, bunu, demokrasi içinde çözemezseniz, özgürleşen birey, demokrasi içerisinde kendini tarif 
edemeyen birey, anarşizme yönelir. Eğer, yine, o özgürleşen birey, kendi kimliğini bulamazsa, o 
zaman da ırkçılığa yönelir. 

Şimdi, burada, içinde yaşadığımız birçok bunalımı aşabilmenin yolu, evrensel demokrasinin 
tüm kriterlerini birlikte yaşayabilmenin yollarını bulabilmektir. 

Yine, o çağdaş, gelişmiş ülkelerde, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu, siyasî partiler ve de
mokratik baskı gruplarının dayanışmasıdır. Bu Planda biraz anlatmaya çalıştığımız demokrasinin 
olmazsa olmaz koşulu, yani siyasî partiler ve demokratik baskı grupları; yani siyasetin ürettiği po
litikaların doğrularını geliştiren, yanlışlarını budayan toplumun örgütlü güçleri ve onun bilimsel 
denetimiyle birlikte, bu birlikteliği, bu barışıklığı, bu kardeşliği ve bu dayanışmayı sağlayamadığı
mız takdirde, Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğini sanmak, düşünmek, hayal etmekten öteye de
ğildir. 

Özetle, bu planların ya da Türkiye'nin çağdaş geleceğine yönelik öngörülen başka iyi niyetle
rin oluşabilmesinde, Türkiye'nin dört bir yerinde, özgür bireyi, örgütlü toplumu, demokratik dev
leti her şeyiyle yarattığımız ölçüde başarı şansının olduğunu açıkça burada tekrar etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte, bu bağlamda, belki ilk defa, çalışanların da, toplumun 
çeşitli katmanlarının da katkısıyla yeni bir plan hazırlanmıştır. Adını koyacaksak "altın planlar" di-
yeceksek, diliyoruz ki, bundan sonra gelen planlar, bunu da aşarak, daha doğru planlar olarak ger-
çekleştirilebilsin. 

Bunlara rağmen, bugün sabah, çok değer verdiğim bir sendika başkanına "çalışanlar olarak, bu 
Yedinci Beş Yıllık Plana nasıl bakıyorsunuz?" Sorusunu sordum ve kısa süreli çalışma sonucu bir 
metin gönderdiler. İzninizle, onu da burada huzurlarınızda aktarmak istiyorum. Türk Harb-İş Sen
dikası Genel Başkanı Sayın İzzet Çetin'in -Yedinci Beş Yıllık Plana, benim gibi, bizim gibi bak
masa bile- toplumsal baskı grubu, siyasal partilerle ilişkileri açısından nasıl baktığını burada size 
kısaca iletmeye çalışacağım. 

"1980'li yıllarda yeni liberal dalganın yükselişi, gelişme iktisadı ve iktisadî planlama ekolleri
nin ihmaline yol açtı. Gelişme iktisâdı, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kalkınma problemle
rinin, gelişmiş ülkelerdeki büyüme problemlerinden öz itibariyle farklı yönlerinin olduğu ve farklı 
çözümlemeleri gerektirdiği düşüncesine dayanıyordu. İktisadî planlama da kalkınma problemi eri-
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nin bir piyasa eliyle çözülemeyeceği ve reel alan ile malî alan arasında ve farklı sektörler arasında 
planlama gerektirdiği düşüncesine dayanıyordu. 

Türkiye'de 1970'li yılların sonundaki ekonomik krizle birlikte, kalkınma iktisadı ve iktisadî 
planlama, DPT Müsteşarı Sayın Turgut Özal eliyle, yerini, vahşi piyasa yönetimlerine bıraktı. Pi
yasa güçleri serbest bırakıldığı takdirde, ekonominin istikrarlı bir dengeye kavuşacağı savunulu
yordu. •" • . • . ' ' : , . / 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, iktisadî planlama geleneğinin inkârına dayalı bir plandır. 
Sektörler arasındaki koordinasyonu gözardı etmiş bir plandır. Özellikle, farklı sektörler arasındaki 
koordinasyonu gözardı etmiş olan bu Planın eksikliği de şudur: Böyle bir tarz içerisinde, birbirini 
çalan hedefler ortaya konulması kaçınılmazdır; çünkü, iktisadî dünyada, belli bir hedefin yerine ge
tirilmesi, bir başka hedefin yerine getirilmesini imkânsızlaştırabilir veya belli bir hedefin, bir baş
ka hedef yerine getirilmeden, gündeme getirilmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, konulan he
defleri birbirleriyle tutarlı bir şekilde belirlemek üzere, karşılıklı ilişkileri göz önünde tutan model
ler oluşturulur. Bu modellerin modern bir versiyonu da, hesaplanabilir genel denge modelleridir. 
Bu modeller, bugün, gelişmiş ülkelerde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. 

Peki, iktisadî planlama geleneğini bir tarafa bırakan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı* buna 
bir alternatif getirebiliyor mu; pek değil. 

Bilindiği gibi, Japonya başta olmak üzere, Asya-Pasifik ülkelerindeki iktisadî atılım, bazı ye
ni sektörlerin, mikroelektronik teknolojiye ve toplam kalite yönetimine dayalı yoğun yatırımlarla 
hızla öne çıkarılmasına dayanıyor; buna, devletin stratejik sektörlerdeki yatırımlarının kollanması
nın gerekli ve yeterli olduğu anlamında "stratejik planlama" deniliyor. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını, stratejik planlama düşüncesinin etkilediği anlaşılıyor; 
ancak, bu, sadece etkilenme düzeyinde kalmış ve uygulamada karşılaşılacak ayrıntılı problemlerin 
aşılması yolunda çözüm üzeretilmemiş; öte yandan, aslında uygar olduğumuzu cümle âleme -özel
likle Avrupa'ya- gösterme kaygısıyla ele alındığı anlaşılıyor. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hacim itibariyle en önemli kısmını oluşturan Komisyon 
çalışmalarına yasa zoruyla ekonomik-sosyal konseyi oluşturan Hükümetin, önemli sosyal kesimle
ri katmamış olması-örneğin, memurlar-ciddî bir çelişkidir. . 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hayal ettiği iktisadî atılımı, bizce, piyasa yanlısı yöntem
lerle ve düşük ücretlerle finanse etmeyi planlıyor. 

1. Piyasa yanlısı yöntemler, esas itibariyle, özelleştirmeye dayanıyor. Bilindiği gibi, geçmişte^ 
çeşitli sosyal harcamalar, kamu maliyesi yoluyla finanse edilirdi. Oysa, şimdi, çeşitli sosyal hiz
metlerin, özelleştirilmesi ve kendi kendilerini finanse etmesi hedefleniyor; örneğin, sosyal güven
lik hizmetlerinin özel sigorta şirketleri ve özel hastaneler aracılığıylaçözümlenmesi gibi. Tabiî, bu
rada, gerçekte sistemin kendi kendini finanse edeceği iddiası doğru değildir. Sistemi, bu hizmetle
ri tüketen işçiler ve diğer sosyal gruplar finanse edecektir. Aynı durum eğitim için de geçerlidir. 

2. Ekonominin makro kapasitesi ve işletmelerin imkânları söylemine dayalı argümanlarla üc
ret düzeyi düşürülmek isteniyor. Oysa, ekonomi makro ölçekte ele alındığı takdirde, kârlılığın ol
dukça yüksek olduğu görülüyor. Buradaki amaç, ücretleri düşürme yoluyla kamu ve sermaye ge
lirlerini artırmak ve yeni yatırımları finanse etmektir. Bü durumda, yatırımları finanse etmek üze
re ücretleri düşürülmüş işçilerin bir de sosyal hizmetleri finanse etmelerinin istendiği görülüyor. Bu 
finansman anlayışı, adalete ve barışa karşıdır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına, esas itibariyle, yeni liberal bir perspektif hâkimdir. Tür
kiye'de bu perspektifin en önemli savunucuları TÜSİAD, TİSK, MESS gibi işveren örgütleri oldu-
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lar. İşveren örgütlerinin, işverenlerin kendi çıkarları doğrultusunda ve Dünya Bankası politikaları
nın esiniyle formüle ettikleri görüşlerin, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının iskeletini belirlemiş 
olduğu görülüyor. Burada, tabiî, meslekî alanda aşina oldukları sosyal güvenlik konusu dışında al
ternatif üretme yeteneğini gösterememiş olan Türk-İş, DİSK, Hak-İş'in eksiklikleri de göz önüne 
alınmalıdır. 

Yeni liberal perspektife göre, klasik iş güvencesi tedbirleri, maliyetleri artırdığı gerekçesiyle 
tasfiye edilmelidir. Bu maliyetlerin azaltılması, yatırımları artırıcı bir etkide bulunacak ve yeni ya
tırımlara paralel olarak istihdamı artıracaktır. Aynı şekilde, ücretlerdeki katılık da, maliyetleri ar
tırdığı gerekçesiyle giderilmelidir. Bu da, aynı şekilde yatırımları artıracak, ücretler ise kısa vade
de düşmüş olacak; ama, yeni yatırımlara paralel olarak istihdamın artırılması bunu telafi edecektir. 
Dolayısıyla, klasik iş güvencesi tedbirlerinin tasfiyesi ve ücretlerin esnetilmesi, gerçekte, belli bir 
vadede daha fazla iş güvencesi anlamına gelecektir. 

Öte yandan, sosyal güvenlik sistemleri de büyük ölçüde özelleştirilmelidir. Beş Yıllık Kalkın
ma Planıyla, bu belgelerdeki çakışma-, bazı durumlarda Cümle cümle örtüşmeye varmış ölçüdedir." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu sendikamızın eleştirileri devam ediyor. "Eğitim re
formu: 

Zorunlu eğitim dışında, her kademede hizmetten yararlananların, eğitimin finansmanına katı
lımını sağlayıcı ve her eğitim kademesinde özel eğitim kurumlarının artırılmasına yönelik yeni dü
zenlemeler öngörülüyor. 

Görüldüğü gibi, devlet, sosyal hizmetlerini karşılama yükünü sırtından atıyor; yani, gerçekte, 
bir sosyal politika yerine, olsa olsa antisosyal politikadan söz edilebilir. Bu, düşük ücretli bir Tür
kiye yaratma hayaliyle birleştirilirse, açıkça görülecektir ki, işçi çocukları, temel eğitimin ötesine 
geçemeyecektir. Yani, eğitim politikası sosyal bir politika değil, antisosyal, elitist bir politikadır." 

AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - CHP'nin görüşlerini açıkla; bırak bu sendikaları... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ben, sizin gibi değilim; biraz tahammülü olun. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Tahammülle alakası yok bunun... CHP'nin görüşlerini açıkla. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - "Bugüne değin ,iyi veya kötü, kamusalcı bir yaklaşı

ma dayandırılmış olan sağlık hizmetleri de, gizli ve açık özelleştirmeci mantıkla ele alınıyor. Me
sela, SSK hastaneleri söz konusu olduğunda, bunlar, sisteme hizmet sağlama yerine, hizmet satma 
ilkesi çerçevesinde yeniden örgütleniyor. Bu, bir gizli özelleştirmedir; çünkü, kurum hastaneleri 
kâğıt üzerinde kamu mülkiyetinde kalsa da, kârlılık temelinde işletilecek ve yöneticiler ile doktor
lardan oluşan bir elite yüksek gelir,sağlayacaktır. Devletin, sağlık sistemini şübvanse etmeyi bırak
ması, doğallıkla, sağlık hizmetlerinin fiyatını artıracaktır. Bunun da düşük ücretli bir Türkiye viz
yonuyla birleştirilmesi, işçilerin sağlık ihtiyaçlarını, en iyi ihtimalle, dar olanakları dahilinde, kıs
mî şekilde karşılayabilecekleri sonucunu açığa çıkarıyor. 

Buradaki ciddî tehlikenin başında şu geliyor: SSK reformunun ele alınış tarzı sağlık reformuy
la birlikte ele alındığı takdirde, SSK sağlık hizmetlerinde, yakın bir dönemde, hiçbir anlamda cid
dî bir iyileştirme projesi olmadığı görülüyor; herhangi bir iyileştirme olsa dahi, bu da sağlık hiz
metlerinin fiyaüandırılması temelinde gerçekleştirilmiş olacak. Dolayısıyla, yakın dönemde, SSK 
sağlık hizmetlerinin cazibesi hızla sıfırlanacaktır. Öte yandan, özel sağlık sigortacılığının ve özel 
sağlık hizmetlerinin teşvik edilmesine daha şu aşamada girişilmiş olması ise, bu kurumların cazi
besini artıracaktır. Dolayısıyla, SSK sağlık hizmetlerinden, özel sağlık sigortacılığı ve özel sağlık 
hizmetlerine doğru kaçış olacaktır. 

Görüldüğü gibi, Hükümet, SSK'nın ipini çekiyor. İşçiler, 1980'li yılların Türkiyesinin prob
lemlerini çok iyi çözmüş olduğu bilinen vahşi piyasa tekniklerinin eline bırakılıyor." 
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AHMET OZDEMİR (Tokat) - Hükümet başkası mı acaba; kimi tenkit ediyorsun?!. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sevgili milletvekilleri, bu metin, baştan sona bizi eleş
tiriye yönelik olmasına rağmen, bunu, burada dile getirmeyi bir görev sayıyorum. Biz, yapılan eleş
tirileri hoşgörüyle karşıladığımız ölçüde... 

Biraz sonra, bu metni, Plan ve Bütçe Komisyonuna vereceğim. 

Burada, eğer, eksiklikler varsa; bu eksikliklerimizi, bir de işçilerin, bir de çalışanların, bir de 
onların örgütlü gücünün ağzından dinleyelim! Bundan niye rahatsız oluyorsunuz?!. 

AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Rahatsız olmuyoruz... Hükümet elinizde, SSK elinizde; çare
sini niye başkasında arıyorsunuz?!. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - "Sosyal güvenlik reformu konusundaki hedefler, dev
letin, bu alanı da, sosyal politika konusu dışına çıkarmayı planladığını gösteriyor. 1994 ve 1995 yıl
larında, SSK'ya, malî kaynak transferi yapılıyor; Kurum, fon biriktirme sisteminden dağıtım siste
mine geçiriliyor; yani, prim gelirlerinin oluşturduğu bir fonu, işletme yoluyla genişletme tekniğine 
değil, prim gelirleriyle aynı yıl içerisindeki giderleri karşılama tekniğine geçiliyor. Bu, Kurumun 
malî dengesini, kalıcı bir şekilde düzeltme iyi niyetinin olmadığını gösteriyor. SSK sorunu, genel 
anlamda, sosyal güvenlik reformunun eksenini oluşturan finansman sonucu bazı sigortacılık hiz
metlerini ortadan kaldırma ve sistemi, gizli ve açık yöntemlerle özelleştirme yoluyla çözümlenmek 
isteniyor. 

Vergiyle ilgili yapısal düzenlemeler komitesine katılan İzzettin Önder ve Burhan Şenatalar gi
bi emek yanlısı bilim adamlarının etkisiyle olsa gerek, bu konuda, rapor, vergi sisteminin önemli 
problemlerine değiniyor. Buradaki en önemli sorun, vergi yükünün, ücretliler üzerine kaymış ol
ması ve çeşitli teşvikler sonucunda, sermaye gelirlerinin, vergi dışına alınmış olmasıdır. 

Türkiye'de, kamu maliyesindeki krizin aslî nedeni, harcamaların aşırılığı değil, vergilendirme 
kapasitesinin tam anlamıyla kullanılamamasıdır. OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde, vergi gelir
leri, gayri safî yurtiçi hâsılanın ortalama yüzde 30'unu aşıyor. Oysa, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, vergi gelirleri oranını, 1995 yılında yüzde 18,1'den, 2000 yılında topu topu yüzde 20'ye çı
karmayı hedefliyor" ve de böyle devam ediyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabrınızı daha fazla zorlamamak için, sözlerimi burada 
bağlıyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, teşekkür ediyorum. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Kerimoğlu, iki defa ismimden bahsederek laf at

mışlardır. 
BAŞKAN - Aman ne güzel efendim... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dolayısıyla, müsaadenizle... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, müsaade buyurun... Tezkerenizi aldım, diyorsunuz ki "bana 
laf attı" yani... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Partime laf attı, ismimi de verdi... 

BAŞKAN - ...teknik ifadesiyle "sataştı" diyorsunuz. Efendim, isminizi zikretmek ne güzel bir -
şey. Gecenin bu saatinde, sizi, hangi sözlerle incittiğini bana söyler misiniz? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şimdi, bir sözle değil birçok sözle bizi incitti. 
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BAŞKAN - Efendim, mesela, bir örnek verin; şu sözden incindim deyin. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Anavatan Partisini yüzsüzlükle suçladı; pişkinlikle suç

ladı... 

BAŞKAN -Aman, Sayın Dumankaya, bu saatte, gözünüzü seveyim... Rica ediyorum... 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Şimdi, bakın, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, efendim, rica ediyorum. Ben, takip ediyorum konuşmaları, 
herhangi bir sayın üyeyi incitici bir söz tespit edersem, gereğini yerine getiririm. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Bakın, Sayın Başkan, Sayın Kerimoğlu, burada, konu
şurken, esasında, kendisi pişkinlik yapıyor; âdeta, kendisini tarif ediyor, kendi partisini tarif edi
yor bugünkü Koalisyonu tarif ediyor... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Cumhuriyet döneminde ilk defa, işçinin toplusözleşeme-

den doğan hakkını bonoyla ödedi. Polisleri, ellerine köpek vererek, memurların üzerine saldırttı... 
Bu bakımdan söz istiyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - O, bizim günahımız Sayın Dumankaya. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere; buyurun 
efendim. , 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Dumankaya'ya söz vermek lazım Sayın Başkan. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, söylemedik söz kaldı mı?.. Zabıtlara da geçti efendim. 

Arzu ediyorum; hatta, arzunun ötesinde, gayret ediyorum ki, şu üçüncü tur çalışmalarını bu
gün bitirelim. 

Sayın Ayhan, buyurun lütfen. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bitmez; 1.5 saat sürer; 2 kişi daha var; yarın de

vam ederiz... 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, biz, hakkımızı Sayın Cevat Ayhan'a verdik. 
BAŞKAN - Öyle mi yaptınız efendim; siz, bütün hakkınızı ona verince, 1,5 saat mi oluyor?!. 

, SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, saat 24.00'ü geçecek. 
• BAŞKAN - Ne kadar var mesela?.. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Ayhan'ın süresi 1 saat; 2'de şahıslar adına konuşma var. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, üçüncü tur görüşmelerde, Grubunun görüşlerini ifade 

etmek üzere, Sayın Cevat Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ayhan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra, kişisel konuşma yapacak 2 

sayın üye var; birleşimi, onları da dinledikten sonra kapatayım diye düşünüyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Ayhan, süresini, her zaman iyi kullanmıştır. 
BAŞKAN - Onun takdiri kendisinin efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Benim bir saat hakkım var, 20 dakika da arkadaşlarımın hakkı 

var. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Divan yok. 
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ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Ayhan... 
BAŞKAN - Efendim, o nereden geliyor Sayın Gül? 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Ayhan söyledi şimdi, 1 saat konuşacak. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Ayhan'ın söylemesi ayrı şey de, o süre, 20 dakika nereden geli

yor? ' • 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Efendim, 20 dakika, şahsı adına konuşacak kişiler için... 
BAŞKAN-Gecenin bu saatinde biraz ciddî olur musunuz. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Şahsı adına 2 kişi konuşmayacak mı efendim?!. 1 

BAŞKAN - Konuşacak... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - O zaman, 20 dakika yapar efendim. 
BAŞKAN - Efendim, kim o arkadaşımız; bak, orada bekliyor. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) -Tamâm, o konuşacak efendim. Cevat Ayhan Bey 1,5 saat ko
nuşacak demiyorum; 1 saat Cevat Ayhan Bey konulacak, 10'ar dakikadan 20 dakika da arkadaş
lar... ' ' . - , ' 

BAŞKAN - Konuşacak tabiî; ben de onu görüyorum. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Yani saat 24.00'ü bulacak... 
BAŞKAN-Geçecek efendim, geçecek... 

, İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bu saatte, bir espri yapmak gerekirse, Sayın 
Abdullah Beyin burada oturması, teklifi, sizi yanılttı galiba. 

BAŞKAN - Hayır efendim; hayır, yok efendim... Efendim, ben, sıralara veya sıralarda oturan
lara göre değil,,Tüzüğe göre hareket etmeye gayret ediyorum ve gecenin bu saatinde, özellikle sa
at 21.00'den sonra gelen arkadaşlarımın şunu düşünmesini rica ediyorum; sabah ÎOiOO'dan beri bu
rada oturduğumuzu düşünmelerini, buna göre tavır almalarını rica ediyorum. 

ÎBRAHlM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biz de saat 10.00'dan beri buradayız... Rica ediyo
rum... Biz de Meclisteyiz; kim saat 21.ÖÛ'den sonra geliyor!.. 

BAŞKAN - Çok özür diliyorum Sayın Ayhan; buyurun efendim. 
REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA CEVAf AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Muhte

rem Başkan. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gecenin bu saatinde, herkesin yorgun olduğu bu saatte, 
Refah Partisi Grubu adına, Yedinci Beş Yıllık Plan üzerinde konuşma yapmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yorgunuz; ama; beş yıllık da plan hazırlıyoruz. Biz, çok daha basit ka
nunlar için, burada sabahlara kadar oturduk, çalıştık; bunu, hepimiz yakinen biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Yedinci Plan görüşmelerinin de -önergeler hariç- sonuna gelmiş bulu
nuyoruz. Bendeniz, gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yedinci Plan, Devlet Planlama Teşkilatının Değerli Müsteşarı, yönetici ve uzmanlarının, yüz
lerce, özel ihtisas komisyonu üyesinin, üniversitelerden, sanayiden, özel sektörden, her kesimden 
katılan binin üzerinde uzmanın müştereken hazırladıkları raporlara istinaden ortaya çıkmış beş yıl
lık bir belgedir. Bu, emeği geçen kardeşlerimizin hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Onlar, kendi 
görgülerini, bilgilerini, ihtisaslarını, ilimlerini, Yedinci Plana, temel politikalar halinde, tercihler 
hâlinde intikal etmesi için, bütün güçleriyle çalışmışlardır. 
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Planlar -dün de arz ettiğim gibi- bir memleketin yönetimi için zarurîdir. Orta ve uzun vadeli 

hedefleri belirlemek, o hedeflere göre çalışmak, her toplum için, her millet için esas olması gere
kir. Tabiî, planları iyi niyetle, doğru bilgilerle yapmak meseleyi hâİletrhİyor. Türkiye, 1963 yılın
dan beri 6 tane plan Uyguladığı halde, bugün, maalesef, istenen noktaya gelmiş bir ülke değildir. 
Planların ve yıllık programların uygulanması mühimdir. Daha önceki konuşmamda, Altıncı Plan
da vaat edilen, hedef alman ilkelerle ilgili olarak, bugün, uygulamanın ne olduğunu kısaca dikkat
lerinize arz etmiştim; vaatler ne oldu, yapılanlar ne oldu... . ; . . . . 

Şimdi, bu Plana bakıyorum, tabiî, siyasî İktidarın direktifleri çerçevesinde, değerli uzmanların 
hazırlamış olduğu bu Planın iki özelliği var benim için. Bir tanesi, bir itirafnâmedir; enflasyon, fa
iz, vergi, işsizlik, eğitim, sağlık sayfalarına baktığınız zaman, Altıncı Plan döneminde, istenen he
deflere ulaşılamadığının -vergide, diğer bütün sahalarda, bu hususların- itirafıdır. Tabiî, burada, bu 
başarısızlığın sebebi, Altıncı Planı hazırlayan değerli uzman arkadaşlarımız, kuruluşlarımız değil; 
önlaf, Altıhcı Plânı da, Yedinci Planı da, aynı şevkle, gayretle, memleket ihtiyaçlarına faydalı ol
sun, memleketinkalkınma ve gelişmesine hizmet olsun diye hazırladılar; ama, maalesef, siyasî ik
tidarların beceriksizliği, işte, Türkiye'yi, bugün içinde bulunduğu bu buhranlı noktaya getirmiş bu
lunmaktadır. Bu Planın ikinci bir özelliği de -zaten, kendi içinde yazılmış, ifâde edilmiş- Avrupa 
Birliğine uyum Planıdır. Ben, izninizle, buna "Avrupa Birliğine teslim Planı" diyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Planda, tarımda hedef yok, sanayide hedef yok... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bunlar plan değil, pilav bile yapamazlar. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - ...ve tarımda 1980'den beri yapılan Uygulama,' bugün gelinen 
noktada^ Altıncı Beş; Yıllık Plan uygulamalarında Anavatan, DYP ve SHP dönemindeki uygulama-

-• larda hayvancılık batmış, 87 milyon baş hayvan 60 milyonun da altına inmiş bulunmaktadır. Dün 
bir vesileyle arz ettim, 130-140 milyon dolarlık et ithal eden Türkiye haline geldik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Hem de domuz eti!., 

CEVÂt AYHAN (Devamla) - Evet... 
Yine, süt£mamulleri ithal eden ülke haline geldik. Tarıma baktığınız zaman, tarımda, ihracatın 

-ithalatı':karşılama oranı 7 mislinden l'e 1 haline gelmiş ve bazı yıllarda, gıda sanayiinde ithalatı
mız, ihracatımızı geçmiş. 1970'ten sonra, Avrupa Birliği ülkeleri, tarıma ileri teknoloji uygulaya
rak, tarım ürünlerini, hayvancılıkta ve diğer bitkisel üretimde artırdıkları için, hemen her sahada 
fazlalıkları yar; bu fazlalıklarına pazar arıyorlar, Türkiye'yi de iyi bir pazar olarak görüyorlar; nite
kim, gelişmeler de bunu teyit ediyor. 

Hayvancılıkta ye tarımda gelişme, bugünün şartlarıyla mümkün değil. Hepimiz biliyoruz ki, 
çiftçiler gübre almakta acz içindedirler, ziraatın, tanmırt gerektirdiği hizmet için traktörüne mazot 
almakta irrikârisizlık içindedirler ve yer yer, birtakım târım»afaziİerinİn, gübre Ve mazot imkânları 
olmadığından, eklemediğini görüyoruz. Sakarya gibi epey gelişmiş olan bir yörede bile, bunun 
böyle olduğunu, maalesef, yer yer, tespit ediyorum. ' 

Tarımda sulama,meseleleri var; 8 milyon hektardan, bugüne kadar takriben 3,5 milyon hekta
rı sulamışız ve bu Planda, beş yıllık hedef de 700 bin hektarmertebesinde; yani, 8 milyon hektar
lık sulama hedefine ulaşmak için, Türkiye'nin daha, 4-5 tane plan geçirmesi, bu rakamlara göre de, 
20-25 sene,geçmesi lazım. 

Bertim seçim çevröm olan Sakarya'da, Aşağı Sakarya Projesi vardı; 1986'da programa girmiş
ti; 1994'e kadar, takip ettim, her yil 1 milyon liralık bir iz bedeli konulmuş -700 küsur milyarlık bir 
proje-Ve 19^95'te de programdan çıkarıldı; yani, sulamadan vazgeçildi. 
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Tarıma ayrılan kaynaklar yetersiz. Çiftçinin masrafları gelirini aşıyor; çiftçi giderek daha fa-

kirleşiyor ve bu gidişle Türkiye, Avrupa Birliğinin tarım ürünlerinin, gıda maddelerinin pazarı ha
line gelecek. 

Muhterem arkadaşlar, tarım böyle de, sanayiin durumu nedir?.. Yine sanayide gelişme hedefi 
yok, geliştirme aleti yok. Bugüne kadar sanayiin gelişmesi için uygulanan birtakım teşvik tedbirle
rini bundan sonra uygulamak mümkün değil; gümrükler zaten sıfırlanacağı için, gümrük muafiye-
tiyle bir teşvik mümkün değil; diğer finansman teşviklerini, malî teşvikleri uygulamak mümkün de
ğil. Ne uygulayacaksınız; araştırma-geliştirme teşviklerini uygulayacaksınız; Avrupa Birliğinin 
GATT'ın getirdiği yeni normlar, Avrupa Birliğinin, Gümrük Birliğinin getireceği yeni ölçüler, sı
nırlar var. 

Tabiî araştırma-geliştirmeyi uygulamak her firmanın harcı değil-; araştırma-geliştirmeden fay
dalanabilmek için belli boyutlara ulaşmış, belli seviyeye gelmiş kuruluşlar olmak gerekir ki, Tür-
kjye de, daha birçok sektör, orta ve küçük işletmelerle yürüyor ve gelişmeye çalışıyor; bunların 
araştırma-geliştirme fonlarından faydalanma şansı yok. 

Teşvik aleti elinizden gitmiş durumda, birçok sektör rekabete hazır değil. Elimizde, istanbul 
Ticaret Odasının, Sanayi Odalarının yaptıkları anketler var; orta ve küçük işletmelerin çok büyük 
bir kısmı, Gümrük Birliği çerçevesindeki rekabete hazır değil. Bu söktörler nasıl geliştirilecek, re
kabete nasıl hazırlanacak, bu imkânlar nereden bulunacak?.. Zaten, 1980 sonrası plan ve program
lardaki değerlere baktığımızda, sanayiin büyük ölçüde ihmal edildiğini görüyoruz. 

Bakınız, önümde, sabit sermaye yatırımları rakamları var, 1963'ten -planlı dönemden- 1995'e 
kadar gelen rakamlara bakıyorum: Sabit sermaye yatırımlarında, 1970'li yıllarda imalat sanayiinin 
toplam içindeki payı -geneli için söylüyorum- yüzde 30-35 mertebesinde; özel sektör için imalat 
sanayiinin payı yüzde 40-45 seviyesinde, 40'ın üzerinde; baz yıllar 30 ilâ 40 arasında devam edi
yor. Bu rakamların, imalat sanayii yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payının, 
1980'den sonra süratle düştüğünü görüyoruz; aynı şekilde, tarımın payının da düştüğünü görüyo
ruz. Nitekim, tarımın payı, 1970-1980 arası yıllarda, bazı yıllar yüzde 13'e kadar çıkmış; ama, 
1980'den sonra süratle inişe geçerek, 1989'da yüzde 4'e, 1992'de yüzde 3,8'e, 1993'te yüzde 3,2'ye, 
1994'te de yüzde 2,9'a kadar düşmüş bulunuyor. Programlardaki rakamlar bunlar. 

Demek ki, tarımda ve imalat sanayiinde yatırımlar süratle azalmış. Peki, nereye gitmiş bu ya
tırımlar; yine, baktığınız zaman, genelinde, bu yatırımların, konut sektörüne kaydığı görülüyor; 
enerjiye ve turizme kısmen kayış var; ama, büyük ağırlıkla, konut sektörüne kaymışlar. Merak et
tim, baktım, konut sektörünün, sabit sermaye yatırımları içindeki payı nedir, nereye kadar gelmiş 
diye: 1980'den sonra, arta arta, 1994'te yüzde 41'e kadar yükselmiş. 

Özel sektörün yatırımlarında konutun payı nedir diye baktığınızda, 1992'de yüzde 40, 1993'te 
yüzde 45 -1994'te yüzde 53'e gelmiş- ve yüksele yüksele 1993-1994'te, yüzde 45-50 mertebesine 
gelmiş. 

Niye bu böyle oluyor; tabiî, Türkiye'nin 1980'den sonra içinde bulunduğu şartlara baktığınız 
zaman, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve aşırı vergilendirme görülüyor. Bütün bu şartlar, sermaye
yi, sanayie, üretim yerine rant gelirlerine, gayrimenkule veyahut da dövize yöneltmekte, üretimden 
kaçırmaktadır. İşte, Türkiye'nin 1980'den sonra içinde bulunduğu durum budur. 

Bu durum, 1980'den sonra ihracatta yapılan hamlenin, gelişmenin temellerinin, 1980'den ön
ceki sanayi yatırımlarında olduğunu göstermektedir. 1970-1980 arası imalat sanayiinde yapılan -
biraz evvel rakamlarla arz ettim- bu yatırımlar < 1980 sonrası ihracatın temelini oluşturmuştur; ama, 
bugün, ihracatta, daha ileri gitme şansımız yok. Bakın, zaten, 1980 sonrası da, dışticaret dengesine 
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baktığınız zaman, her yıl, 4 milyar, 5 milyar, 8 milyar, 10 milyar, hatta 14 milyar dolara kadar yıl
lık dışticaret açıklarımız var. 1993 yılında dışticaret açığımız 14 milyar dolardır. 1994 yılındaki 
krizden sonra, döviz kurları -dolar ve mark- yüzde 150'nin üzerinde arttığı için, çok yükseldiği için, 
bir süre ithalat pahalılaşmış, ithalat azalmış, 1994 yılında, ihracat da nispî olarak artmış bulunmak
tadır; ama, 1995'e geldiğimizde, yine, ithalatın süratle arttığını ve ihracatın aynı hızla artmadığını 
görüyoruz. 

Bakın, burada, ocak-nisan döneminin dışticaret rakamları var. Bu rakamlara baktığımızda, yi
ne, ihracatın, ithalatı karşılama oranı, 1995'in ocak ayında yüzde 74 iken, şubatta yüzde 68'e, mart
ta yüzde 67'e, nisanda yüzde 62'ye düşmüş ve nisan ayının dışticaret açığı 1 milyar 120 milyon do
lardır. Yani, giderek, dışticaret açıklarının yükseldiğini, ithalatın arttığını, ihracatın aynı hızla art
madığını görüyoruz. Bu, neden oluyor; bunun sebebi şu: Tabiî, ihracatı artırmak istediğiniz zaman, 
mecburen ithalatı artırıyorsunuz, aramallarını, yatırım mallarını ithal etmeye mecbursunuz; yani, 
imalat sanayiinde yeterli yatırım olmadığı için, ihracatı destekleyecek olan imalat imkânları olma
dığı için, mecburen, dış piyasalardan ithalata yöneliyorsunuz ve dışticaret açığınız da giderek bü
yüyor. Türkiye, kronik olarak içinde bulunduğu dışticaret açıklarından, 1994 krizinden sonra kur
tulmuş değildir, kurtulması da, kısa dönemli bir mesele değildir. Kurtulması, sanayie, büyük ölçü
de yatırım yapmaya bağlıdır; ama, görüyoruz ki, 1980'den sonra sanayi ihmal edildi. 

Gümrük Birliğine girilir mi girilmez mi, bilmiyoruz; biz, Refah Partisi olarak buna karşıyız; 
ama, girildiği takdirde -biraz evvel arz ettiğim gibi- sanayii, rekabet şansı olmayan sektörleri geliş
tirmek için elimizde alet yok, para da yok; para olsa da, kullanma imkânlarınız çok çok sınırlı. Ya
ni, neresinden baksanız, Türkiye, uzun bir dönem, bu başarısızlığı, kaybedilmiş yıllar olarak telafi 
imkânı da bulunmayacak bir şekilde, maalesef, ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün, GATT Uruguay toplantıları neticesinde, GATT Anlaşması, 
Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliğinin vazettiği şartlar, standartlar, çok iyi bilmek lazım ki, bun
lar hep gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerin kendi üstünlüklerini devam ettirmeleri için vazettikleri 
prensiplerdir. Gelişmekte olan ülkelerin, üçüncü dünya ülkelerinin, bunlardan faydalanma şansı 
yoktur. Zaten, bütün mevzuat, bütün kaideler, bütün müesseseler onların üstünlüğünü korumak için 
vazedilmektedir. 

Bir misaldir diye arz ediyorum: Amerika Birleşik Devletleriyle Japonya arasında bir ticarî ih
tilaf var; ticarî ambargoya kadar gitmesi ihtimali olan ve şimdi "kısmen halledildi" denilen bu ih
tilafı merak ettim. İlgili kuruluşlarımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan, bazı kurumlardan daha tek
nik bilgiler de istedim; aldığım bilgiler, kanaatlerimi teyit ediyor. Yani, Amerika Birleşik Devlet
leri, tek kutuplu siyasî gücünü, askerî gücünü kullanarak, Japonya'ya zorla mal satmak istiyor. Ya
ni, Dünya Ticaret Örgütü, Uruguay müzakerelerinde gelinmiş olan noktalardaki bütün kaideleri ih
lal ederek "sen, ille benden mal alacaksın; benden, otomotiv sanayi parçalan alacaksın; benden, 
motorlu taşıt alacaksın" Japonya "işte pazarım sat" diyor "hayır, sen doğrudan doğruya, hükümet 
olarak bu alımları sağlayacaksın" diyor. Japonya' da bunun karşısında diyor ki "hani o zaman mü
dahalesiz serbest ticaret? Devlet müdahalesi olmadan ticaret... Nereye gitti bu kaideler? Hayır, bu
nu alacaksın" diyor. Yani, bu kaideler, Batılı güçlü ülkelerin menfaatlarını ve üstünlüklerini devam 
ettirmek için vazedilmiş olan kaidelerdir. 

Önümüzdeki dönem, Türkiye için, çok daha zor bir dönemdir; onun için, bu dönemde, hem 
Devlet Planlama Teşkilatının değerli uzmanlarına, birimlerine hem Hazine Müsteşarlığına, Dış Ti
caret Müsteşarlığına -özellikle bu iki kuruluşa; Planlama ve Dış Ticaret Müsteşarlığına- fevkalade 
önemli görevler düşmektedir. Bütün sanayimizi, alt sektörlere kadar yakın takip etmek, bu sektör-
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lerdeki gelişmeleri değerlendirmek ve çıkış yolu, tedbir bulmaya mecburuz. Aslında, bizim, bunu, 
geçtiğimiz dönemlerde uygulamamız gerekirdi. 

Yine, misaldir diye arz ediyorum: Japonların meşhur bir MITI'si var Ministry of International 
Trade and Industry dedikleri, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Kuruluşu ki, bir bakanlıktır bu. İşte, 
bugünkü Japon kalkınmasının altında yatan, bu kuruluşun emeğidir; bu kuruluşun planlamasıdır; 
bu kuruluşun desteğidir; her sektörümle alıp geliştirmesidir. Bu kuruluşun bir üst yetkilisi, birkaç 
ay evvel, bir vesileyle, Türkiye'ye gelmişti; bizim basın mensuplarıyla, ekonomi muhabirleriyle ko
nuşurken, Japonya'daki bu modeli, bu uygulamayı, bu başarıyı tartışırken "maalesef, siz şansınızı 
kaçırdınız; bundan sonra, Batılı ülkeler, bizim uyguladığımız bir modeli, sizin uygulamanıza mü7 

saade etmezler" diye bir ifade kullanmıştır. Hakikaten, bu kuruluş böyle çalışmıştır. 

1980'li yıllarda, hemen her geliştirilmek istenen projeye -60'lı, 70'li, 804i yıllarda- özel sektör 
statüsünde aktif olarak girmiş, gereken sermayeyi vazetmiş, gereken şirket kumlusunu sağlamış, 
gereken teknisyen ve uzmanların bünyesinde toplanmasını sağlamış Ve her sektörde, bu şekilde ile
riye gitmiştir, Bunlardan bir tanesi de Japonya'nın bilgiişlemdeki gelişmesidir. 

1980'li yıllardaydı zannediyorum, bir vesileyle, Amerikan iş hayatıyla ilgili bir dergide bir ma
kale okudum, onu arz etmekte fayda görüyorum. Makalenin yazıldığı dönem, daha, Japonların bil
gi siyarda gelişmedikleri, hardvvare dediğimiz mekanik parçaları imal ettikleri; ama, sistem dizay
nına girmedikleri, knovv hpvv'u hep Batı'dan aldıkları dönemdir. O dönemde de, bu MİTİ, kendi 
bütçesinden birkaç yüz milyon dolar sermaye ayırarak, tahsisat ayırarak, -hatırladığım kadarıyla 
1982 veya 1983 yılı olacak- derhal bir şirket kurar. Sistem dizaynıyla ilgili, en iyi mühendisleri 
toplar ve der ki "sizin göreviniz, Japonya'nın, Amerika'dan, Avrupa'dan, bu sahada, knovv hovv al
masını önlemektir; yani, kenefi sistem dizaynımızı geliştirmektir" Bu Amerikalı da bu konunun uz
manı, makalesinde bunu tetkik ediyor, bunu değerlendiriyor ve diyor ki: "Bu dediklerimi yabana 
atmayın." 

Bakın, bu Japonlar, petrolü olmadığı için, kendileri, fevkalade ekonomik, az petrol tüketen 
motorlu taşıtlar geliştirdiler, otomobil geliştirdiler. 1972-1973 yıllarında OPEC petrol zammı olun
ca, petrolün varilinin fiyatı 2.5-3 dolardan, 11-12 dolara, ardından da, peş peşe 15-20 dolara doğru 
çıkınca, derhal, Avrupa'da, hatta, Amerika'da otomobil kullananlar, otomobilin bedelinden çok da
ha yüksek seviyede akaryakıt giderleri olduğunu görünce, o ağır, hantal; belki lüks; ama, çok yakıt 
tüketen Amerikan modeli arabalar yerine, derhal, Japon otomobillerine yöneldiler. Hâlâ, bugün, Ja
ponya'yı, dünya otomotiv sanayiinin tahta yükselten, o denemin bu tercihidir, bugün de, yine, Ja
ponya'nın, otomotiv sanayiin arkasına koyduğu fevkalade ince mühendislik, hassas mühendislik ve 
teknolojidir. İşte, Japonya, otomotivde nasıl bu meseleyi aşmışsa, bilgisayarda da aynı şekilde aş
mıştır. İşte, bugün gördüğümüz Japon devi bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

Söylemek istediğim husus şu: Türkiye, gerisinde kalan otuz yılı, en azından, 1960'dan sonra
ki planlı ekonomi döneminde, maalesef, bütün iyiniyetle, gayretle planlar, programlar yapılmasına 
rağmen, siyasî iktidarların^meşeleyi, ciddî takipetmemeleri, değerlendirmemeleri, başarıya ulaştı
racak bir icranın sahibi olamamaları sebebiyle, bugün, bu sıkıntıları yaşamaktadır, , 

Muhterem arkadaşlar, bakın, biz muhtelif konuşmalarda, durumumuzu değerlendirirken, Tür
kiye'yi, umumiyetle, Batı Avrupa ile mukayese ederiz; Batı Avrupa'da ne, nedir, Türkiye'de nedir 
diye. Merak ettim; peki, Güneydoğu Asya'da ne, neydi, ne oldu; yine Batı'ntri bazı ülkelerinde ne 
oldu... Portekiz, ispanya, Yunanistan, Güney Kore ve Malezya'daki durumu, Birleşmiş Milletlerin 
istatistiklerinden inceledim. 

Sene 1953: -çok çok geride, kırkiki yıl önceki bir yıl- fert başına millî gelir; Portekiz'de 177 
dolar; İspanya'da 230 dolar, Yunanistan'da 190 dolar, Türkiye'de de 159 dolar. 
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Sene 1958: Portekiz 228 dolara, İspanya 322 dolara, Yunanistan 338 dolara gelmiş; Malezya 

214 dolar, Güney Kore -o zaman, tabiî iç savaştan sonra, 1958'de ilk defa, Birleşmiş Milletler ista
tistiklerinde, istatistik rakamlarını görüyoruz- 132 dolar /Türkiye 188 dolar. 

Sene 1963: İspanya, Portekiz süratle yükselmişler. Portekiz.317 dolar, İspanya 472 dolar, Yu
nanistan 478 dolar -arz ettim, 1953'te, bunlar, hep aynı mertebedeydi- Kore 135 dolar -çok ufak bir 
kıpırdanma var- Malezya 245 dolar, Türkiye'de 236 dolar; daha fark açılmamış, İspanya ve, Yuna
nistan 1 misli artmış, diğerleriyle aynı mertebe. 

Sene 1967: İspanya 765 dolar olmuş, Portekiz 445 dolar olmuş, Yunanistan 686 dolar, Kore 
yine 146 dolar-demek ki, iç savaşın yaralarını saran bir dönem-Türkiye 315 dolar. 

Tek tek rakamlarla sizi sıkmak istemiyorum; ama, gelişmelere bakın, mesela; 1975 yılına gel
diğimizde Türkiye, hâlâ 910 dolar, Kore de 551 dolara gelmiş. -Diğer bütün ülkeler Türkiye'nin 
önünde- Malezya 780 dolar, Yunanistan ve İspanya 2 bin doları aşmışlar. Portekiz 1669 dolara gel
miş 

1978-1980 yıllarına geldiğimizde -isterseniz mukayeseyi Kore üzerinde devam edelim, diğer
leri zaten yükselmiş gitmiş- 1978'de Kore'de 1 278 dolar fert başına millî gelir. Türkiye'de 1 160 
dolar. Aşağı yukarı, Kore, bizi yakalamış ve biraz da geçmiş; ama, Kore, yükselmeye devam etmiş 

1982'de Kore 1 714 dolar, Türkiye hâlâ 1 200 dolar mertebesinde ve bugüne geldiğimiz zaman 
-sözü uzatmayacağım- Kore 8 bin dolar fert başına millî gelir. Malezya da Türkiye'den çok ileri. 
Tabiî, Portekiz'i, Yunanistan'ı, İspanya'yı saymaya lüzum yok; onlar fevkalade gelişmiş. 

1992'de Portekiz 8 500 dolar, İspanya 14 700 dolar, Yunanistan 7 500 dolar. Tabiî, hepsi de 
Türkiye'nin önünde. Burada ne görülüyor; burada görünen şu : Bu ülkeler, son otuz yılını fevkala
de iyi kullanmışlar. • 

T980'li yılların başında, bir vesileyle Suudi Arabistan'a gitmiştim. Riyad ve diğer birçok yer
lerdeki büyük şantiyelerde, büyük hastanelerde, büyük otoyollarda hep Koreli firmalar var, yani, 
bu uluslararası inşaat piyasalarına girmişler, daha 1980 öncesinde bu pazarlardan pay alıyorlardı. 
Bu, fevkalade büyük bir gelişme. Tabiî, bugün, Kore'nin ürettiği Hyundai, Kia markalı arabalarını 
Türkiye'nin tüm pazarında, Türkiye'nin yollarında harıl harıl yarışırken görüyoruz; ama, maalesef, 
Türkiye, bu imkânı değerlendiremedi. Kore'nin yaptığı; Ortadoğu petrol gelirlerini inşaatla, mü
hendislikle, sınaî hizmetlerle kendi lehine fevkalade iyi değerlendirdi. 

1974 yılında-şimdi hatırlıyorum- MSP-CHP Koalisyonu zamanında, Muhterem Genel Başka
nımız Necmettin Erbakan Beyefendi, bir heyetle Suudi Arabistan'a gitti. OPEC, 1974 yılında pet
role zam yapmış, petrol gelirleri, artık, Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine akmaya başlamış; pet
rol fiyatları 3 dolardan 10-15 dolara doğru tırmanıyor... Bizdeki, maalesef, malum çevreler" Nasıl 
olur da, laik Türkiye'nin bir Başbakan Yardımcısı, Suudi Arabistan'a gider" diye fevkalade ağır ve 
seviyesiz tenkitlerde bulundular. İşte, bizim, o bölgeleri yadırgadığımız o dönemde, Korelisi de Ba
tılısı da Doğulusu da, Ortadoğu petrol fiyatları -ki, yılda 400 milyar dolara kadar çıkmıştır- Körfez 
petrolünün fiyatları, 1980'li yılların başında, hatırlarsınız, bir ara, spot piyasalarda varili 35-40 do
lara kadar yükselmişti. Türkiye, bu trenleri, maalesef, kaçırmıştır. Birtakım kendi engelleri, kendi 
kendine ihdas ettiği engeller sebebiyle kaçırmıştır ve muhterem arkadaşlar, işte, memleketin hali 
budur... 

Şimdi, tabiî, bu Planı yapıyoruz. Önümüzdeki dönem, fevkalade bulanık bir dönemdir; kont
rol imkânlarımızın az olduğu, gelişmeyi hızlandıracak aletleri kullanmamızın çok zor olduğu bir 
dönemdir; onun,için, biraz evvelki konuşmamda arz ettim ki, Devlet Planlama Teşkilatına ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına, fevkalade yakın dayanışma halinde, istişare halinde ve tabiî, siyasî İktida-
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ra, Türkiye'yi, bu bulanık dönemden selamete çıkaracak, başarıya ulaştıracak, başarılı olan ülkele
rin seviyesine getirecek olan dinamik bir politikanın uygulanması gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 1980 sonrası şartlar, tabiî, sadece sanayi ve tarım için değil, genelinde, 
başlangıçta da arz ettiğim gibi, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve birçok haksız vergiler ve denge
siz kur politikalarıyla devam eden bir dönemdir. Tabiî, 1980 sonrası hiçbir şey yapılmadı demiyo
rum; muhakkak ki, her siyasî iktidar, birtakım faydalı işler yapmak için hizmet eder. 1980 sonrası 
da bazı hizmetler olmuştur; mesela, telekomünikasyonda (haberleşme) birtakım müspet gelişmeler 
olmuştur; bunları, memnuniyetle kaydetmek lazım; ama, genel atmosfer, genel yapı, Türkiye'nin 
kalkınmasına imkân vermeyecek olan bir yapıydı. Nitekim, bu Plan stratejisinde de, 1980 sonrası 
bu politikalar, birçok cümlelerle tespit edilmekte ve ifade edilmektedir. 

"1980 sonrasının vergi zulmü" dedim; dilim varmıyor; ama, şunu söylemek durumundayım: 
1980'den sonra, âdeta, birtakım mihraklar, Türkiye'de, gelir dengesini değiştirmek ve gelirleri, ser
veti, belli ellerde toplamak için özel bir politika takip etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, Gelir Vergisinin ilk dilimi, 1950'lerden 1960'lardan 1980'e kadar 
yüzde 10'la başlardı; hemen 1980 sonrası, 12 Eylül döneminde, bir kalemde, yüzde 40'a yükseltil
miştir; bilahara, kısmî olarak indirilerek, yüzde 25'e kadar düşmüştür; ama, halen, biliyorsunuz, 
Gelir Vergisinin ilk dilimi yüzde 10'dan çok çok yüksek bir mertebededir. 

Yine, bu dönemde, Hayat Standardı Vergisi getirilmiştir. Bu, esnafın başının belası ve esnafın 
can düşmanı olan b'ir vergidir; yani, esnaf, zarar da etse, kâr da etse o vergiyi ödemeye mecburdur. 

Ankara'da geçenlerde, eskiden oturduğum apartmanı ziyarete gittim. Apartmanın altında bak
kal dükkânı, yanında da bir yufkacı vardı. Bakkala, yufka dükkânı niye kapalı diye sordum "abi, 
vergiye dayanamadı, kapattı" dedi. Tabiî, eliyle, oklavayla yufka açacak, yufka satacak bir adama, 
siz, hayat standardı diye, yılda 70 milyon lira vergi getirirseniz; peşin vergiyle hayat standardını 
birleştirdiğiniz zaman, 60-70 milyon lira eder. Zaten, günlük geçinen bir adam, ne yapıyor; dükkâ
nını kapatıyor. 

İşte, Türkiye'de, milyonlarca esnafın sıkıntısı ve esnafı dükkân kapatmaya sevk eden, bu hak
sız Hayat Standardı Vergisi ve peşin Vergidir. 1980 sonrası vergi zulmüdür bu. Maalesef, Türkiye 
sathında, bu zulüm hâlâ devam etmektedir. 

Hep dile getirilmesine rağmen, geçenlerde, Sayın Başbakanın da, esnaf konfederasyonundaki 
bir beyanında "Hayat Standardı Vergisini kaldırmak lazım" demesine rağmen, hiçbir işaret görmü
yoruz. 

Diğer bir vergi de KDV'dir, Katma Değer Vergisidir. Katma Değer Vergisini, Batı'da uygula
nıyor diye, getirdik, koyduk; ama, Türkiye şartlarında vasıtalı vergiler ile vasıtasız vergilere baktı
ğınız zaman, mal ve hizmetlerden alınan vergi olarak Katma Değer Vergisinin, diğer doğrudan ver
gilerin üzerine geçtiği, haksız bir şekilde geliştiğini görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu, bir vergi zulmüdür. Ayrıca, 1994 yılında Hükümet, Net Aktif Ver
gisi diye âdeta bir Varlık Vergisi şeklinde bir vergi getirmiş, Ekonomik Denge Vergisi diye bir ver
gi getirmiştir. Anayasa Mahkemesinde bunların birkısmı, ücretlerden olan aktif vergi iptal edildi. 
Tahmin ediyorum, önümüzdeki günlerde de, Ekonomik Denge ve Net Aktif Vergisinin geneli için 
de belki bir iptal çıkacaktır. Haksız bir vergiydi, 100 trilyon lira civarında para, bu vergilerle mü
kelleflerden, haksız olarak alınmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, işhayatında çalışanların ödedikleri ismi konulmamış bir vergi var, bu nedir; bu, enf
lasyon vergisidir. Bugün, kayıtlarını muntazam tutan, hesabını muntazam tutan bir esnafın, bu enf
lasyon vergisine dayanması mümkün değil. Maalesef, Türkiye'de, enflasyon vergisi var; ama, enf
lasyon muhasebesi yok. Bu, yine, çalışanlar ve vergi mükellefleri üzerinde fevkalade haksız bir ta
sarruftur. 
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Muhterem arkadaşlar, 1980 sonrası uygulanan iktisadî politikaların getirdiği şudur: Şöyle, ha

fızalarınızı biraz yoklarsanız, 1970'ten sonra Türkiye'de büyük bir sanayileşme, kalkınma hamle
si başladı. Bu, sadece hükümetlerin KİT'lerde yapmış olduğu yatırımlarla sınırlı değildi. 1965-
1966'dan sonra, 1970'e doğru, bilhassa artarak yurtdışına giden, iki milyona varan yurtdışındaki 
işçilerimizin oralardaki tasarruflarını, benim memleketimde de fabrika olsun, işyeri olsun, döner
sem çalışırım, oğlum çalışır diye, yüzlerce halk şirketi kuruldu. Anadolu'nun bütün şehir ve kasa
baları âdeta bu sahada yarışa girdiler. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
CEV AT AYHAN (Devamla) - Buyurun. . . , ' ' ' • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitiyor. Ben, şimdi, Sayın Hükümetten v& 

Sayın Komisyondan bir şey öğrenmek istiyorum. Komisyonun ve Hükümetin, birlikte 2 saatlik ko
nuşma süre hakkı vari Tabiî, kullanmak mecburiyetinde değildir. Şimdi, bu üçüncü turdan sonra 
önergelere geçeceğimiz için, o süreyi kullanma imkânınız olmayacak; siz, bu süreyi kullanacak mı
sınız? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Hayır, kullanmayacağız. 

BAŞKAN-Kullanmayacaksınız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın hatip de kullanmazsa... 
BAŞKAN - Efendim, onu bilemeyiz biz; sayın hatibin takdirine bağlı, Grubu adına konuşu

yor; sayın hatibin kendi başına karar vermesi de mümkün değil, Grup görüşünü ifade ediyor. Onun 
için, zannediyorum, süresini tamamlayacaktır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın hatip, muktedir bir hatiptir... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu üçüncü tur görüşmelerin tamamlanmasına kadar süre 

uzatımını teklif ediyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, Sayın Ayhan'ı kürsüden indirelim mi? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kalan süresini yarın sabah kullanır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kürsüde hatip var, böyle şey olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, süre biterse ne yapacağım ben; yani, Genel Kurul, saat 24.00'e ka

dar çalışma kararı almış; ne yapacağım? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yarın devam edelim. Hatip, kaldığı yerden devam 

eder. 
BAŞKAN - Şimdi, şu kararyetersayısının aranması talebinizi bir kere gözden geçirin, hiç ol

mazsa, kürsüdeki... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ben kararımda musirrim. 
BAŞKAN - Müsaade buyurun Sayın Çelik... Hiç olmazsa, kürsüdeki hatibi indirmeyelim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kaldığı yerden devam eder. 
CEV AT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, arkadaşlar yoruldu. Ben, inerim, yarın devam 

ederim. Kısa kesmemi arzu ettiler, ona da uyarım. 
BAŞKAN -Peki efendim, oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

yoktur. Şimdi ara vereceğim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Süre bitti. 
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BAŞKAN - Sayın Ayhan; siz buyurun, saat 24.00'e kadar konuşmanızı tamamlayın, 

24.00'te,süre bitimi dolayısıyla... 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Süre uzamadı ki, niye ara veriyorsun? 
BAŞKAN - Süre bellidir, kalanı da yarın kullanırsınız. Siz buyurun devam edin efendim. 
CEVAT AYHAN (Revamla) - Teşekkür ederim, 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler, işte, 1960'dan sonra ve artarak, 1970'der^ sonra "benim 

memleketim de sanayileşsin" diye, yurtdışındaki işçilerimizin milyarlarca dolan, yurtiçindeki es
nafımızın, köylümüzün, orta gelir zümrelerinin tasarrufları, memleketin sanayileşmesine ve kalkın
masına yönelmişti; ancak, biraz evvel arz ettiğim yüksek enflasyon, yüksek faiz ve dengesiz kur 
politikaları, bu teşebbüslerin hepsinin, 1980'den sonra, maalesef, kapanmasına, iflas-etmesine ve bu 
Şevkin, bu azmin kırılmasına sebep olmuştur. 

Yine, memleketimizdeki ikinci bir dalga; 1930'lu yıllardan başlayarak, memleketin kalkınma
sı ve gelişmesi için kurulmuş olan kamu iktisadî kuruluşları, iktidarların ilgisizliği, bilgisizliği, gaf
leti, hatta kasıtlı tavırlarıyla uyguladıkları politikalar neticesinde,, bugün bu hale, birer enkaz hali
ne, haraç mezat satılma noktasına gelmiştir. Yine bu dönemde, biraz evvel arz ettiğim esnaf da, ay
nı şekilde vergiler ve enflasyonla ezilmiş bulunmaktadır. Orta ve küçük sanayi de, yine bu dönem
de, ezilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar "bu dönemin bariz vasfı, sermayenin belli ellerde toplanmasıdır" dedim. 
Nitekim, baktığımz zaman, büyük holdingler, hep bu dönemde palazlanmış, birtakım muafiyetler
le, birtakım desteklerle ve birtakım tahsis edilen haksız imkânlarla bunlar büyümüş; orta ve alt ge
lir grupları da fakirleşmiş bulunmaktadır. Rant gelirleri, faiz gelirleri artmış ve ... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, efendim, arzu ettiğiniz paragraf başında sözünüzü bağlarsanız 
memnun olurum. ; ;, 

GEV AT AYHAN (Devamla) -... emeğiyle geçinen, üreten, çalışan müteşebbisin, işçinin, me
murun ve bütün çalışan zümrelerin de geliri azalmış bulunmaktadır. 

Hepinize hürmet eder, gecenizin hayırlı olmasını dilerim.(Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Efendim, sürenizin 40 dakikasını kullanmış oldunuz; 20 dakikalık süreniz vardır. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. Karar yetersayısı talep edildiği için süre uza

tım imkânımız olmadıi Refah Partisi Grubu adına konuşan sayın üye, bakiye süresini yarın kulla
nacak. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Kaç dakikası 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 20 dakikası var efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Şahısları adına kimler yar Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, şayet yarın gelip takip edecek olurlarsa, şahısları adına, Sayın Esat Bü

tün, Sayın Rauf Ertekin var. 
Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelere devam ede

bilmek için, 14 Temmuz 1995 Cuma günü saat 10.30'da toplanmak üzere, birjeşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 24.00 

. • ' • • • , . • " • ' ' • 

— @ __— 
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VI. -SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'in, Bursa'da SKK'ya bağlı sigortalıların sağlık so

runlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı 
cevabı (7/6750) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı tensiplerinize saygılarımla arz ederim. 
Feridun Pehlivan 

Bursa 
' Bilindiği üzere, bir metropol olan Bursa'da SKK'nın sağlık şemsiyesi altında kişi sayısı yak

laşık 1-1.5 milyon civarındadır. 

Oysa, bu kadar kişiye hizmet vermeye çalışan Bursa SSK Hastanesi'nin yatak kapasitesi ise 
400 kişiliktir. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Yıldırım'da ikinci bir SSK Hastanesinin yapımı 
düşülünülmekteyse de, Bursa'daki SSK'lının acil çözümlere ihtiyacı dikkate alınarak; 

1. 400 yatak kapâtiseli bir hastanenin 1-1.5 milyon civarında insana hizmet veremeyeceği ger
çeğinden hareketle, ikinci SSK Hastanesinin hizmete girişine kadar ara çözüm olarak neler yapıla
bilir? ' ._'(• '.",, 

2. Bu ara çözüm için Bursa Organize Sanayii Bölgesi'nin karşısında bulunan Türkiye Kömür 
İşletmeleri'rie ait arazi ve bina, bölgenin SSK'lı potansiyeli de dikkate alınınca bir çözüm olarak -
kullanılamaz mı? 

3. Bursa medyası, sendikalar, kitle örgütleri ve meslek kuruluşları, böyle bir tercihin uygun 
olacağını ifade etmekte, SSK yetkilileri ise mezkur binanın birkaç ay içerisinde hastaneye uygun 
hale getirilebileceğini belirtmektedirler. Tüm bu bilgiler ışığında, TKİ'riin SSK'ya olan trilyonlar
ca liralık prim borçları da dikkate alınarak, borca mahsuben bir devir gerçekleştirilemez mi? 

;' ",. T.c. ' 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 13.7.1995 
Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/6369-20412 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6750-14096/51095 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımca 

yanıtlanması uygun görülen, Bursa Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesine ilişkin yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. ' ••" ' , 

Bursa'da sağlık yardımlarından yararlanacak sigortalılara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 
400 yataklı ikinci bir hastane, yapıl ması,'1994 yılı Yatırım Programına alınmıştır. 

Başbakanlıkça yayınlanan 1994/17 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince, bugüne ka
dar ihalesi yapılamayan ancak, bürokratik işlemleri tamamlanma aşamasında olan sözkonusu has
tane hizmete girinceye kadar, sigortalıların mevcut hastanede yapılamayan ya da yeteri kadar sağ
lanamayan tetkik ve tedavileri, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına uygun olarak, bölgede anlaş
malı kuruluşlar ile Devlet ve üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. 
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Diğer taraftan, Bursa Örganize-Sanayi Bölgesi karşısında bulunan Marmara Linyit İşletmesi

ne ait tesisler, Botaş Genel Müdürlüğüne satıldığından, sözkonusu tesislerin Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumunun prim borçlarına karşılık Sosyal Sigortalar Kurumuna devrine olanak bulunma
maktadır. ' ' . V .' • ' 

Bilgilerinize arz ederim. . 

Ziya Halis 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
2. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Hürriyet İlkokulu ve Rehberlik Araştırma Merke

zinin satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/6755) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi 6097 ada 1 parsel üzerinde bulunan ve halen faaliyet gös
teren 750 öğrencili Hürriyet İlkokulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi 250 milyar muammen bedel 
ile Ankara İl Daimi Encümen karariyle ve Ticaret Merkezi yapılacağı gerekçesiyle satışa arz edil
miş bulunmaktadır. 

Soru: 
• •. 1. Evvela burası ticaret merkezi olmaya elverişli olmamasına rağmen hangi düşünce ile bu sa

tış kararı alınmıştır? 
2. 690'ı semt sakini diğer 60'ı ise çevreden oluşan öğrencilerin durumu ne olacaktır, hangi 

okullara nakil olunacaklardır. ; 

3. Şu anki değerinin 1 trilyon olduğu belirtilen bu okulun 250 milyar bir bedelle satışında han
gi kıstaslar göz önüne alınmıştır? 

4. Ankara'mızın daha fazla okula ihtiyacı varken neden bir okulun satışı düşünülmektedir? 

5. Böyle bir okulun yeniden yaptırılması bugünkü bedelle kaça malolmaktadır? 

6. Birileri bu yolla imkân sahibi mi edilmek istenmektedir. Siyasî bir husus söz konusu müdür? 
7. Bu minik yavruların yuvalarını bozmakla onların içine düşecekleri psikolojik durumlarını 

hangi yolla düzeltmeyi düşünüyorsunuz? 

• ' • . T C 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 13.7.1995 
Sayı: B050MAH0650002/55632 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6755-14111/15121 
sayılı yazısı. 
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ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili Yücel 

Seçkiner'in "Hürriyet İlkokulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nin satışa çıkarıldığı iddiasına iliş
kin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Ankara Valililiğinden alman 13.6.1995 tarih ve 624 sayı
lı yazıda; 

Ankara İlinde şu an ilköğretimde çok acil 3300 dersliğe ihtiyaç bulunduğu, bu ihtiyacın karşı
lanması için yaklaşık 1 896 000 000 000 TL. ödenek gerektiği, 

İlköğretim yatırımlarına ise 1995 yılı Özel İdare Bütçesinden 60 000 000 000 TL. Genel Büt
çeden 180 000 000 000 TL. ödenek ayrıldığı, bu ödenekle derslik ihtiyacının karşılanması müm
kün olmadığından, ticaret merkezlerinin içinde kalmış, rant değeri yüksek olan okulların satılıp, 
okul yapımı ihtiyacında kullanılmak üzere yeni kaynak oluşturulması için çalışıldığı, 

Sözkonusu Hürriyet İlkokulunda, halen 610 öğrencinin eğitim gördüğü, bu öğrencilerin 
120'sinin okulun bulunduğu semtten, 490'ının ise diğer semtlerden geldiği, 

Okul satışının gerçekleşmesi durumunda; bu semtten okula gelen öğrencilerin Sarar İlkokulu
na, Namık Kemal İlkokuluna Saraçoğlu İlköğretim Okuluna, Anıttepe İlköğretim Okuluna, Malte
pe İlköğretim Okuluna ve Yücetepe İlköğretim Okuluna yerleştirileceği, 

Hürriyet İlkokulu için Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik elemanları tarafından hazırlanan 
teknik rapora göre; binanın bugünkü bedeli olarak 171 060 000 000 TL. değer belirlendiği, İl Da
imi Encümeni'nin 19.4.1995 gün ve 284/284 sayılı kararı ile muhammen bedelin 250 000 000 000 
TL.'ye çıkarıldığı ve bu muhammen bedel üzerinden satışına karar verildiği, 

250 000 000 000 TL. muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan Hürriyet İlkokulunun, İl Da
imî Encümenince yaklaşık 400 000 000 000 TL.'ye satılacağının düşünüldüğü, 

400 000 000 000 TL. ye ise, bugünkü rayiçlerle 20 tane 18 derslikli okul yapılarak normal eği
timde 14 400, ikili öğretimde 28 800 öğrenciye yeni derslik imkânı sağlanacağı, , 

Satışı düşünülen Hürriyet İlkokulunun yeniden yaptırılması halinde, bugünkü rayiçle maliyer 

tinin 16 800 000 000 TL. olduğu, 

İl Daimi Encümenince kamuoyunun önünde gerçekleştirilecek olan okulun satışında siyasî bir 
hususun sözkonusu olmadığı, aynca okul satışının Basın İlan Kurumu aracılığıyla bütün ilgililere 
duyurulduğu, satışın tek sebebinin, ilin ihtiyacı olan yeni okulların yapılabilmesi için kaynak bula
rak, ülkemize yakışmayacak yoğunlukta eğitim-öğretim yapan 28 800 öğrenciye çağdaş eğitim im
kânının sağlanması olduğu, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Yeşildere Belediye Başkanı hakkındaki id
dialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7016) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 6.6.1995 

Zeki Ünal 

Karaman 
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Karaman Yeşildere beldesi Belediye Başkanı Neriman Köse'nin zimmetine para geçirdiği ve 

bazı usulsüz işler yaptığı iddia edilmektedir. İddia edenlerden ve iddiasını ispat edeceğini ifade 
edenlerden biri de aynı beldede mukim DYP Belde Başkanı Hasan Ünlüer'dir. 

Sorularım şunlardır: 

1. Yeşildere beldesi Belediye Başkanı Neriman Köse hakkında ileri sürüleh iddialar! soruştur
mak üzere şimdiye kadar Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? 

2. Soruşturma açılmışsa hangi safhadadır? 

• ' • ' T C - ' • ' ' ' " • . • : ' : . ' . . • 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 13.7.1995 

, Sayı: B.0.5Ö-MAH.0.65.00.02/55631 
Konu: Karaman Milletvekili Sayın Zeld Ünal'ın Yazıli Soru Önergesi. 

":'. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
; İ' İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 gün ve A.Öl.O.GNS.0.10.00.02-7/7016-14539/52124 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Karaman Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, "Yeşildere Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili 

'''olarak;" 
Önergede adı geçen Hasan Ünlüer'in, aynı konudaki iddiaları içeren dilekçesi Bakanlığıma da 

- intikal etmiş olup, gereği için Valiliğine gönderilmiştir. 

T Ayrıca, Karaman Valiliğinden alman 30.6.1995 tarih ve 1417 sayılı yazıdan; Yeşildere Bele
diye Başkanı Neriman Köse hakkında, Hasan Ünlüer'in Valiliğe de şikâyet dilekçesi sunduğu, Va
lilikçe her iki dosyanın birleştirilerek, konunun incelenmesi için 15.5.1995 tarih ve B054VLK4-
7^00600/02-1002 sayılı yazı ile Vali Yardımcısı Cemal Polat'ın muhakkak olarak görevlendirildiği 
ve soruşturmanın halen devam ettiği, 

anlaşilfnıştır. 
Soruşturmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. •<' . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe ' > 
İçişleri Bakanı 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş 'in, Nevşehir İli Acıgöl İlçesinin bazı sorunlarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 

saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmiş . '' 

'' ' ; Nevşehir 

Sorular : Nevşehir İli Acıgöl İlçesi ilçe olarak on yıla yaklaştığı halde; , 

1. Hükümet konağı ne zaman yapılacak? 
2. Acıgöl'de halen polis teşkilatı kurulmamıştır. Polis teşkilatı ne zaman kurulacaktır? 
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İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 13.7.1995 

Sayı: B.Oİİ.EGM.O.12.01 01-163282 

Konu : Yapılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının bila tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7026-14568/52228 sayılı 

yazısı. ! 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır; 

•Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapurtun 16-d, 4.d pafta,,426 
ada, 1 parsel numarasında 3731 metre kare olarak çeşitli şahıslar adıha'hısseli olarak kayıtlı taşın
maz ntial imar pla'nirlda resmî âlân olarak ayrılmış ve bu sahaya Acıgöl Hükümet Konağı yapılmak 
üzere Kamulaştırma Komisyonunca 705 923 000 TL. kamulaştırma bedeli tespit edilmiştir! ,.-

Tespit edilen kamulaştırma bedeli İl Defterdarlığı tarafından 5.6.1995 tarih ve 420-8/1081-
2208 sayılı yazıları ile Maliye Bakanlığından talep edilmiştir. 

Emniyet Amirliği kurulmasına dair 3.9.1990 gün ve 90/870 sayılı Bakanlar Kurulu Karârının 
28 Eylül 1990 tarih ve..2Ö694 sayılı Reşriıî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe, girmesi üzerine; 
Acıgöl İlçe Kaymakamlığı ye Belediye Başkanlığından ilçede Emniyet Amirliği kurulabilmesi için 
Öncelikle hizmet binasına.ihtiyâç duyulduğu belirtilerek, uygun bir arsanın tahsisi ile bedelinin 
tespitinin yapütriast, gerekli bilgi ye belgelerin gönderilmesi istenmişse de uygun bir y e " n bulüna-
madığıTârsa arama'çalışmalarının SUfdÜrüldüğÜ bildirilmiştir. 

Ayrıca,'ilçede Emniyet Amirliği ile karakol hizmetlerine elverişli satınâhnabilecek nitelikte 
bir bina bulunmadığı gibi, ilçeye' atanacak personelin kiralayabileceği nitelikti ve sayıda ev bulun
mada dahi sijarttıya düşüceği yerinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan 28.12,1994 gün ve 22155 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1995 
Malî Yılı Bütçe .Kanununun 65 inci maddesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşları Hizmetlerini mev
cut teşkilatlan ile yürütür. Yıl içerisinde yeni yurt dışı teşkilat, bölge, il ve ilçe müdürlükleri ile 
genel müdürlük, daifb başkanlığı,,şübc... ve her ne ad altında olursa olsun teşkilât genişlemesine 
neden olan birîttılfef kurulamaz" denilmektedir. 

BilgilerinizeârzedeririV 
• . Nahit Menteşe 

' " • . İçişleri Bakanı 
5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine 

sevkedilen Bir polis memuruna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7İ704İ) . , • • • ' . 

•' . " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • - . " . ' • 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
., • ' ; " ,; ..;• " Bilecik 

Soru : 15.6.1995 tarihli Hürriyet Gazetesinde "Devlet yok mu, diyen Polis akıl hastanesine 
gönderildi" başlıklı haberle ilgili olarak, 

1. Bu işin gerçek mahiyeti nedir? 
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2. Erdal Meşem isimli polisimiz gerçekten Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine 

sevk edilmiş midir? Edilmişse, hangi gerekçeyle sevk edilmiştir? 
3. Olaya ve Polisimizin kriz geçirmesine neden olan "Kürt Haşim" lakaplı şahıs ve adamları 

hakkında yapılan tahkikat nedir? 
4. Polisimiz meslekten ihraç edildi mi? Ayrıca, edilmesindeki haklılık ve adalet ölçüsü nedir? 

T. C. . •'; 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 13.7.1995 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-163281 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının bila tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7047-14609/52373 sayılı 

yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
11.6.1995 günü İzmir İli Tire İlçesinde ikâmet eden Haşim Yaz'ın oğlu için yaptığı düğün 

töreninde davetliler .tarafından havaya ateş edilmiş ve görevli polis memurlarının da bu olaya 
müdahalesi sırasında görevlilerden polis memuru Erdal Meşen ile polis memuru Beşir Arslan ön
ce darp edilmiş, daha sonra da silah ve telsizleri gasp edilmiştir. 

Olay esnasında darp edilerek yaralanan polis memuru Erdal Meşer tedavisi için Tire Devlet 
Hastahanesine yatırılmış, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra aynı gün taburcu edilmiştir. Geçirdiği 
bunalım neticesinde karakolda bulunan silah dolabından silah alarak Cumhuriyet Meydanında (3) 
el silah atmış, bilahare ikna edilerek hastahaneye yatırılmıştır. 

Olaya müteakip Polis Memuru Erdal Meşen meskûn mahalde silah atmaktan Tire Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca da 12.6.1995 günü Manisa Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesine sağlık muayenesi için mevcutlu olarak gönderilmiştir. Yapılan muayene
si sonucunda; "Halihazır durumu ile aktif bir bulguya raslanmadı Ceza ehliyetinin kısmî olduğu, 
TCK'nun 47 nci maddesinden azamî oranda yararlanmasının uygun olacağı" şeklinde Sağlık 
Kurulu raporu verilerek 14 6.1995 günü taburcu edilmiştir. 

Bu olayların akabinde yapılan bir dizi operasyonlar neticesinde Kürt Haşim lakaplı Haşim Yaz 
ile oğlu Serdar Yaz başta olmak üzere toplam (29) sanık, (9) adet ruhsatsız, (1) adet ruhsatlı top
lam (10) adet muhtelif çap ve markada tabanca, (1) adet ruhsatsız, (1) adet ruhsatlı pompalı av 
tüfeği ile birlikte yakalanmışlardır. Sanıklar "6136 sayılı Kanuna muhalefet, meskûn mahalde silah 
atmak, görevli memura hakaret, darp mukavemet, silah ve telsizleri gasp, zorla menfaat temin et
mek ve tefecilik" suçlarından düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Tire Cumhuriyet Başsav
cılığına sevk edilmişler ve tutuklanmışlardır. 

Polis memuru Erdal Meşen hakkında "Mesken mahalde silahla ateş etmek suçundan" adlî ve 
idarî yönden tahkikat açılmış ve tahkikatın selameti bakımından görevden uzaklaştırma tedbiri 
alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

140INCI BİRLEŞİM 
13.7.1995 PERŞEMBE 

Saat: 10.30 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Yedinci Beş Yıllık (1996 -2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 

Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tarihi : 
29.6.1995) 

. • • • • . ' • . - . ' ' • ' • 3 - ' . . . • . ; ' • • 

SEÇİM 
4 , 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 '' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

• 6 : / . ; : . 

SÖZLÜ SORULAR 
7 . • ' ; ' . • . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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