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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19
milletvekilinin, astsubayların sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/684)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19
milletvekilinin, 4/C’li personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/685)
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

127’nci Birleşim
1 Temmuz 2013 Pazartesi

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)
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3.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 20 milletvekilinin, FATİH
Projesi’nin doğurabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/686)

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, AK PARTİ’nin Grup Başkan
Vekilliğine, Meclis Başkan Vekilliğine ve Başkanlık Divanı üyeliklerine
seçilen milletvekillerini kutladığına ve Sivas Madımak katliamının 20’nci
yıl dönümüne ilişkin açıklaması 

2.- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın, Denizli Milletvekili Emin
Haluk Ayhan’ın Onuncu Kalkınma Planı’nın birinci bölümü üzerinde şahsı
adına yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 

VI.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında
yer alan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından başta
yaşanan intihar olayları olmak üzere 4/C statüsünde çalışanların sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/213); Elâzığ
Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşları tarafından 10/4/2012 tarih 4283 sayı
ile özelleştirme sonrası 4/C kadrolarına atanan personelin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergelerinin, Genel Kurulun 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde
okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve
arkadaşları tarafından Alevi yurttaşlarımıza yönelik gerçekleşen Maraş,
Çorum ve Sivas katliamlarına ilişkin dosyaların yeniden açılması, zaman
aşımının ortadan kaldırılarak maddi zarar görenlerin tespit edilmesi amacıyla
22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 1 Temmuz 2013
Pazartesi günkü birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Çankırı Milletvekili İdris
Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
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2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kırıkkale Milletvekili Ramazan
Can’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Sinop Milletvekili Engin
Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma
Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa
Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk
Partisine sataşması nedeniyle konuşması

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (3/1238) (S. Sayısı: 476)

IX.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 476) Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık
Tezkeresi’nin oylaması

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığının
çözüm süreciyle ilgili çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/22188)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, selada vefat edenlerle
ilgili duyurunun Kürtçe yapılabileceği ile ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/22259)

3.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, özelleştirmeler, özelleştirmelerden
elde edilen gelirler ve bu gelirlerle yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/22512) Ek cevap

4.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TBMM Kampüsü içinde
görüldükleri iddia edilen kişilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/23248)

5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’de görev yapan bir
müfettişin hazırladığı teftiş raporu ile ilgili iddialar ve bazı TRT kanallarında
çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın cevabı (7/23656)
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6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve
kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/23659)

7.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde
hayatı olumsuz bir şekilde etkilediği iddia edilen kokuya ilişkin sorusu ve
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23706)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın
tanıtım faaliyetleri ile ilgili çeşitli hususlara ve TOKİ tarafından yürütülen bir
projeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
cevabı (7/23709)

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İlbanktaki uzmanların ek
göstergelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/23710)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kara ve deniz alanlarında
çölleşme etkisindeki arazilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23713)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum
ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin sorusu
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23876)

12.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türkiye ve Antalya ili
özelinde millî parkların yüzölçümündeki değişimler ve bu alanların maden
işletmelerine açılmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/23921)

13.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, açılan taş ocakları ile
bunların çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23927)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ekoturizmin
geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/23929)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında
maden alanlarının iyileştirilmeleri amacıyla halofit kullanımına ilişkin sorusu
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23934)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında
bir bitki kullanılarak gerçekleştirilen erozyonla mücadele çalışmalarına
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/23939)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, nesli tehlike altında olan
türlerin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23943)
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18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Eyüp’teki bir orman
alanının tahsis ve satış sürecine ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24036)

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlar
tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24050)

20.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı
birimlerde istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/24140)

21.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Orta Doğu’da faaliyet gösteren Türk
şirketlerinin Arap Baharı öncesi ve sonrasındaki yatırımlarına ilişkin sorusu
ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/24142)

22.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, pirinçteki KDV
oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/24308)

23.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, üniversite öğrencilerine
zorla kredi kartı kullandırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi
Avcı'nın cevabı (7/24333)

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Üniversitesi
çevresindeki çam ağaçlarının zararlı haşerattan korunması için yapılan
çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/24376)

25.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, geçici orman
işçilerine kadro verilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24378)

26.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Tunceli’deki kaçak orman
kesimi iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/24475)

27.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da resmî ilan yayınlama hakkı verilen yerel gazetelere ilişkin sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24758)

28.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, gazetecilerin mesleki
sorunları ve basın özgürlüğüne ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/24759)

29.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bazı vakıflar aracılığıyla yurt
dışına gönderilen öğrencilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/24763)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve
bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/24765)
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31.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Anadolu Ajansı Haber
Akademisinin muhabir olan ilk mezunlarının aynı kadroda görev alan eski
muhabirlerden daha yüksek maaş aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24766)

32.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç
ilçesindeki TOKİ projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/24846)

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve
bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/24858)

34.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı
(7/24873)

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve
bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet
Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/24874)

36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve
kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
Nabi Avcı'nın cevabı (7/25034)

37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile
ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın
cevabı (7/25038)

38.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/25064)

39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve
bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25065)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren
Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin sorusu ve Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25066)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki
yatırımlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/25067)
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42.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türk Dil Kurumu tarafından
hazırlandığı iddia edilen Kürtçe sözlüğe ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25200)

43.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı TV kanallarına PKK tarafından
destek verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/25202)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa
bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş
kazalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/25656)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın su
alımı yaptığı firmalara ve bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25663)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak altı oturum yaptı.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, TÜİK’in anketlerine ilişkin gündem dışı
konuşmasına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz cevap verdi.

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, İstanbul’da bulunan 2/B arazilerinin rayiç bedellerinin
tespitinde yaşanan sorunlara,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Birleşmiş Milletler 26 Haziran İşkenceye Karşı
Mücadele ve İşkence Görenlerle Uluslararası Dayanışma Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, sağlık çalışanlarına şiddet
kullanılmasını kınadıklarına ve komisyonlarda görüşülen torba yasalardaki adaletsizliklerin
düzeltilmesini talep ettiklerine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Keles Kozağacı Vadisi’nde kurulacak termik santral için
yapılacak ÇED toplantısına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilliklerine seçilen
milletvekillerini tebrik ettiğine ve grup başkan vekillerine verilen söz hakkının başkalarına
devredilmesi uygulamasını doğru bulmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

BDP Grup Başkan Vekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, güvenlik güçlerinin toplantı ve
gösteri yürüyüşlerinde orantısız güç kullandığı iddialarının (10/681),

Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 milletvekilinin, kayısı üretimi, işletimi ve
pazarlanmasında yaşanan sorunların (10/682),

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 milletvekilinin, ayrımcılık ve nefret suçlarındaki
artışın nedenlerinin (10/683),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye
Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışma talebinin uygun bulunduğuna ilişkin
tezkeresi kabul edildi.

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis
Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Kütahya Milletvekili Alim Işık ve
arkadaşları tarafından ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi (10/81); Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve arkadaşları tarafından
öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/322); Mersin
Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından 3/5/2012 tarih 4776 sayı ile öğretmenlerin
hayat standartlarında yaşanan olumsuz değişimin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları
tarafından 14/1/2013 tarih 8398 sayı ile atanamayan öğretmenler ve eğitimin sorunlarının araştırılarak
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alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve arkadaşları tarafından
10/5/2013 tarih 12953 sayı ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin sorunları ile bilişim
ve yazılım dersinin müfredata konulması konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergelerinin,

CHP Grubunun, 11/6/2013 tarihinde İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve arkadaşları tarafından
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükûmetinin Gezi Parkı eylemleri sırasında söylem ve
yaklaşımlarında dinî sembolleri kendi politikalarına uydurmaya çalışarak dini istismar etmelerinin
araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergesinin (958 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin
önüne alınmasına,

Genel Kurulun 27 Haziran 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde okunarak görüşmelerinin
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in CHP grup önerisi üzerinde
yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına, 

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Isparta Milletvekili Recep Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı
konuşma sırasında şahsına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün CHP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın CHP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı
konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle
yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın’ın MHP
grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli
Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı:
156), 
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2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287), 

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık
ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının
(1/498) (S. Sayısı: 173), 

5’inci sırasında yer alan, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel
Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu’nun (1/770) (S. Sayısı: 467),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sayısı 475), görüşmeleri
tamamlanarak kabul edildi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün görüşülen kanun
tasarısının 4’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in görüşülen kanun
tasarısının 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup
Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 1 Temmuz 2013 Pazartesi
günü saat 13.00’te toplanmak üzere 20.02’de birleşime son verildi.

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

Fatih ŞAHİN Mustafa HAMARAT

Ankara Ordu 

Kâtip Üye Kâtip Üye

Özlem YEMİŞÇİ Mine LÖK BEYAZ

Tekirdağ Diyarbakır

Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 186
28 Haziran 2013 Cuma

Tasarı
1.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (1/796) (İçişleri; Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Savunma; Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2013)

Teklifler
1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile 1 Milletvekilinin;

Kuyumcular Dışındaki Yerlerde Altın Alım Satımının Yasaklanması Hakkında Kanun Teklifi
(2/1671) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 9 Milletvekilinin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1672) (İçişleri Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İl İdaresi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1673) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 4 Milletvekilinin; İfade Özgürlüğünün
Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1674) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1675) (İnsan Haklarını İnceleme;
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2013)

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin
Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1676) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2013)

No: 187
1 Temmuz 2013 Pazartesi

Rapor
1.- Onuncu Kalkınma Planının (2014 – 2018) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1238) (S. Sayısı: 476)
(Dağıtma tarihi: 01.07.2013) (GÜNDEME)
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No: 187’ye Ek
1 Temmuz 2013 Pazartesi

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 Milletvekilinin, astsubayların

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2012)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 Milletvekilinin, 4-C’li personelin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2012)

3.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 20 Milletvekilinin, Fatih projesinin doğurabileceği
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2012)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engelli çocukları olan çalışan annelerin

mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Domaniç Devlet Hastanesinin uzman doktor ve
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4076) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Emet Devlet Hastanesinin uzman doktor ve
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4077) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Gediz Devlet Hastanesinin uzman doktor ve
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4078) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Tavşanlı Devlet Hastanesinin uzman doktor ve
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4079) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Simav Devlet Hastanesinin uzman doktor ve
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4080) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Devlet hastanesi yapılması talebine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Altıntaş Devlet Hastanesinin uzman doktor ve
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4084) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)
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11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Çavdarhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4085) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Şaphane ilçesine Devlet Hastanesi yapılması
talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Devlet Hastanesi yapılması
talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Pazarlar ilçesine Devlet Hastanesi yapılması
talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerindeki
Devlet Hastanelerinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/4089) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, depremden sonra boşaltılan Simav Devlet Hastanesi
hizmet binalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4090) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesinde inşaatı tamamlanan hastane
binaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4091) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yapılması planlanan hastane binasına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4093) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4095) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4096) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4097) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4098) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4099) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4101) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)
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28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4102) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4103)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4104) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4105)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4106) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4107)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4108) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4109) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4110) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4111) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4112)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yapılması planlanan hastane binasına ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4113) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4114)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4115) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4116)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)
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43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Çevre
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4117) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4118) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4119) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4120) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4121) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4123) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4124) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Milli
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4125) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4126) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4127) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4128) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4129) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4133) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4134) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)
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61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4135) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4136) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4137) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4138) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4139) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4143) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

70.- Antalya Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bir camiye ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4144) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

71.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TCDD Pendik-Haydarpaşa ve Pendik-Gebze banliyö
hatlarında çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

72.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van’ın Erciş ilçesinde TOKİ tarafından konut yapımı
için belirlenen bir alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4146) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

73.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Aksu Köy Enstitüsünün arazisine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4151) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/4157) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4159) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4163) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

– 969 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4167) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4168) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda
hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından
(Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda
hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından
(Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4170) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda
hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından
(Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4171) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda
hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından
(Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Başbakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4173)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

100.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da selden etkilenen çiftçilerin
mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4174)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımı planlanan bir
ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4175) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK’nın çekilme sürecine ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4176) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuk suçluluğuna ve önlenmesi için yapılan
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4177) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tazyik hapsi cezalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/4178) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Rekabet Kurumu Başkanının oğlu tarafından işletilen

bir işletmeye haksız rekabet olarak değerlendirilebilecek şekilde bazı firmalar tarafından ödeme
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26113) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Taksim Gezi Parkı eylemleri nedeniyle bazı
öğrencilerin burslarının kesildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26114)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

3.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yıkılacağı yönündeki
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26115) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

4.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Gezi Parkı olayları ile ilgili bir yorumuna ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Gazi Mahallesindeki Gezi Parkı olaylarında
İngilizce konuşan bazı kişilerin polisleri yönlendirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/26117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

6.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, TOKİ tarafından Muğla Milas’ta yapılan toplu
konutlarda balkon bulunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26118) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.06.2013)

7.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26119) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

8.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Gezi Parkı olayları çerçevesinde yapılan eylemlerde
yaralanarak sağlık kuruluşlarına gelen kişilerle ilgili ayrı bir kayıt tutulduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26120) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

9.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başbakanlık ve bakanlıklar için kamuoyu araştırmaları
yaptığı ifade edilen araştırma şirketi ve bir ortağının açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/26121) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yıkılacağı
yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26122) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Van’ın Erciş ilçesindeki bir köyde TOKİ tarafından
konut yapılacak alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26123) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

12.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, son on yılda dikilen ağaçlara ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/26124) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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13.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının edindikleri
kişisel verileri Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştıkları yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/26125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

14.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yıkılacağı
yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26126) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

15.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Gezi Parkı olaylarının nedeniyle ilgili yaptığı yorumlarda
göndermede bulunduğu faiz lobisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26127) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

16.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İsrail’den yapılan ithalata ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/26128) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

17.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT’in çeşitli
kurumlarla protokoller imzaladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26129)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

18.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT’in çeşitli
kurumlarla protokoller yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26130)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

19.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT’in çeşitli kurumlarla
protokoller yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26131) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

20.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ABD ile AB arasında imzalanacağı iddia edilen
serbest ticaret antlaşmasının Türkiye’ye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26132)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

21.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi tarafından
Gezi Parkı olayları nedeniyle Mersin’de düzenlenecek Akdeniz Oyunlarının güvenliği için endişelerin
dile getirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26133) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da yardıma muhtaç
vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26134)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da yardıma muhtaç
vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26135)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Artvin’de yardıma muhtaç vatandaşlara
yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26136) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aydın’da yardıma muhtaç vatandaşlara
yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26137) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

– 972 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



26.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin bazı
açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26138) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

27.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da gerçekleştirilmesi planlanan projelere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26139) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Türkiye’nin 2000 yılı sonrası nüfus verilerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26140) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

29.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye sınırının güvenliğine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/26141) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26142)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarında bir grup
eylemcinin İstanbul Dolmabahçe’deki bir camiye sığınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/26143) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26144) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26145) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26146) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Başbakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26147) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

36.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, terör nedeniyle boşaltılan köylere ve köye dönüşlere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26148) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

37.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Gezi Parkı olayları bağlamında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından yayımlanan bir genelge ile uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/26149) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların Bursa’daki
projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26150)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

39.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı televizyon kanallarının geçmişe ait bayrak yakma
görüntülerini söz konusu eylemin Gezi Parkı olaylarında meydana geldiği şeklinde yansıtmasına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26151) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurumlarda çalışanların e-posta
ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)
yazılı soru önergesi (7/26152) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)
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41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarını göndermede
bulunan bazı televizyon programlarının sansürlendiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından
(Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26153) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarını yansıtan bazı
televizyon kanallarına RTÜK tarafından ceza kesilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/26154) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26155) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağlı kurum
ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru
önergesi (7/26156) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yönetici
kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı
soru önergesi (7/26157) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, medya kuruluşlarına kesilen cezalara ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26158) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26159) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından gerçekleştirilen televizyon frekans
ihalelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26160)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

49.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, TRT’nin Gezi Parkı olayları ile ilgili yayınlarına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/26161) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

50.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TMSF tarafından el konulan medya organlarının
çalışanlarının ücretlerini alamadıkları iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı
soru önergesi (7/26162) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı hayvan hastalıklarına tazminat desteği
verilmemesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/26163)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

52.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, AVM sayısına ve AVM’lerin ekonomiye katkısına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/26164) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

53.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, AVM sayısına ve esnafın sorunlarına ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/26165) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurumlarda çalışanların e-posta
ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan)
yazılı soru önergesi (7/26166) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/26167) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yönetici
kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı
soru önergesi (7/26168) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, varlık yönetimi şirketlerine ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/26169) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağlı kurum
ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru
önergesi (7/26170) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/26171) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

60.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların Bursa’daki
projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26172)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurumlarda çalışanların e-posta
ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay)
yazılı soru önergesi (7/26173) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26174) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yönetici
kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı
soru önergesi (7/26175) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağlı kurum
ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru
önergesi (7/26176) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26177) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/26178) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

67.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların Bursa’daki
projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/26179)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurumlarda çalışanların e-posta
ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ)
yazılı soru önergesi (7/26180) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/26181) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yönetici
kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı
soru önergesi (7/26182) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağlı kurum
ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru
önergesi (7/26183) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/26184) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir camide yabancı
uyruklu bazı kişiler tarafından siyasi propaganda faaliyetinde bulunulduğu iddialarına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/26185) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

74.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve
hükümlülerden her ay beş lira toplandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26186) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren sosyal medyada
yer alan ifadeler nedeniyle gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26188) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26189) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

78.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Tanık Koruma Kanununun uygulanması kapsamında
yürütülen faaliyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/26190) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.06.2013)

79.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, faili meçhullere ait mezarların kazılmasına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/26191) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

80.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ankara Adliyesinin bina sorununa ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26192) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

81.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ankara Numune Hastanesinde tutuklu ve hükümlülerin
tedavi edildiği bölümün fiziki eksikliklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/26193)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

82.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, sosyal medya araçlarındaki paylaşımları nedeniyle
haklarında soruşturma başlatılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26194) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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83.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26195) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev
yapan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/26196) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26197) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/26198) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

88.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, derneklerin denetlenmesine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26200) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26201) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

90.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26202) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

91.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, muhtaçlık aylığının kaldırıldığı iddialarına ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26203) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26204) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26205)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26206) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26207) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev
yapan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26208)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

97.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk evliliklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26209) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Avrupa
Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26210) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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99.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Avrupa Birliğinin çeşitli organları ve temsilcileri
tarafından Gezi Parkı olayları ile ilgili yapılan yorumlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26211) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26212) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26213) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26214) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Avrupa
Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26215) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Avrupa Birliği
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26216) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TPE’de görev yapan
patent ve marka uzmanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26217) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

106.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, IMF’ye olan borcun bitirilmesi üzerine ATO tarafından
billboardlara asılan teşekkür ilanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26218) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

107.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26219) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26220) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26221) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26222) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26223) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26224) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)
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113.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26225) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

114.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, asansör denetimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26226) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26227) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

116.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26228)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

117.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26229) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

118.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev
yapan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26230)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26231) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

120.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, terörle mücadele sırasında malul
sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün başarılı olanların işe alınmalarında öncelik tanınması
kararının uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26232) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

121.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar ile tarım
sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranının artmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26233) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

122.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26234) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

123.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing) vakaları
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26235) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

124.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, öğretmenevlerinde istihdam edilen personele ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26236) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

125.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2013 yılında Bilecik’e ayrılan yardım ve ödenekler
ile yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26237) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26238) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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127.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, koruculuk sisteminin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26239) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

128.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26240) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26241) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26242) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

131.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26243)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

132.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yapılan yasal düzenlemeyle çevresel etki
değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26244) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

133.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Galataport Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26245) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında İller Bankası tarafından
satılan veya kiraya verilen taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26246) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

135.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Erciş ilçesindeki bir köyde TOKİ tarafından konut
yapılacak alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26247) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.06.2013)

136.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’a yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26248) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

137.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Çevre
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26249) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

138.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Saraçdeğirmeni ve Karamenderes
nehirlerindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26250)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara
Denizi’nin renginde görülen değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26251) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

140.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2013 yılında Bilecik’e ayrılan yardım ve ödenekler
ile yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26253) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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142.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van’ın Erciş ilçesinde TOKİ tarafından
konut yapımı için belirlenen bir alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

143.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26255)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26256)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

145.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26257) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

146.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26258) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

147.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşılması konusunda MİT’le protokol
imzalandığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26259)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

148.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Başbakan’ın Fas ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26260) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

149.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Batı Trakya Türk Azınlığının haklarına ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

150.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye ve Katar iş birliği ile Suriye uçağının
düşürülmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26262)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

151.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26263) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

152.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26264) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

153.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

154.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26266) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

155.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26267) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

156.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, dış borca ve cari açığa ilişkin Ekonomi Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26268) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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157.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26269) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

158.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/26270) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

159.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/26271) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

160.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Ekonomi
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26272) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

161.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Ekonomi
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

162.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meyvecilik ve
sebzecilik yapılan tarlalardaki elektrik ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26274) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26275) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

164.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26276) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

165.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’ta elektrik hatlarının yenilenmesine ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26277) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

166.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ’nin Bingöl’deki çeşitli
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26278)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

168.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26280)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

169.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

170.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26282)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

171.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26283) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26284) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

173.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26285) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir proje kapsamında gençlerin
Balkanlar turu yapacağı trene ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26286)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26287) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mersin Akdeniz Oyunlarının
güvenliği ile açılış ve kapanış biletlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26288) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

177.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26289) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

178.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26290) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

179.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26291)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/26292) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

181.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, çiğ süt referans fiyatlarına ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

182.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki mera sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26294) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

183.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde kiraz
üreticiliği konusunda çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26295) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

184.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın bir köyünde yaşanan sel felaketinden dolayı
oluşan zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26296)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

185.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın bir köyünde yaşanan sel felaketinden dolayı
oluşan zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26297)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

186.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın bir mahallesinde yaşanan sel felaketinden dolayı
oluşan zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26298)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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187.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26299) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

188.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Siirt’in Kurtalan ilçesinde çiftçilerden fark ödemesi
desteği ödemelerinin geri istenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

189.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın İnegöl ve Kestel ilçelerinde dolu
yağışından etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26301) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

190.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı bir
beldede yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26302) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

191.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’in Mezitli ilçesinde dolu yağışından etkilenen
çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26303) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

192.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, süt üretiminde verimliliğin artırılmasına
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26304) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.06.2013)

193.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26305) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

194.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

195.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26307) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bolu Yeniçağa Gölü’nde yetiştirilen su ürünlerinin
analizine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26308) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

197.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir beldede dolu yağışı
nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, enerji üretim santralleri kurulmasının tarım
alanlarına etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26310)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında üretilen, ihraç ve ithal
edilen trüf mantarı miktarı ile trüf mantarı üreticilerine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26311) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ege Bölgesi’nde etkili olan dolu yağışlarının
üzüm piyasasına etkisi ile 2002-2013 yılları arasında ithal ve ihraç edilen üzüm miktarına ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26312) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)
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201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de üretilen ve
ihraç edilen havyar ile havyar ve mersin balığı üretimine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26313) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26314) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

203.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

204.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26316) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

205.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26317)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

206.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26318) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

207.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki çiğ süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26319) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Gümrük
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26320) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

209.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Yayladağı Sınır Kapısının kapatılmasına
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26321) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

210.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26322) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

211.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, AVM sayısına ve AVM’lerin ekonomiye katkısına ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26323) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

212.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, AVM sayısına ve esnafın sorunlarına ilişkin Gümrük ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26324) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

213.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kaçak hayvan ticaretine ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26327)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

216.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Gümrük ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26328) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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217.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26329)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

218.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasına
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26330) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

219.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Gümrük
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/26331) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

220.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında intihar
eden, istifa eden ve haklarında işlem yapılan polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26332) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

221.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Esenboğa Havalimanında Başbakan’ı karşılamak
için toplanan vatandaşlar için tahsis edilen araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26333) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

222.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Gezi Parkı protestolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26334) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

223.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren sosyal medyada
yer alan ifadeler nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26335) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

224.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki reklam panolarına asılan bir afişe
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26336) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

225.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Düzce Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26337) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

226.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir siyasi partide görev aldığı sırada Kocaeli
Büyükşehir Belediyesinin bir iştirakinde çalışan kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26338) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

227.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Osmaniye Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26339) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

228.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki bazı köylerin yol
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26340) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

229.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kilis Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26341) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

230.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, gayrimenkulü üzerinde belediyenin hacizli hissesi
bulunan bir vatandaşın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26342)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

– 986 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



231.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Düzce Belediyesi tarafından belediye şirketlerine
satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26343)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

232.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Osmaniye Belediyesi tarafından belediye
şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26344)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

233.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kilis Belediyesi tarafından belediye şirketlerine
satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26345)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

234.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26346) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

235.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 11 Haziran 2013 tarihinde Taksim’e yapılan
müdahale sırasında polislere molotof kokteyli atan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26347) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

236.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Rize’de yaşanan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26348) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

237.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki otopark sorununa
ve otoparkların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26349) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.06.2013)

238.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere sopa ile
müdahalede bulunan sivil polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26350)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

239.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, polisler hakkındaki işkence ve kötü muamele
iddiaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26351)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

240.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Atatürk Havalimanında Adalet ve Kalkınma Partisi
taraftarlarının toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26352) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.06.2013)

241.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve Adana
Havalimanlarında Başbakanı karşılamak üzere yapılan gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/26353) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

242.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 1999 depremi öncesi Kocaeli’de inşasına başlanan
ve sağlam raporu verilen dairelere tapu ve iskanlarının verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26354) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

243.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı olaylarında polis
tarafından yaralanan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26355)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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244.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 11 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından Taksim’e
yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26356) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

245.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Fırat Üniversitesinde Kürt kökenli öğrencilere
sistematik bir şekilde baskı ve şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26357) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

246.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Ankara’da Gezi Parkı protestosu sırasında ölen bir
kişiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26358) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.06.2013)

247.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün
yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26359) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

248.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün
yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26360) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

249.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26361) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

250.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, bir polise verilen disiplin cezasının yetersiz olduğu
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26362) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26363) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

252.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde faaliyet gösteren
bir taş ocağının ruhsatının alındığı makama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26364)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26365) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26366) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26367) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

256.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde
kitap ve gazete bulundurma zorunluluğu konusundaki genelgenin uygulamasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26368) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

257.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin güçlendirilmesi
projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26369) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

258.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ili sınırları içerisindeki yerleşim
birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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259.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muğla ili sınırları içerisindeki
yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

260.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ili sınırları içerisindeki
yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa ili sınırları içerisindeki
yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

262.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya ili sınırları içerisindeki
yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26374) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

263.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ili sınırları
içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26375) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

264.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emniyet personeli ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26376) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

265.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, bazı havalimanlarında Başbakanı karşılamak üzere
insanların toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26377) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

266.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Rize’deki Gezi Parkı protestolarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

267.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından belediye
şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26379)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

268.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, polis intiharlarına ve polislerin çalışma koşullarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26380) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

269.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman Belediyesi tarafından belediye
şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26381)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

270.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Gezi Parkı protestoları kapsamında Adana’da yaşanan
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26382) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

271.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ağrı Belediyesi tarafından belediye şirketlerine
satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26383)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

272.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ağrı Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26384) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)
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273.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26385) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

274.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından satılan ve
kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26386) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

275.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yozgat Yerköy Belediyesi yetkililerinin mahkeme
kararlarına uymadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26387) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

276.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, nakliye sektöründeki sorunlar ve yükleme
standartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26388) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

277.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tren yolcularına güvenlik soruşturması
yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26389) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

278.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26390) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

279.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ Belediyesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26391) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

280.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da belediyeler tarafından verilen imar
ruhsatlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26392) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

281.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26393) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

282.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

283.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, koruculuk sisteminin kaldırılmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26395) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

284.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26396) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

285.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir camide yabancı
uyruklu bazı kişiler tarafından siyasi propaganda faaliyetinde bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

286.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26398) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

287.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26399) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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288.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Atatürk Havaalanı yakınlarında gerçekleştiği iddia
edilen havai fişek gösterisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26400) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

289.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26401) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

290.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen belediye
başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26402) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

291.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, derneklerin denetlenmesine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26403) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

292.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Hükümet yetkilileri ve bazı bürokratlar tarafından
marjinal olarak ifade edilen gruplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26404)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

293.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik iline yönelik yatırım ve projelere ilişkin
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26405) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

294.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

295.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26407) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

296.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Kalkınma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

297.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26409) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

298.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Kalkınma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26410) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

299.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Selendi ilçesindeki tarihi ve turistik
alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26411) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

300.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Kültür ve Sanat Evi Projesine ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26412) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

301.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da bulunan Yoğurtçu Kalesine ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26413) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

302.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26414) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

303.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi onarım ve
güçlendirme inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26415)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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304.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, müzelerin engelli erişimine uygun hale getirilmesine
yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26416) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.06.2013)

305.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’a yönelik yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26417) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

306.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26418) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

307.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26419) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

308.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun
uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26420) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

309.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26421) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

310.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26422)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

311.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26423)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

312.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26424) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

313.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki maliye müfettişi
alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26425) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

314.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26426) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

315.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen personele ödenen
harcırahlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26427) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

316.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, esnafın borçlarının yeniden yapılandırılmasına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26428) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

317.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26429) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

318.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin kamu kurum ve kuruluşlarına
ait tesislerden ücretsiz yararlandığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26430)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)
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319.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli olduktan sonra ticari işletme işlettikleri için
borç çıkarılan kişilerin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26431)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

320.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26432) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

321.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki ferrokrom tesislerinin devrine ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26433) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

322.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’nin bir köyündeki vatandaşlardan istenilen ecri
misil bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26434) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

323.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26435) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

324.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı makro ekonomik verilere ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26436) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

325.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26437) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

326.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26438) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

327.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26439) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

328.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26440) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

329.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, gelir vergisi stopaj iadesine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26441) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

330.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26442) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

331.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, otizm eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26443) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

332.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirilen parasız
yatılılık ve bursluluk sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26444)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

333.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, üniversitelerdeki bölüm kontenjanları bağlamında
işsizlik sorununun çözümüne yönelik girişimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26445) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

334.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir okulda Gezi Parkı
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı öğrenciler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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335.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, özel okullar ve vakıf üniversitelerinde öğrenim
ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26447) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

336.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, ilk, orta ve yükseköğretimde öğrencilere verilen rehberlik
hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26448) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

337.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26449) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

338.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de yapılan bir yurt binasının hizmete
açılması ve inşaatı devam eden spor salonuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26450) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

339.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2013 SBS’de sorulan bir soru ve yanıtına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26451) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

340.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin il içi ve il dışı yer
değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26452) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

341.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, lise son sınıf öğrencilerine tanınan izin
hakkının öğretmenlerin ek ders ücretlerinin hesaplanmasında aleyhlerinde kullanıldığı iddiasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26453) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

342.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT  ile
bir protokol yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26454)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

343.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26455) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

344.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

345.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Gezi Parkı
olaylarına katılan öğrencilere yönelik bazı uygulamalar yaptığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26457) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

346.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, öğretmenlerin kılık kıyafet zorunluluklarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

347.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gezi Parkı protestolarına katılan eğitimcilerin tespiti
için çalışma yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26459)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

348.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, dershanelerle ilgili çalışmanın durumuna ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26460) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

349.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin vakıf üniversitesi ihtiyacına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26461) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)
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350.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen
bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26462) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

351.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26463) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

352.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mesleki eğitim merkezlerine ve bu merkezlerde görevli
öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26464) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

353.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

354.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26466) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

355.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

356.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26468) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

357.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personeline yönelik görevde yükselme
sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26469) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

358.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşılması konusunda MİT’le protokol
imzalandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26470) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

359.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir köyündeki iki okulun fiziki sorunlarına
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

360.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, terörle mücadele sırasında malul
sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün başarılı olanların işe alınmalarında öncelik tanınması
kararının uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26472) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.06.2013)

361.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26473) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

362.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26474) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

363.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terör nedeniyle
boşaltılıp askeri bölge haline getirilen bir alana ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26475) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)
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364.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26476) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

365.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

366.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26478) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

367.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26479) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

368.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26480) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

369.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26481) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

370.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Aras Nehrinin elektrik ve sulama potansiyeline ilişkin
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26482) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

371.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki Kula Peribacalarının tabiat parkı ilan
edilmesinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26483) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

372.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki sel yataklarına ilişkin Orman ve Su İşleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26484) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

373.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26485) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

374.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, ilk atama ve tayin gibi nedenlerle İstanbul’a gelen ve
İstanbul’dan ayrılan personel ile İstanbul’daki personelin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

375.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26487) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

376.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın bir beldesindeki toprak sulama kanallarının yol
açtığı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26488) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

377.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünün tesis
ihtiyacını karşılamak üzere imara açılacağı iddia edilen araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/26489) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

378.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, orman alanı tahsislerine ilişkin Orman ve Su İşleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26490) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

– 996 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



379.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bolu Yeniçağa Gölü’nde yapılan su analizlerine
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26491) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

380.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Van Gölü’ndeki kaçak
balık avcılığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26492) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.06.2013)

381.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26493) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

382.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26494) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

383.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26495)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

384.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26496)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

385.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Orman ve Su
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26497) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

386.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, mısır şurubunun sağlığa zararlarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26498) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

387.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çocukluk çağı lösemi hastalığına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26499) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

388.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sağlık çalışanları açısından döner sermayelerin
emekliliğe yansıtılması ile araştırmacı kadrosuna atananların mali ve özlük haklar bağlamında
yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26500) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

389.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, domuz gribi tedavisinde kullanılan tamifluların
kullanım tarihi geçtiği ve Bakanlığın söz konusu ilaçların kullanım tarihini uzattığı iddialarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

390.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriyeli sığınmacılar ve Suriye’de yaralanıp
Türkiye’ye getirilenler için yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/26502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

391.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, reçetesiz ilaç satılmaması yönündeki uygulamaya
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26503) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

392.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel hastane ilave fark ücretlerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26504) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

393.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26505) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)
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394.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Gezi Parkı olayları çerçevesinde yapılan eylemlerde
yaralanarak sağlık kuruluşlarına giden kişilere ilişkin ayrı bir kayıt tutulduğu iddiasına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26506) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

395.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Doğubeyazıt Hastanesinin fiziki ve insan kaynağı
eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26507) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.06.2013)

396.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Tutak Devlet Hastanesinin dahiliye doktoru sorununa
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26508) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

397.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ankara Numune Hastanesinde tutuklu ve hükümlülerin
tedavi edildiği bölümün fiziki eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26509)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

398.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesindeki sağlık cihazlarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

399.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26511) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

400.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, meslek hastalıkları hastanelerinin sayısı ile
Kocaeli’nin meslek hastalıkları hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26512) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

401.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gezi Parkı olaylarında yaralanarak hastaneye
başvuran kişilerin fişlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26513)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

402.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26514) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

403.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı protestolarında yaralananların hastane
kayıtlarından kimlik bilgilerinin toplandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26515) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

404.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hastanelerde yatan hastaların ilaçlarının çalındığı iddialarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26516) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

405.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser ilaçlarının ülkemizde üretilmesine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26517) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

406.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, tıbbi ilaçlar için belirlenen kullanım sürelerine
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26518) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

407.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26519) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

408.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26520) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

409.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26521) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

– 998 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



410.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26522) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

411.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26523) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

412.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki sağlık ocaklarının fiziki yetersizliklerine
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26524) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

413.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Ankara’daki hastanelere Gezi olayları bağlamında biber
gazı yanık, travma gibi şikayetlerle başvuranların ayrı bir forma kaydedilmesi talimatı verildiği
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/26525) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

414.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıtlı posta ve PTT Kargo dağıtım işlerinin firmalara
verilmesi uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26526) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

415.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26527) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.06.2013)

416.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, PTT’lerde güvenlik ve koruma görevlisi olarak
çalışanların dağıtıcı olarak atanmasının yol açtığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2013)

417.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, ilk atama ve tayin gibi nedenlerle İstanbul’a gelen ve
İstanbul’dan ayrılan personel ile İstanbul’daki personelin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26529) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

418.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars’taki uluslararası havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26530) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.06.2013)

419.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26531) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.06.2013)

420.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26532) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

421.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26533) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

422.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26534) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)
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423.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26535) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

424.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26536) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.06.2013)

425.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’in Menemen ilçesine bağlı bir beldenin
kavşak ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26537) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

426.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan
sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26538)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

427.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, nakliye sektöründeki sorunlara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26539) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

428.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve
sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26540) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

429.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26541) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.06.2013)

430.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık
aleyhine açılan davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26542) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

431.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten
görev yapan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26543) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

432.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26544) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.06.2013)

433.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşılması konusunda MİT’le protokol
imzalandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/26545) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

434.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26546) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da 4 Mart 2012 tarihindeki sel

felaketinden etkilenen selzedelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/22338)

2.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’daki Suriyeli mültecilerin yol açtığı sorunlar
ve bunların giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23534) 
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3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, yurt dışında burslu olarak veya kendi
imkanlarıyla lisansüstü eğitim gören öğrencilerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/23535) 

4.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Adana’ya kültür ve kongre merkezi yapılması
çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23536) 

5.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Ankara’daki bir üniversitenin adı ile aynı üniversitenin
inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23537) 

6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, öğretim üyesi yetiştirme programı
çerçevesinde yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerinin tazminat yükümlülüğüne ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23539) 

7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kamu kurumlarının sosyal yardım ve
dayanışma kapsamındaki faaliyetleri ile yüksek öğrenim kredilerinin geri ödemelerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23540) 

8.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Çamlıca Camii Projesi için yapılan imar planı
değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23541) 

9.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce il, ilçe ve belde belediyelerinin üzerinde
ibadethane bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/23542) 

10.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, belediyelerin üzerinde ibadethane bulunan taşınmaz
satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23543) 

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Afyonkarahisar il, ilçe ve belde belediyelerinin
üzerinde ibadethane bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/23544) 

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul il ve ilçe belediyelerinin üzerinde ibadethane
bulunan taşınmaz satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/23545) 

13.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Akçakale sınır kapısında yaşanan saldırıya ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23546) 

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terör örgütü üyelerinin geri çekilmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23547) 

15.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Avustralya Parlamentosu tarafından alınan
kararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23548) 

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İngiltere’de yayımlanan bir gazetenin dış
politikamızla ilgili bir iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23549) 

17.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çözüm sürecinden önce PKK’nın bazı bölgelerde
alan hakimiyetini ele geçirdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23550) 

18.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Iğdır’da şehit olan iki askerin ölüm nedenine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23551) 

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Başbakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23552) 
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20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002’den bu yana Türkiye’nin sporda
aldığı uluslararası başarıların durumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonların
başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23554) 

21.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama ve işletme
faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/23558) 

22.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir alan hakkında
yeniden yapılandırma kararı alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23559) 

23.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, koruculuk sistemi ile ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23560) 

24.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, BM Uluslararası Bağımsız Suriye
Araştırma Komisyonu Başkanının Suriye’de kimyasal silah kullanımı iddialarıyla ilgili yaptığı
açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23561) 

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un Maltepe ilçesinde bazı
Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/23562) 

26.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23564) 

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23565) 

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23566) 

29.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23567) 

30.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23568) 

31.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23569) 

32.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23570) 

33.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23571) 

34.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki teleferik projesine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/23572) 

35.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23573) 

36.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23574) 

37.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23575) 
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38.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23576) 

39.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23577) 

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23578) 

41.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23579) 

42.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23580) 

43.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23581) 

44.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23582) 

45.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23583) 

46.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23584) 

47.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23585) 

48.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23586) 

49.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23587) 

50.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23588) 

51.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23589) 

52.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23590) 

53.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23591) 

54.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23592) 

55.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün elektrik iletim
hattındaki soruna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23593) 

56.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23594) 

57.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23595) 
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58.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23596) 

59.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23597) 

60.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23598) 

61.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23599) 

62.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Evren ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23600) 

63.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23601) 

64.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23602) 

65.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23603) 

66.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23604) 

67.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23605) 

68.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23606) 

69.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23607) 

70.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23608) 

71.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23609) 

72.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23610) 

73.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23611) 

74.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23612) 

75.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23613) 

76.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23614) 

77.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23615) 
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78.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23616) 

79.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23617) 

80.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23618) 

81.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23619) 

82.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23620) 

83.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23621) 

84.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23622) 

85.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23623) 

86.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23624) 

87.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23625) 

88.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23626) 

89.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23627) 

90.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23628) 

91.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23629) 

92.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyün
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23630) 

93.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23631) 

94.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23632) 

95.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23633) 

96.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23634) 

97.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23635) 
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98.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütünün çekilmesinin
kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23636) 

99.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütünün çekilme süreci ilgili
çeşitli açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23637) 

100.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, doğal gaz sızıntılarının tespiti ve önlenmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23639) 

101.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 2002 yılından itibaren depreme yönelik alınan
önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23640) 

102.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Güneydoğu’daki yer isimlerinin
değiştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/23641) 

103.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terörle mücadele kapsamında faaliyet gösteren
güvenlik birimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23642) 

104.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/23643) 

105.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PKK terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23644) 

106.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, iklim şartlarının tarım üzerindeki olumsuz
etkilerine ve olası kuraklıkla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/23645) 

107.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bazı belediyelerin kapatılmasından kaynaklanan
sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23646) 

108.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir özel finans kurumu mağdurlarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23647) 

109.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, bir marketler grubunun hissedarlığı ile gruba
ait marketlerde yapılan bazı ürün satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23648) 

110.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 666 sayılı KHK ile ek ödemeler konusunda getirilen
düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23650) 

111.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü tarafından üretilen altınlar ile bunların satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/23652) 

112.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, balıklama atlama konusunda deniz kıyılarına
uyarı levhası konulması, kamu spotu hazırlanması ile bir televizyon programına ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/23657) 

113.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Mavi Marmara olayı için İsrail’in özür dilemesinin
ardından Türkiye ile İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/23660) 

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanına bağlı basın ve
halkla ilişkiler müşavirliğinde çalışan personel ile bu müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23661) 
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115.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinden yerel
yönetimlere yapılan ayni ve nakdi transferlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı
soru önergesi (7/23662) 

116.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanına bağlı basın ve
halkla ilişkiler müşavirliğinde çalışan personel ile bu müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23663) 

117.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Üsküdar’daki Silahtar Ağa Camiinin restorasyonuna
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23664) 

118.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, çocuk gelinler konusu ile ilgili çeşitli veri
ve hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23676) 

119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23677) 

120.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın hizmet binaları,
Bakanlığın dergi çıkarıp çıkarmadığı ve müşavirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23678) 

121.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, ana dilde eğitim hakkına ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23679) 

122.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, çocuğa yönelik şiddete ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23680) 

123.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23681) 

124.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, harcırah ve yolluklar için ayrılan ödenek, hizmet içi
eğitimle ilgili çeşitli hususlar ile tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23682) 

125.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kıbrıs ve Kore Gazileri ile yakınlarına tanınan haklar
ve ordu vazife malullerinin çeşitli ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasına ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23683) 

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Avrupa Birliği
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23684) 

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın tanıtım faaliyeti giderleri
ile Bakanlık tarafından çıkarılan dergilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23685) 

128.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TÜBİTAK bünyesindeki bazı projelerde çalışan
personel ile yürütülmekte olan uydu ve uzay projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23686) 

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Göktürk-2 Projesinde görev alan bazı
mühendislerin işine son verildiği ya da istifa ettirildikleri iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23687) 

– 1007 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/23688) 

131.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23689) 

132.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın tanıtım faaliyeti giderleri
ile Bakanlık ve bağlı birimlerce çıkarılan dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23690) 

133.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, asgari ücretle çalışanların sosyal
durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23692) 

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23694) 

135.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, meslek hastalıklarına ve bunların önlenmesine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23695) 

136.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, şehit ve gazi tanımı ile tanımın
belirsizliğinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23696) 

137.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23697) 

138.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev
yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23698)

139.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, peyzaj mimarı kadroları ile kadro
yetersizliği nedeniyle bölüm mezunlarının yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23699) 

140.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ordu vazife malullerinin çeşitli ihtiyaçlarının ücretsiz
karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23700) 

141.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, doğaya yeniden kazandırma çalışması
yapılan/yapılması planlanan olaylara ve bu konu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23701) 

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23703) 

143.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Adana’nın Seyhan ilçesindeki stadyumun yıkılarak
yerine AVM yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23708) 

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23715) 
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145.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Kazakistan vatandaşı bir profesörün
Türkiye’ye girişinin yasaklanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23716) 

146.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yurt dışında yaşayan Türkler ile sorunlarına ilişkin
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23717) 

147.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, diplomatik pasaport hakkının uygulamalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23718) 

148.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Mavi Marmara olayı için İsrail’in özür dilemesinin
ardından Türkiye ile İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23719) 

149.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23722) 

150.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, çiftçi destekleme ödemelerine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23744) 

151.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da arıcıların sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23745) 

152.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GDO’lu ürünlere ve helal gıda belgesine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23746) 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’lı çiftçilerden mazot ve gübre alımlarında
ÖTV alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23747) 

154.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23748) 

155.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriye’den Türkiye’ye yönelik kaçak hayvan
girişi ve etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23749) 

156.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23750) 

157.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ganyan bayileri ile Yüksek Komiserler
Kurulu üyelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23751) 

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, süt proteini ithalatı ile süt proteini
kullanımı hakkında tebliğ yayınlandığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23752) 

159.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’da meralar için yapılan ihalelere ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23753) 

160.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23754) 

161.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23755) 
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162.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, mısır şurubunun kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23756) 

163.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, GDO’lu pirinç ithal edildiği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23757) 

164.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bitkisel yağ ve margarin üretimi denetimlerine
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23758) 

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, incir ihracatındaki sorunlara ve yapılan
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23759) 

166.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, organik tarımın geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23760) 

167.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt ve Ağrı’daki
çiftçilerden mazot ve gübre alımlarında ÖTV alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23761) 

168.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt’da
arıcıların sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23762) 

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın tanıtım faaliyetleriyle
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23763) 

170.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
aracılığıyla tarımsal yatırımcılara dağıtılması için Türkiye’ye tahsis edilen AB fonlarına ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23764) 

171.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ziraat mühendisi istihdamına ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23765) 

172.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Bakanlığın personel alımı ile Bakanlıktaki
gıda mühendisi kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23766) 

173.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, halofitiklerin kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23767) 

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayvansal gübrelerin neden olduğu su kirliliğine
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23768) 

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, IPARD bünyesinde yürütülen projelere ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23769) 

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki pamuk üretimi, ihracı
ve ithalatı ile ilgili verilere ve iklim değişikliklerinin pamuk tarımı üzerindeki olumsuz etkilerine
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23770) 

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre dostu üretim sistemlerinin geliştirilmesi
için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23771) 

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarımı olumsuz etkileyen faktörlerle mücadele
kapsamında yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23772) 
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179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iyi tarım uygulamaları kapsamında yürütülen
faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23773) 

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarımsal arazilerin korunması kapsamında yapılan
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23774) 

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sürdürülebilir tarım kapsamında yapılan
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23775) 

182.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşanan kuduz
vakasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23776) 

183.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Gümrük ve
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/23777) 

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23778) 

185.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23779) 

186.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, GDO’lu ürün ithaline ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23780) 

187.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru
önergesi (7/23781) 

188.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, biber gazı ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23782) 

189.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Tuzla Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23783) 

190.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23784) 

191.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyeleri
tarafından İspanya’ya düzenlenen geziye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23785) 

192.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da patlamamış
bombaların yaşattığı sorunlara ve bu illerdeki mayınların temizlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23786) 

193.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23787) 

194.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23788) 

195.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’daki Suriyeli mültecilerin faaliyetleri ve sınır
güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23789) 

196.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23790) 
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197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Kutlamalarında görevli polislere bozuk kumanya dağıtıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23791) 

198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23792) 

199.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir
mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23793) 

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu binalarında gerçekleşen intihar
girişimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23794) 

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002 yılından itibaren intihar
vakalarının sayısı ile intihar nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23795) 

202.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediye şirketlerinin aldıkları ihalelere ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23796) 

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından gerçekleştirilen gıda
yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23797) 

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından belediye şirketlerine satılan
ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23798) 

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından belediye şirketlerine satılan
ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23799) 

206.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özelleştirilen belediye iktisadi teşekküllerine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23800) 

207.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyelerine ait iktisadi teşekküllere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23801) 

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından satılan ve kiraya verilen
arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23802) 

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından satılan ve kiraya verilen
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23803) 

210.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında imar planlarında
yapılan tadilat ve değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23804) 

211.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir kongre ve ticaret merkezi
inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23805) 

212.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında Bitlis’te görev
yapan polis sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23806) 

213.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Kazakistan vatandaşı bir profesörün
Türkiye’ye girişinin yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23807) 

214.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’taki bir köyün yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23808) 

215.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş Organize Sanayi
Bölgesinin doğal gaz sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23809) 
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216.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir
ıslah projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23810) 

217.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23811) 

218.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23812) 

219.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da ruhsatlı silah sahibi kişiler ile Ateşli
Silahlar Kanununa muhalefetten hakkında soruşturma açılanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23813) 

220.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, şehit ve gazi tanımı ile tanımın
belirsizliğinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23814)

221.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, askeri teçhizat alınacağı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23815) 

222.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Emniyet Genel Müdürlüğündeki müfettiş ve birinci
sınıf emniyet müdürlerinin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23816) 

223.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesinde iki köyün içme suyu
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23817) 

224.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Başkale ilçesinde bir köyün çeşitli sorunlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23818) 

225.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir vakıf tarafından düzenlenen I. Şanlıurfa Tanıtım
Günleri ile Şanlıurfa ilinin tanıtılması faaliyetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23819) 

226.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 5 Mayıs 2013 tarihinde Taksim’de gerçekleştirilen
şampiyonluk kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23820) 

227.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık bütçesinden yerel yönetimlere yapılan
ayni ve nakdi transferlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23821) 

228.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki çöp toplama
ve depolama hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23822) 

229.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki bir bulvar üzerinde bir alt veya üst
geçit inşa edilmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23823) 

230.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde toplu taşıma
hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23824) 

231.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki metro çalışmalarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23825) 

232.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ASKİ tarafından engelli abonelere uygulanan
indirim oranının düşürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23826) 

233.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki su dağıtım hizmeti ile ilgili verilere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23827) 

234.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da belediyelerce koruma altındaki tarihi
eser ile kültürel ve tabiat varlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23828) 
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235.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Muş’ta patlamamış
mühimmatların yaşattığı sorunlara ve bu illerdeki mayınların temizlenmesine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23829) 

236.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Muş, Hakkâri, Şırnak ve Ağrı’da
uyuşturucu madde kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23830) 

237.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt’taki kentsel
dönüşüm projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23831) 

238.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23832) 

239.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuzey
Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde borçları nedeniyle vatandaşlara mağduriyet yaşattığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23833) 

240.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin borçları ile
bankalardan kullanılan kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23834) 

241.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan
taşınmaz satışları ile Belediyenin harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23835) 

242.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesindeki bir danışman
ile Belediyedeki danışman kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23836) 

243.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akil İnsanlar Heyetine yönelik protestolara polisin
müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23837) 

244.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında emniyet birimlerinin
karıştıkları can ve mal kayıplı kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23838) 

245.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23839) 

246.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bursa Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23840) 

247.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman’ın Besni ilçesindeki bazı öğrencilerin
Türk Bayrağı baskılı kıyafetleriyle okula alınmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23841) 

248.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020
Olimpiyatları adaylığı kapsamında gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23842) 

249.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23843) 

250.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen bir almanak basım işi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23844) 
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251.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa
Spor Başkentliği kapsamında gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23845) 

252.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa
Spor Başkentliği kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/23846) 

253.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Hatay’da öğrenciler tarafından kurulan bir
derneğe gerçekleştirilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23847) 

254.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Kütahya’da bir futbol müsabakasında çıkan
olaylara polisin biber gazı ile müdahalesi ve toplumsal olaylarda polisin biber gazını kullanmasıyla
ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23848) 

255.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir okulda yaşanan
bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23849) 

256.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, vatandaşlıktan çıkarılan bir kişiye ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23850) 

257.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İstanbul Ümraniye’de yaşanan bir olaya ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23851) 

258.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, İstanbul Avcılar’da yaşanan bir olayın ardından
polisin gerçekleştirdiği iddia edilen bazı eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23852) 

259.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yürütülen projelere ilişkin Kalkınma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23853) 

260.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kişi başına düşen milli gelir, asgari ücretle
çalışan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ile açlık ve yoksulluk sınırının altında
ücretle çalışan kişi sayısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23854) 

261.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23855) 

262.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Kalkınma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23856) 

263.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Kalkınma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23857) 

264.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık bütçesinden yerel yönetimlere yapılan
ayni ve nakdi transferlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23858) 

265.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt’ta
yürütülen projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23859) 

266.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in turizm potansiyeli ve bunu
artırmaya dönük çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23860) 

267.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing)
şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23861) 
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268.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23862) 

269.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23863) 

270.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, yurt dışındaki Türk tarihi ve mimari kültür
varlıklarının bakım onarım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23864) 

271.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23865) 

272.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in turizm alanında desteklenmesine ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23866) 

273.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir vakıf tarafından düzenlenen 1. Şanlıurfa Tanıtım
Günleri ile Şanlıurfa ilinin tanıtılması faaliyetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23867) 

274.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bakanlık bütçesinden yerel yönetimlere yapılan
ayni ve nakdi transferlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23868) 

275.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ekoturizmin
geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23869) 

276.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamuya ait lojmanların satışı ile kamu
daireleri için özel sektörden kiralama yoluna gidilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru
önergesi (7/23871) 

277.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Maliye Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23872) 

278.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23875) 

279.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık bütçesinden yerel yönetimlere yapılan
ayni ve nakdi transferlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23877) 

280.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 6327 sayılı Kanun kapsamında iade edilmesi gereken
bireysel emeklilik sistemi anaparasından yapılan vergi kesintisinin iadesine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23880) 

281.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23881) 

282.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’de görev yapan bir öğretmen
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23882) 

283.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23883) 
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284.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki okul, öğrenci
ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23884) 

285.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki okul, öğrenci
ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23885) 

286.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Mutki ilçesindeki okul, öğrenci
ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23886) 

287.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Güroymak ilçesindeki okul,
öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23887) 

288.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Hizan ilçesindeki okul, öğrenci
ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23888) 

289.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Merkez ilçesindeki okul, öğrenci
ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23889) 

290.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’daki bir okulda yaşanan olaya ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23890) 

291.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde
öğrenciler tarafından yapılan bir heykelin idare tarafından kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23891) 

292.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23892) 

293.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, İstanbul Kadıköy’deki bir okul ile okulun
bulunduğu araziye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23893) 

294.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23894) 

295.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, araştırma görevlilerinin özlük sorunlarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23895) 

296.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23896) 

297.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümü ile
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23897) 

298.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir okula ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23898) 

299.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 4001 kadroları ile çeşitli fakültelerden mezun olan
kişilerin istihdamının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23899) 

300.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir organizasyon şirketi ile Hacettepe Üniversitesi
arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23900) 

301.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, araştırma görevlilerinin mevzuata uygun olmayan
bir biçimde mecburi hizmet yükümlülüğü uygulamasına tabii tutulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23901) 
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302.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt’ta eğitimle
ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23902) 

303.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, okullardaki kılık-kıyafet serbestisi uygulaması
kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23903) 

304.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman’ın Besni ilçesindeki bazı öğrencilerin
Türk bayrağı baskılı kıyafetleriyle okula alınmadıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23904) 

305.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki okul,
öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23905) 

306.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir okulda yaşanan
olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23906) 

307.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını
kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23907) 

308.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, zorunlu askerlik görevi sırasında
hayatını kaybedenlere, askerlik süresine ve bedelli askerlikle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23908) 

309.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TSK’nın personel sayısına ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23909) 

310.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23910) 

311.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yer
altına döşenmiş mayınlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23911) 

312.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, askeri birliklerin yer değiştirdiği iddialarına ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23912) 

313.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TSK ile ilgili çeşitli konulara ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23913) 

314.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Milli
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23914) 

315.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, askerlik süresinin kısaltılacağı iddiasına ilişkin
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23915) 

316.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23916) 

317.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları
emrine tahsis edilmiş özel uçak bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı
soru önergesi (7/23917) 

318.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kırklareli’de askerliğini yapan bir kişinin ölüm
nedenine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23918) 
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319.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye’deki NATO üsleri ile Türkiye’de
bulunan yabancı ülke askerlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23919) 

320.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kıbrıs ve Kore Gazileri ile yakınlarına tanınan haklar
ve ordu vazife malullerinin çeşitli ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasına ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23920) 

321.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak Göletine ilişkin Orman ve Su
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23924) 

322.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Gevaş ilçesinde bir köyün gölet ihtiyacına ve
Van’da gerçekleştirilen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23925) 

323.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, akarsu havzalarında iklim değişikliğinin yağış-
akım üzerindeki etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23930)

324.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesine yönelik
projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23932) 

325.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında engelli vatandaşların
mesire alanlarından yararlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23938) 

326.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarımsal faaliyetlerin ve toprak kirliliğinin neden
olduğu su kirliliğine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23940) 

327.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sulama kooperatiflerine ve sulama
kooperatiflerine yönelik desteklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/23942) 

328.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Tokat’ın Erbaa ilçesinin köprü ihtiyacına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23971) 

329.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23972) 

330.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, araç muayene hizmetlerine ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23973) 

331.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da Halfeti-Yukarıgöklü arasındaki Atatürk
Barajı yolunun durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/23974) 

332.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23975) 

333.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesinin akıbetine ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23976) 

334.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da yapılması planlanan kamulaştırmada
idare ile taşınmaz malikleri arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23977) 
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335.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, İstanbul’da yapılması planlanan üçüncü
havalimanının projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanından yazılı soru önergesi (7/23978) 

336.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen
hizmet binaları ile araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/23979) 

337.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğünde personel eksikliğinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23980) 

338.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi sakinlerinin ulaşım
sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23981) 

339.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanına bağlı Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalışan personel ile bu müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/23982) 

340.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terörle mücadele kapsamında görev yapan güvenlik
güçlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23984) 

341.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terörle mücadele kapsamında görev yapan güvenlik
personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23985) 

342.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çanakkale’de bulunan şehitlikteki bir bayrak direğine
Suriyeli muhaliflere ait yeni bir bayrak çekildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/23986) 

343.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çanakkale’de bulunan şehitlikteki bir bayrak direğine
Suriyeli Muhaliflere ait yeni bir bayrak çekildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
yazılı soru önergesi (7/23987) 

344.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terörle mücadele kapsamında görev yapan askeri
personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23988) 

– 1020 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



1 Temmuz 2013 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127’nci Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Beş dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri ayrı ayrı okutacağım. 
3’üncü sırada okutacağım Meclis araştırması önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için önerge

özeti okunacaktır ancak önergenin tam metni tutanak dergisinde yer alacaktır.
Okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 milletvekilinin, astsubayların sorun-

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/684)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komuta sisteminde yer alan asli ve en önemli unsurlarından

birisi olan astsubayların yaşadığı sıkıntıların araştırılması, Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya
çıkan mağduriyetin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla
Anayasa’mızın 98'inci maddesi, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince ekte sunulan
gerekçe çerçevesinde Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye)
2) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)
3) Mehmet Şandır (Mersin)
4) Faruk Bal (Konya)
5) Enver Erdem (Elâzığ)
6) D. Ali Torlak (İstanbul)
7) Reşat Doğru (Tokat)
8) Sadir Durmaz (Yozgat)
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9) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)
10) Alim Işık (Kütahya)
11) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)
12) Mustafa Kalaycı (Konya)
13) Mustafa Erdem (Ankara)
14) Sümer Oral (Manisa)
15) Bahattin Şeker (Bilecik)
16) Ali Halaman (Adana)
17) Zühal Topcu (Ankara)
18) Celal Adan (İstanbul)
19) Emin Çınar (Kastamonu)
20) Sinan Oğan (Iğdır)
Gerekçe:
95 bini aşkın muvazzaf astsubay ve 100 binin üzerinde emekli astsubay bulunmaktadır.

Astsubaylar yıllardır biriken sorunlarının çözümü için sabırla beklemektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan personele ekonomik sıkıntılarını gidermeleri için bazı

tazminatlar verilmektedir. Zaten zor bir meslek olan askerliğin sıkıntısı birazcık olsun azalmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden astsubaylar emekli oldukları zaman maaşlarının yüzde 45 azaldığını
Genelkurmay Başkanı resmî yazı ve belgelerle Başbakanlığa bildirmiştir. Ancak emekli olan subaylar
makam, temsil, görev ve kadrosuzluk tazminatını almakta iken emekli olunca da bu tazminatı almaya
devam etmektedir. Astsubaylar ise emekli olduktan sonra çalışırken aldıkları tazminatların tamamı
kesildiği için maaşları yüzde 45 oranında düşmektedir. Subaylar ise emekli astsubayların aldığı
maaşlar kadar tazminat aldıklarından dolayı emekli olduklarında maaşları yüzde 5 kesilmekte ve
herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadırlar.

Emekli astsubayların yüzde 50’si ek iş, yüzde 20’si işportacılık yaparak yaşam mücadelesi
vermektedir.

Diğer yandan, devlet memurluğundan 1'inci ve 2'nci derece emekli olanların arasında yaklaşık
400 TL'lik bir maaş farkı bulunmaktadır. Astsubaylarımızın çok az bir kısmı 1'inci dereceden emekli
olabilmektedir. İki yıllık yüksekokul eğitimi almış olan kamu görevlileri 1'inci derece 4'üncü
kademeden emekli olurken bir astsubay yüksekokul bitirse bile 1'inci derece 3'üncü kademeden
emekli olabilmektedir.

Ülkemizin önemli bir unsuru olan güvenlik gücü mensubu astsubayların sorunlarının
araştırılarak, bu sorunlara çözüm üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 19 milletvekilinin, 4/C’li personelin so-
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/685)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi (C) fıkrası

kapsamında çalıştırılan ve kamuoyunda 4/C mağduru olarak bilinen çalışanların, Hükûmetin
uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetinin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm

– 1022 –

FATMA 4–6

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013 O: 1



yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa’mızın 98'inci maddesi, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci
maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif
ederiz.

1) Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye)
2) D.Ali Torlak (İstanbul)
3) Enver Erdem (Elâzığ)
4) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)
5) Mehmet Şandır (Mersin)
6) Faruk Bal (Konya)
7) Sinan Oğan (Iğdır)
8) Sadir Durmaz (Yozgat)
9) Reşat Doğru (Tokat)
10) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)
11) Alim Işık (Kütahya)
12) Kemalettin Yılmaz (Afyonkarahisar)
13) Mustafa Kalaycı (Konya)
14) Sümer Oral (Manisa)
15) Mustafa Erdem (Ankara)
16) Ali Halaman (Adana)
17) Emin Çınar (Kastamonu)
18) Celal Adan (İstanbul)
19) Bahattin Şeker (Bilecik)
20) Zühal Topcu (Ankara)
Gerekçe:
Kamuda 657 sayılı Kanunun 4/A, 4/B, 4/C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel

çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli
statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir
istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal
mevzuatın farklı olması nedeniyle maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları
farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır.

4/6/2011 tarihli 27954 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 632 sayılı, Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü Maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel
Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bazı sözleşmeli kamu görevlileri
kadroya geçirilmiş ancak belediye ve il özel idarelerinde çalışan sözleşmeliler, TRT çalışanları,
üniversitelerde proje kapsamında çalışan 4/B'liler, Et ve Balık Kurumu çalışanları, Denizcilik
Müsteşarlığı çalışanları, Ulaştırma Bakanlığı çalışanları, TMO çalışanları, TİGEM çalışanları, DHMİ
çalışanları, Gençlik ve Spor uzmanları, TUREM çalışanları, usta öğreticiler, vekil öğretmen, ebe ve
hemşireler, vekil imam-hatipler, fahri Kur’an kursu öğreticileri, TOKİ çalışanları ve 4/C'li çalışanlar
kapsam dışında bırakılmıştı.
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Bu statüde olup emekli olanların haricinde şu an sayılan 8.500'ün üstünde 4/C çalışanlarının
gerek sendikal haklar gerekse çalıştığı kurumun takdiri ile aldığı ikramiyeleri ortadan kalkmış, sosyal
hakları elinden alınmıştır.

Bir mali yılda on ay çalıştırılıp iki ay çıkış verilmektedir. Hâl böyle olunca aldıkları yıllık ücret
de azalmaktadır.

Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim hiç şüphesiz ki 657 sayılı
Kanun’un 4/C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin
yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken maaşları da son derece düşüktür.

Bunun yanında, yine, özel kararlarla bazı kurumlarda görev yapan 4/C’li çalışanların çalışma
süreleri birbirinden farklı belirlenmektedir. Buna göre, TBMM'de çalışan 4/C'li personel bir yılda on
bir ay yirmi dokuz gün çalışırken TÜİK'teki on bir ay yirmi bir gün, özelleştirme kapsamında diğer
kurumlarda istihdam edilen 4/C’liler ise yılda on bir ay çalışmakta ve bir ay boyunca maaş
alamamaktadır. Bu nedenle, yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi, adalet ve hakkaniyet beklentilerinin
karşılanması için, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin
bütününü kapsaması, mevcut sözleşmelerde bu çerçevede değişiklik yapılması ve kapsam dâhilindeki
geçici personelin çalışma sürelerinin on iki aya çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca sağlık
güvencelerinin bir zemine oturtulması ve hastalık izinlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi uyarınca geçici olarak çalıştırılan on binlerce personelin
sorunlarının araştırılarak bu sorunlara çözüm üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

BAŞKAN – Şimdi okutacağım önergenin aslı 500 kelimeyi geçtiğinden özetini okutuyorum:
3.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 20 milletvekilinin, FATİH Projesi’nin doğurabileceği

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/686) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
FATİH Projesi (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) olarak tanımlanan eğitim

ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla hazırlanan
projenin okuma ve yazma yetisini nasıl etkileyeceğinin, aşırı İnternet kullanımının radyoaktif etkiler
nedeniyle sağlık ve güvenlik açısından ne getireceğinin, dizüstü bilgisayar yerine fiyatı çok daha
yüksek olan tablet bilgisayarların tercihinin gerekçelerinin geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması
açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Mehmet Günal (Antalya)
2) Mehmet Şandır (Mersin)
3) Alim Işık (Kütahya)
4) Ali Uzunırmak (Aydın)
5) Necati Özensoy (Bursa)
6) Münir Kutluata (Sakarya)
7) Lütfü Türkkan (Kocaeli)

                                      
(x) (10/686) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.
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8) Sadir Durmaz (Yozgat)
9) Enver Erdem (Elâzığ)
10) Cemalettin Şimşek (Samsun)
11) Ali Öz (Mersin)
12) Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)
13) Mehmet Erdoğan (Muğla)
14) Emin Çınar (Kastamonu)
15) Mustafa Kalaycı (Konya)
16) Meral Akşener (İstanbul)
17) Sinan Oğan (Iğdır)
18) Ali Halaman (Adana)
19) Sümer Oral (Manisa)
20) Murat Başesgioğlu (İstanbul)
21) Celal Adan (İstanbul)
Gerekçe Özeti:
MEB, kısaca FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi olarak

tanımlanan eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek
amacıyla ve bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına
hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı için; okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim
düzeyindeki tüm okulların 620 bin dersliğine dizüstü bilgisayar, LCD panel etkileşimli tahta ve
İnternet ağ altyapısı sağlamak için çalışma başlatmıştır. Eğitimde FATİH Projesi MEB tarafından
yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. Projenin beş yılda
tamamlanması planlanmıştır. Birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe,
üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının bilişim teknolojileri donanım
ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için
hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve İnternet kullanımı ihtiyaçlarının
tamamlanması hedeflenmektedir. FATİH Projesi ile bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin
temel araçlarından biri olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı
hedeflenmiştir. Yine projenin bir başka bileşeni, İnternet hizmetlerinin her okulda ve her sınıfta
kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulacağı ifade edilmiştir. Daha da önemlisi, bu İnternet hizmetlerini
evlerinde de ve diğer tanımlanmış alanlarda da alma şansına sahip olacaklar. Fakat, kullanılacak
teknolojinin pedagojik değer ve katkısı üzerine de yapılmış herhangi bir araştırma mevcut değil.
FATİH Projesi ile dört yıl içinde 16 milyon adet tablet bilgisayarın ilköğretim ve liseli öğrencilere
dağıtılması planlanmaktadır. Projenin büyüklüğü 7,5 milyar dolar. 7,5 milyar dolarlık bütçenin
Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Evrensel Hizmet Fonu'ndan sağlanması düşünülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;
• Bu projenin eğitim ve öğretimde okuma ve yazma yetisini nasıl etkileyeceği yani yeni sistemde

okuma yetisi görsel ve hareketli zemin üzerinde yürüyeceğinden, zamanla okuma yetisinin
zayıflayacağı, sadece görselliğin öne çıkacağı yani aslında okuma-yazma becerisinin yeterince
gelişmeyeceği,
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• Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu gibi birimlerce
yapılan ve özellikle çocukların İnternet ve cep telefonunun kullanımlarının kısıtlanması gerektiği
vurgulanırken ve dünyanın birçok ülkesinde okullarda 3G veya Wi-Fi cihazlarının kullanımı
engellenirken, Türkiye'de 15 milyon öğrenciye FATİH Projesi’nde nasıl bir altyapı sağlanacağı sadece
teknik açıdan değil, öncelikle sağlık ve güvenlik açısından ne getireceği,

•  Okullarda yoğun teknoloji kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeylerinde iyileşmeye mi
yoksa kötüleşmeye mi yol açacağı,

• 16 milyon tablet bilgisayarının ekonomik maliyetinin ne olacağı, projede vurgulandığı gibi
Türkiye'de üretiminin mümkün olup olmayacağı,

•  Bu projeyle matbaa, kâğıt, kitapçı, yayıncı piyasasını oluşturan yüz binlerce esnaf ve bunların
ailesinin nasıl etkileneceği,

• Uydu aracılığıyla alınacak yoğun İnternet hizmetlerinde çocuklarımızın birtakım radyoaktif
etkilere maruz kalıp kalmayacağı, kentlerde her sınıfa fiber kablo döşeyerek  İnternet  hizmeti
alınabilecekken  özellikle  kırsal bölgelerdeki okullarda uydu vasıtasıyla İnternet hizmeti alınmasının
sonucunda öğrencilerin radyoaktif etkilere maruz kalmasına karşı nasıl bir tedbir alınabileceği, 

•  Sosyal medya ağları göz önüne alınarak “Eğitim Bilişim Ağı” isminin verildiği ve kısaca EBA
diye kavramlaştırılan sosyal medya ağının eğitim sektörü içerisinde öğrencilerin ve öğretmenlerin
karşılıklı olarak haberleşebilecekleri ve birbirleriyle etkileşecekleri bir platform olarak tanıtılırken bu
ağın eğitim dışı amaçlar için kullanılmasının nasıl kontrol edileceği,

• Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Evrensel Hizmet Fonu'nun bu proje için öngörülen
bütçeyi karşılama imkânının olup olmadığı, ayrıca bu fonun amacına uygun olup olmadığı,

• Milyonlarca tabletin kullanımında gizli bir maliyet ve içinden çıkılamayacak problemler
oluşturacak bakım-onarım gider ve sorunlarının nasıl aşılacağı, 

• Öğrencilere ücretsiz dağıtılması öngörülen ve bir tanesinin fiyatı yaklaşık 1.600 TL olan tablet
bilgisayarının, fiyatı 300 TL’ye kadar düşmüş olan dizüstü bilgisayar yerine neden tercih edildiği,

gibi konuların araştırılması gerekmektedir.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.
AK PARTİ Grup Başkan Vekilliğine seçilen İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır

Hanımefendi’ye yeni görevinden dolayı başarılar diliyoruz. (Alkışlar)
Sayın Altay, buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR
1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, AK PARTİ’nin Grup Başkan Vekilliğine, Meclis Başkan

Vekilliğine ve Başkanlık Divanı üyeliklerine seçilen milletvekillerini kutladığına ve Sivas Madımak
katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de 28 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde -hadi, şimdi “AK PARTİ” diyeyim- AK PARTİ

Grup Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Mihrimah Belma Satır’ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
Aynı zamanda Meclis Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Bahçekapılı’yı ve diğer Divan üyeliklerine
seçilenleri kutluyorum. Önceki grup başkan vekilleri görevlerine devam ediyorlar, kendilerine
içtenlikle başarılar diliyorum.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yarın 2 Temmuz, Türkiye için bir utanç tablosu olan Sivas
Madımak katliamının 20’nci yıldönümü, 35 aydınımızın hunharca katledildiği bir acı gün. Anıları
önünde saygıyla eğiliyorum. Bu olayı laik cumhuriyetimize karşı bir kalkışma olarak görüyor ve
yapanları, karışanları kınıyorum.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
Okutuyorum:

VI.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis

Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır
ve arkadaşları tarafından başta yaşanan intihar olayları olmak üzere 4/C statüsünde çalışanların so-
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/213); Elâzığ Milletvekili Enver
Erdem ve arkadaşları tarafından 10/4/2012 tarih 4283 sayı ile özelleştirme sonrası 4/C kadrolarına
atanan personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin, Genel
Kurulun 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

1/7/2013
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 1/7/2013 Pazartesi günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki
önerisini, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.
Mehmet Şandır

Mersin
MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması

Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve
arkadaşlarının (10/213) esas numaralı, başta yaşanan intihar olayları olmak üzere, 4/C statüsünde
çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Elâzığ Milletvekili
Enver Erdem ve arkadaşlarının 10 Nisan 2012 tarih, 4283 sayı ile TBMM Başkanlığına vermiş
olduğu, özelleştirme sonrası 4/C kadrolarına atanan personelin sorunlarının araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri Meclis araştırma önergelerinin 1/7/2013
Pazartesi günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması
önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Enver Erdem, Elâzığ
Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
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ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4/C’li personelin ve
sözleşmeli personelin yaşadıkları sorunları araştırmak, kamuda çalışan tüm sözleşmeli personelin
kadroya alınması ve sorunlarına kalıcı çözüm bulunması amacıyla vermiş olduğumuz Meclis
araştırma önergesi nedeniyle söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla
selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın 128’inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinde, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü
oldukları kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği düzenlenmiştir.
Sözleşmeli personel, esas olarak, kalkınma planları, yıllık programlar ve iş programlarında yer alan
önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve uygulanması için şart olan özel mesleki bilgi ve
uzmanlığa ihtiyaç duyulan geçici işlerde çalıştırılanlar ve Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine
göre çalıştırılanlar ile kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen işçi
sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sözleşmeli
çalıştırma istisnai durumlar için öngörülmüş bir istihdam şeklidir. Buna rağmen, maalesef, AKP
iktidarları döneminde devletin birçok asli ve sürekli hizmeti sözleşmeli, 4/C’li, geçici personel ve
taşeron şirket işçileri eliyle yürütülür hâle gelmiştir.

Değerli milletvekilleri, sözleşmeli personelin il içi ve il dışı tayin hakları bulunmamaktadır,
görevinde yükselebilme şansı söz konusu değildir. Eş yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı gibi
hakları yoktur. Her ilde ve her kurumda aldıkları maaşlar farklılık göstermektedir. Kurumlar arası
geçiş yapabilme hakları bulunmamaktadır. Aynı kurumda aynı işi yapan kadrolu memurlara tanınan
haklarla sözleşmeli personele tanınan haklar da farklılıklar arz etmektedir. Aynı zamanda aynı işi
farklı statülerde ifade eden personeller arasında huzursuzluk oluşmakta, bu durum da çalışma barışını
bozmakta ve personelin uyum ve performansını düşürmektedir. 

Kamu kurumlarında, aynı işi yapan kişiler arasında sözleşmeli-kadrolu ayrımından doğan
haksızların önüne geçebilmek ve sözleşmeli personel uygulamasına son vermek maksadıyla, 12
Haziran 2011 seçimlerinden kısa süre önce çıkarılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle
200 bin civarındaki sözleşmeli memur kadrolara atanmış ancak başta il özel idareleri ve belediyeler
olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşundaki sözleşmeli personel kadroya alınmamıştır. Aradan
geçen iki yıllık süre zarfında sözleşmeli personel sayısında bir azalma olmamış, aksine 200 bin
seviyesine tekrar yükselmiştir.

AKP’nin personel politikasındaki yanlış uygulamaları neticesinde, bugün, 1 milyon 600 bin
taşeron işçisi, 200 bin sözleşmeli personel, 20 bin 4/C’li personel sosyal güvencesi olmadan, iş
garantisi olmadan, doğru dürüst karnı bile doymadan bir yoksullar kitlesi olarak çalışmak
mecburiyetinde bırakılmıştır.

Sayın Başbakanın, 96 bin kişinin yani Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre
çalıştırılanlar ile sağlıkta sözleşmeli olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin müjdesi, sözleşmeli
statüde çalıştırılan yaklaşık 100 bin kişinin sorunlarını yine çözmeyecektir.

Değerli milletvekilleri, AKP’nin  bu düzenlemede de samimi olmadığını görüyoruz. Eğer samimi
iseler şu soruların cevaplarını da açık yüreklilikle burada vermelidirler: Bu düzenlemeden sonra
4/C’lilerin, üniversitelerdeki sözleşmeli çalışanların, Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışanların,
TRT’de sözleşmeli çalışanların, Diyanet İşlerinde, Millî Eğitim Bakanlığında, KİT’lerdeki sözleşmeli
personelin durumları ne olacaktır? 
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Şimdi, duyduğumuz bazı gelişmeler oluyor. Tabii, sayın bakanların veyahut da daha güçlü
siyasilerimizin yakınlarının bulunduğu kurumlardaki bir kısım çalışan sözleşmelilerin de kadroya
alınmasına ilişkin birtakım değişiklikler olacağına şahit oluyoruz ama  bu şekildeki düzenlemelerin
ülkemizin çalışma barışını  çözen ve insanlarımızın sorununu ortadan kaldıran yaklaşımlar olmadığına
bizler de şahit oluyoruz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilmiş olan yükseköğretim
mezunlarının, mühendislerin durumunun ne olacağı da belli değildir. Bu getireceğiniz düzenlemeyle
yıllardır hak ettikleri kadrolarda çalıştırılmayan bu insanların sorunlarını çözecek misiniz? 

Değerli milletvekilleri, Başbakanın “96 bin sözleşmeli kadroya atanacak.” sözünün anlamı şudur:
Birincisi, diğer 100 bin sözleşmeli personel kadroya atanmayacaktır yani yaklaşık 200 bin olan şu
andaki sözleşmeli sayısının  yarısını kadroya alacaksanız diğer yarısını yine kadroya almayacağınızı
buradan ifade ediyorsunuz. 

Çalışma hayatındaki tüm kesimleri tek bir statü altında birleştirme söylemleri her zaman olduğu
gibi bugün de havada kalacak, yine son sürat sözleşmeli personel alımları devam edecek, tekrar
yenilerinin kadroya atanması gündeme getirilecek, Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapacak;
bu kısır döngü, bu şekliyle sürüp gidecektir çünkü AKP Hükûmeti bu konuyu da istismar etmekte,
sorunun tümden kalıcı olarak çözümünü istememektedir. 

İkincisi, 4/B’lilerin yarısı kadroya atanırken diğerleri kapsam dışı tutulmaktadır. 4/C’lilerle ilgili
bu durumda herhangi bir düzenleme yapılmamaktadır, 4/C’lilere ayrım devam edecektir. 

Üçüncüsü, taşeron işçilerin kadroya atanmalarına ilişkin yargı kararları olmasına rağmen,
bunların sorunlarını da çözmeyeceğiniz anlaşılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, 4/C mağduru çalışanların durumları içler acısıdır ama maalesef, Hükûmet
yetkilileri bu duruma gözlerini yummakta, sorun yokmuş gibi davranmakta, bu kesimdeki acıları,
feryatları, üzüntüleri, sorunları görmezden gelmektedir. Daha önce işi olan, kadrosu olan, yeterli
maaşı olan bu çalışan kesimin, asgari ücrete yakın bir maaşa, güvencesiz, itibarsız bir hayata mahkûm
edilmesi onlara reva görülmemelidir.

Sayın Bakan Bekir Bozdağ’ın söylediği “4/C’lilere ekmeği biz verdik.”, Maliye Bakanının
söylediği “Eşit işe eşit ücret veriyoruz.” gibi ifadelerle insanlar aşağılanmamalı, kandırılmamalı;
sorunlarının çözümü ve kadroya alınmalarıyla ilgili düzenlemeler de Meclise ivedilikle getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, yine 700 bini kamuda çalışan ve toplam 1 milyon 600 bini bulan taşeron
işçiler iş garantilerinin olmayışı, düşük ücret almaları, maaşlarını alamamaları, haftalık ve yıllık izin
haklarının düzenlenmemiş olması, toplu iş sözleşmesi hükümlerinden istifade edememeleri gibi çok
ciddi sorunları yaşamakta, bunların sorunlarının çözümü için de derhâl ilgili düzenlemeler Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun huzuruna getirilmelidir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ve diğer kamu kurumlarında çalışan ve haklarında
geçici olmadıkları, sürekli işçi oldukları yönünde mahkemelerce karar verilen ve verilmiş olan bu
kararlar Yargıtay tarafından da onaylanan bu işçilerin sürekli işçi kadrolarına atanmalarına ilişkin
düzenlemeler de bir an evvel Meclis Genel Kurulunun huzuruna getirilmelidir. Allah aşkına, hiç
olmazsa bu konuda siyaset yapmayınız, bu husus toplumda ciddi bir yara hâline gelmiştir. 

Günümüz şartlarında 800 lira maaş alan, sosyal güvencesi, iş güvencesi, yıllık izin hakkı,
sendikal güvencesi, toplu iş sözleşmesi hakkı olmayan, bizlere oy vererek sorunlarına çözüm bulmak
için buralara gönderen bu kardeşlerimizin de isteklerine kayıtsız kalınmamalı, derhâl gereken
çalışmalar yapılarak çözüme kavuşturulmalıdır. 
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Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu alanda getireceğiniz bütün düzenlemelere destek
vereceğimizi bir kere daha buradan ifade ediyorum ve son söz olarak da diyorum ki: Değerli
milletvekilleri, bu Gezi Parkı olayları vesaire… Bunların sebeplerini çokça araştırıyorsunuz ancak
bunun ilahi birtakım sebeplerinin de olabileceğini, bu çalışan kesimin haklarını vermediğiniz gibi
sorunlarını çözmediğiniz için bu işlerin de başınıza gelmiş olma ihtimalini de değerlendirmenizi arz
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ahmet Arslan, Kars Milletvekili.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AHMET ARSLAN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Milliyetçi Hareket

Partisinin grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkanım, birtakım ifadeleri kullanırken nereden nereye geldiğimizi iyi bilmemiz lazım.

Eğer nereden nereye geldiğimizi iyi bilmezsek bazı şeyler anlamını yitirebiliyor veya başka anlamlar
yüklenebiliyor.

Özellikle 4/C’li personel kritik, ülkemizde her zaman konuşuluyor. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/C maddesi gereği başka kurumlarda çalıştırılan personelden bahsediyoruz. Bu personel
kim? Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşüyle Bakanlar Kurulu kararı
çerçevesinde çalıştırılan ve yine mali ve sosyal hakları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen personel,
yaklaşık 23 bin kişi, bir yıldan az süreli geçici sözleşmeyle veya mevsimlik işçi olarak çalışanlar.
Yine, TÜİK anketlerinde çalıştırılabiliyorlar, Yüksek Seçim Kurulunun seçim döneminde
çalıştırılabiliyorlar, güzel sanatlar fakültelerinin canlı modeli olarak çalıştırılabiliyorlar. 

1990’lı yıllara gitmek lazım. 1990’lı yıllarda özelleştirme uygulamaları başladığında bir yasası
yoktu. 1994 yılında kamudaki birtakım işletmelerin, tesislerin, kurumların özelleştirilmesi uygulaması
4046 sayılı Kanun çıkarılarak kanuni, yasal bir dayanağa erişti. Bu yasal dayanak çerçevesinde
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çalışmalar yapar, kurumların hangi yöntemlerle özelleştirileceğini
belirler ve bu işlemi yürütür.

Burada kritik bir süreç var. 1994’te 4046’ya göre memur, sözleşmeli veya kapsam dışı statüsünde
çalışanlar, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla, ihtiyacı olan başka kurumlara yine memur olarak
gönderiliyorlardı. Ancak, çok kritik bir cümle var burada. İşçilerle ilgili 4046’da herhangi bir
düzenleme yok. AK PARTİ öncesi özelleştirme uygulamalarında, eğer bir işçi varsa, fabrikayı satın
alan, fabrikayı kiralayan, devralan, işçiyi çalıştırıyorsa ne âlâ, çalıştırmıyorsa kapı dışına
bırakılıyordu, işçiler kapı dışında kalıyordu ve işsiz kalıyordu. Hâlbuki, AK PARTİ, 2002’de, özellikle
bu işçilerin problemini çözmek adına 4/C statüsünde bunları başka kamu kurum ve kuruluşlarında
istihdam etmeye başladı. Ne kadar süreyle? Yılda on ay süreyle istihdam etmeye başladı. Bu,
Danıştaya, akabinde Anayasa Mahkemesine götürüldü. Anayasa Mahkemesi de bu tip bir
uygulamanın, bu tip bir istihdam yönteminin Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti. Devamında,
yine AK PARTİ hükûmetleri döneminde, 4/C statüsünde çalışan işçilerin, toplu sözleşme görüşmeleri
çerçevesinde, masada, toplu sözleşmeye tabi olmaları sağlandı. Bu çok önemli bir farktır. MHP’nin
de içinde bulunduğu hükûmetler döneminde işçiler kapıya bırakılıyorken AK PARTİ döneminde 4/C
statüsünde çalıştırılıyorlar ve yine AK PARTİ bunlara toplu sözleşme kapsamında olma hakkı tanıdı.
Bir başka şey daha tanıdı; mali haklarının iyileştirilmesinin yanında, özellikle on aylık çalışmayı on
bir ay yirmi sekiz güne çıkardı ve bu da 657 sayılı Kanun’un geçici çalışanlarla ilgili hükmettiği
süredir. Aksi takdirde, siz eğer tam on iki ay çalıştırırsanız o zaman buna “geçici” diyemezsiniz ve
“geçici statü” adı altında adlandırılamaz. 
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Yine, AK PARTİ hükûmetleri, çalışanların yanında olduğunu 4/B’lilerin yanında olarak ortaya
koydu. 4/B statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çıktığı günden beri var ve yine 4/B
statüsünde çalışanlar AK PARTİ hükûmetleri öncesinde, bütün diğer partilerin içinde olduğu
dönemlerde de vardı ve AK PARTİ bu  sözleşmeli statüyle çalışanların yaklaşık -hemen bir sayı
vereyim Sayın Bakanım- 196 bin tanesini, 196 bin kişiyi 2011’de 4/B’den kadroya geçirdi ve
geldiğimiz, günümüzde… Sayın hatip 200 bin kişiden bahsettiler. 200 bin kişi doğrudur ama 200
bin kişi 4/B’li değildir arkadaşlar, bunu çok iyi bilmek lazım. Bunların yaklaşık 96 bin tanesi, -Plan
ve Bütçe Komisyonunda tasarıyı kabul ettik ve Genel Kurula geliyor- Genel Kurulun da onayı olursa
96 bin kişi zaten kadroya geçirilecek, memur statüsünü alacak. Bunun dışında, 76 bin kişi KİT’lerde
sözleşmelidir. KİT’lerdeki sözleşmelilerin durumu 4/B’lilerden çok çok farklıdır ve onlar memur
gibi işlem görürler zaten. Yine, eğer KİT herhangi bir şekilde özelleşecek olursa orada çalışan bu
sözleşmeliler diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanıyorlar. Dolayısıyla, bahsedilen
200 binin içerisinde bu 76 bin kişi yoktur, bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. 4.700 tane
sanatçı var. Bu sanatçıları da ayırmak lazım çünkü sanatçılar yaptıkları meslekleri itibarıyla doğal
olarak zaten özelde de serbest çalışabildikleri için onların sözleşmesi olması gerekiyor, aksi takdirde
özelde serbest çalışma şansları kalmaz. Bu 4.700’ü de çıkardığınız zaman, 3.500 tane kurumsal
sözleşmeli kalıyor ki bu kurumsal sözleşmelilerin de kendi kurumlarının yaptıkları görev nedeniyle
sözleşmeleri çok daha özeldir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi, TRT gibi, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü gibi, TOKİ gibi ihtisas sahibi olmaları gerekiyor. Onların da durumu çok daha
farklıdır. Toplam 3.500 tane bu statüdeki arkadaşla ilgili de yine Bakanlık, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımız çalışma yapmaktadır. 

Yine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu araştırma önergesiyle istenen her şeyi
zaten aylardır, yıllardır yaptığını ve yapmaya devam ettiğini çok iyi biliyorum, Plan Bütçe Komisyonu
üyesi bir kişi olarak bunu iyi biliyorum, Sayın Bakanla, Devlet Personel Başkanıyla görüşmeler
yapan bir üye olarak çok iyi biliyorum. Ağustostaki toplu sözleşme görüşmelerinde çok daha fazla
haklar vermek adına, bunların haklarının çok daha iyileştirilmesi adına Bakanlığımız ve Hükûmetimiz
gereğini zaten yapıyor, yapmakta, yapmaya devam edecektir diyorum. AK PARTİ hükûmetlerinin
çalışanlarla birlikte, çalışanların yanında olduğunu bütün istatistiki veriler ortaya koymaktadır.
Bunları biliyorum, biliyoruz dolayısıyla bu çerçevede, zaten bu çalışmaları yapıyorken ayrıca bir
araştırma önergesine gerek olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda, araştırma önergesinin aleyhinde
olduğumu belirtiyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Şimdi buradaydı.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Lehteki konuşsa, sonra konuşsa olmaz mı? 
BAŞKAN – Son konuşmacı Sayın Altay.
Evet, teşekkür ediyorum. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… (CHP sıralarından “geldi, geldi” sesleri)
BAŞKAN – Ama oylamaya geçtik.
Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
Evet, teşekkür ediyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

2.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları tarafından Alevi
yurttaşlarımıza yönelik gerçekleşen Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarına ilişkin dosyaların yeniden
açılması, zaman aşımının ortadan kaldırılarak maddi zarar görenlerin tespit edilmesi amacıyla
22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergesinin, Genel Kurulun 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde okunarak görüşmelerinin
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

1/7/2013
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun, 1/7/2013 Pazartesi günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları
toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel
Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

Engin Altay
Sinop

Grup Başkan Vekili
Öneri:
İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları tarafından 22/5/2013 tarihinde Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Alevi yurttaşlarımıza yönelik gerçekleşen Maraş, Çorum ve Sivas
katliamlarına ilişkin dosyaların yeniden açılması, zaman aşımının ortadan kaldırılarak maddi zarar
görenlerin tespit edilmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (927 sıra no.lu)
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 1/7/2013
Pazartesi günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması
önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Süleyman Çelebi, İstanbul
Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çelebi, zannediyorum susma hakkınızı kullanacaksınız. 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Onu da kullanacağız Sayın Başkanım. 
BAŞKAN – Buyurun. 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle -Cumhuriyet

Halk Partisi Grubu adına bu öneriyi veriyoruz. Bu öneri, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarında
zaman aşımının kaldırılmasına yönelik araştırma yapılmasına ilişkindir- yüce Meclisi saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum. 

12 Eylül askerî darbesi sürecini hazırlayan ve darbe koşullarını yaratan olaylardan Maraş ve
Çorum katliamı, düşüncelerinden, inancından ve kimliğinden ötürü katledilen 35 aydın, demokrat,
sanatçı, ilerici canın yitip gittiği ve 20’nci yılını dolduracak olan Sivas katliamı dâhil, tarihin
karanlığına ışık tutup katliamlarla yüzleşmek için, inançsal ve kültürel kıyımları hedefleyen insanlık
suçlarında zaman aşımının olmaması gerektiği kabul edilmelidir. Bu hakikatlere ve Alevi taleplerine
kulak tıkamış bir iktidarın yeni ve baştan yazılmış demokratik bir anayasayı hazırlaması mümkün
görünmüyor. Bugün, Hükûmet uygulamalarıyla inanç ve kimlik ayrımcılığını körüklerken Başbakan
da kullandığı dil ve üslupla mezhepçi yaklaşımlarını sürdürüyor. Bu katliamların aydınlatılması barış
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ve adalet duygusuna gerçekten sahip olunup olunamayacağını bizlere gösterecektir. Darbeleri
Araştırma Komisyonunda bile Maraş ve Çorum olayları üstünkörü ele alınmış, özellikle Alevi
toplumunu yaralayan ve travmaları hâlâ devam eden bu olayların üzerine gidilmemiştir. ABD
tarafından Sovyetler Birliği’ne karşı yeşil kuşak oluşturma projesine Türkiye 12 Eylül rejimiyle dâhil
olup, devlet, kendi ve ABD’nin eliyle gerici kesimlere güç verip bu yeşil kuşak projesine ayak bağı
olabilecek olan sol, sosyalist, demokrat, Alevi, ilerici yurttaşları baskı, şiddet, ölüm, katliam ile yok
etmeye, etkisizleştirmeye çalışmıştır. Bugün de AKP bu kuşaktan ve darbe koşullarından beslenip
büyüyerek gelen, o yüzden ve hâlâ darbe yasalarını değiştirmeyen, katliamları aydınlatmayan, 12
Eylül askerî darbesiyle yüzleşmekten kaçınan bir partidir. Bu yüzden Çorum, Maraş ve Sivas’ın üstü
örtülmektedir. 12 Eylül zihniyetini hâlâ koruduğunuz için zorunlu, seçmeli din dersleri koyarak Alevi
çocuklarına Sünni inancı dayatmaya çalışmaktasınız. 

İşte, sizler, sizden olmayanın hakkını da koruyamadığınız için sadece kendinize demokrat,
sadece kendinize Müslüman’sınız. Maraş katliamında sorumluluğu bulunanlar ya hiç yargılanmadan
kurtuldular ya da göstermelik dava dosyalarıyla yargılanıp beraat ettirildiler. Çünkü, Maraş katliamı
tasarlanırken senaryonun en önemli parçası katliamcıların önce izole edilmesi, sonra bu izolasyon
yardımıyla suçsuz ilan edilmesiydi. 

Çorum’da da 12 Eylül öncesi Alevilere yönelik bir baskı, kıyım, sindirme yaratılmıştır;
kimliklerinden ve düşüncelerinden ötürü, 12 Eylül öncesi yüzlerce insan katledilmiştir.

Sivas’ta Madımak Oteli’nde, sanatçılar, aydınlar, yurttaşlar, bu ülkenin aydınlık yüzleri, Maraş’ta
ve Çorum’da olduğu gibi, düşünce ve kimliklerinden dolayı, dinî saiklerle, sistemli ve planlı olarak
katledilmişlerdir. 12 Eylülün getirdiği düzenle devletin kadim anlayışı dışında kalan, bu yüzden de
ötekileştirilen kesimlere yönelik gerçekleştirilen bir katliamdır. Cumhuriyetin inşasında önemli bir
yeri olan Sivas’ta gerçekleşen bu vahşet, aynı zamanda, laik ve demokratik bir cumhuriyet
istemeyenlerin örgütlü, sistemli ve derin ilişkiler içerisinde gerçekleştirdikleri bir olaydır. Zaten 131
sanıkla gerçekleşen davada, savcının ve mağdur avukatlarının iddiasına göre, suç, laik cumhuriyete
karşı şiddet yoluyla örgütlü bir ayaklanmaydı. Yargıtay da davayı şiddet yoluyla laik anayasal düzene
karşı suç kapsamına almıştır. 

Aslında, araştırma önergemizde, Maraş ve Çorum katliamlarını da kapsayan bir önerge
hazırlamamızın nedeni, 12 Eylül ile birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceğini yani eşit, özgür ve
demokratik bir Türkiye'nin yaratılmasını engelleyen faşist ve gerici darbenin izlerinin Sivas
katliamında da görülmesidir. Sivas katliamı gerçekleşirken polisin saatlerce katliamı işleyen kitleyi
dağıtmaya yönelik bir girişimde bulunmaması, âdeta onları izlemesi, en son ve yakın olarak
gördüğümüz Gezi olaylarında milyonlarca insanı öldüresiye dağıtan polisin bir katliamı izlemesi,
hâlâ Sivas katliamı davasının neden derinleşerek sürdürülmediğini ortaya koymaktadır. Hâlâ kırmızı
bültenle aranan failler bulunmamış, yakalanan failler hakkında zaman aşımı ileri sürülerek bir kere
daha Sivas’ta ölen canlar, aileleri ve toplum yara almıştır. Bu nedenle, evrensel hukuk ilkelerine
aykırı şekilde örtülerek zaman aşımına uğratılmış olan Sivas, Çorum ve Maraş dosyaları tekrar
açılmalıdır, devlet elindeki sırlarını ve arşivlerini kamuoyunun bilgisine sunmalıdır. Ayrıca, katliamın
20’nci yılında Madımak Oteli “utanç müzesi” yapılmalıdır. Bu katliamlar, Türk Ceza Kanunu’nun
77’nci maddesinde düzenlenen aşağıdaki fiillerin siyasal, felsefi, ırki veya dinî saiklerle toplumun bir
kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi insanlığa karşı suç oluşturur,
“insanlığa karşı işlenen suçlar” başlığı altında değerlendirilmelidir. Aynı kanun, bu suçlarda zaman
aşımının olmayacağını da hüküm altına almaktadır. 
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Katilleri aklanırsa tarih aklayanları unutmayacaktır. Madımak Oteli’nde diri diri yakılan 35 canı
ne tarih unuttu ne de onların yakınları, dostları, sevenleri… Tıpkı 1978’de Maraş’ta, 1980’de
Çorum’da olduğu gibi vatandaşlarımızı hedef alan bu saldırıda öldürülen insanlarımızın failleri
bulunmalı ve yargılanmalıdır. Toplumsal vicdan ancak böyle rahatlayabilir, toplumsal barış böyle
sağlanabilir. Biz, Sivas’ı unutmadık ve unutturmayacağız. 

Sayın Başkan, tavsiyenize de uyarak, bu kalan süremi o arkadaşlar huzurunda ve ölenler
huzurunda saygıda durarak tamamlamak istiyorum. 

Çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
(Hatip kürsüde saygı duruşunda bulundu)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Saldıranları nefretle bir kez daha kınıyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Çelebi, çok yoruldunuz.
Teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen İdris Şahin, Çankırı Milletvekili.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin

12 Eylül askerî darbesi sürecini hazırlayan ve darbe koşullarını yaratan olaylardan Maraş ve Çorum
katliamı ile Sivas olaylarıyla alakalı vermiş olduğu araştırma önergesi aleyhinde söz almış
bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, burada yaşamını yitiren 35 tane can için Cenab-ı Hak’tan tekrar rahmet diliyorum.
Burada, araştırma önergesinde ifade edilen 12 Eylül öncesi Maraş ve Çorum olaylarının 12 Eylül
darbe sürecini hazırlayan ve darbe koşullarını yaratan olaylardan olduğu fikrine de tamamen
katılıyorum.

Söz konusu olayları kışkırtanların ve olayın gerçek mağdurları ile faillerinin kim olduklarını da
milletimizin çok yakinen bildiğinden de eminim. Özellikle, Sivas, Çorum, Maraş olaylarının üzerine
gidilmeyerek zaman aşımına gidildiğine yönelik iddiaların ise muhataplarının kim olduğunun
milletimiz tarafından da bilindiği kanaatindeyim. 

Özellikle, Sivas olaylarıyla alakalı tarih 2 Temmuz 1993; dönemin iktidarı Doğru Yol Partisi ve
SHP iktidarı, henüz güvenoyu almamış Tansu Çiller Hükûmeti, Kültür Bakanlığında SHP’li Fikri
Sağlar ve Sivas Valisi Ahmet Karabilgin, daha öncesinde Sayın Erdal İnönü’nün başdanışmanlığını
yapmış, doğrudan Sivas’a vali olarak atanmış bir isim. 4’üncüsü gerçekleştirilen Pir Sultan Abdal
Şenlikleri, öncesinde 3 kez Sivas’ın Banaz beldesinde gerçekleştiriliyor. Ancak, olayın olduğu tarih
itibarıyla Sivas merkez tercih ediliyor ve valilik oluruyla bu karar veriliyor. Olayın olduğu dönem,
içerisinde Salman Rüşdi’nin Şeytan Ayetleri’nin Aziz Nesin’in de içinde bulunduğu bir dergi
tarafından Türkiye'de yayımlandığı bir dönem ve Kültür Bakanlığı ve Sivas Valiliğinin onur konuğu
olarak da Aziz Nesin’in davet edildiği bir süreç. 

Olayın adli vakası tabii ki yargıya intikal etti, yargı bir şekliyle karar verdi. Öncelikle, birden
fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Türk Ceza Kanunu’nun 450’nci maddesi ve devamı
hükümleri çerçevesinde, daha sonra ise Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma ilamı çerçevesinde
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devletin anayasal ve temel nizamlarını bozma suçundan dolayı bir kısım mahkûmiyetler verildiğini
hepimiz biliyoruz. Ancak, bu kararlar ve yargılama safahatı aradan geçen yirmi yıla yakın süre
içerisinde hep konuşulur oldu, hep tartışıldı; konunun tarafları da tartıştı, yargı kararını veren hâkimler
de tartıştı. Özellikle, son kararı veren Ankara 1 no.lu DGM Başkanı Orhan Karadeniz’in bir beyanı
var -biz Komisyonumuzun raporlarında da bunu dercetmiştik- ve özellikle “Yargıtay 9. Ceza
Dairesinin bozma ilamları doğrultusunda bu şekilde karar vermek zorunda kaldık.” diyerek vicdanen
kendisinin de bir şekilde rahatsız olduğunu ifade etmişti. 

Şimdi, hadiselere bir baktığımız zaman backgroundunu çok iyi değerlendirmek lazım.
Hadiselerin vukuundan normal, sıradan bir adli vaka olmadığını, bu kışkırtmaların o bölgenin
hassasiyeti gözetilerek gerek 1980 öncesindeki hadiseler ve gerekse o bölgedeki yaşayan Alevi-Sünni
gerilimini tırmandırmaya yönelik var olan bir kısım eylemler olduğunu biliyoruz. Hemen Sivas
hadiselerinin akabinde Başbağlar’da da benzer bir katliamın olduğu ve orada da özellikle Sünni
kesimden vatandaşlarımızın hayatlarını kaybettikleri de bütün Türkiye'nin malumu. 

Şimdi burada bizim irdelememiz gereken hadise nedir? Özellikle burada ifade edildiği gibi,
araştırma önergesinde, AK PARTİ iktidarı olarak zaman aşımı sürecine giden bu yönde bizler gerekli
adımları atmadık mı, ona bir bakmak lazım. Ben tamamen bu konunun muhatabının AK PARTİ
iktidarları olmadığını düşünüyorum ve bunu bütün milletimiz de bu şekilde biliyor. Çünkü olayın
vuku bulduğu tarih itibarıyla Doğru Yol, SHP iktidarda ve özellikle şu anki bu önergeyi veren
Cumhuriyet Halk Partisinin kaynağı ve devamı olduğunu bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve SHP
işbaşında. O günün sorumluları hakkında, emniyet müdürü ve vali hakkında hiçbir araştırma ve
soruşturma söz konusu değil. Bizzat vali kendisi geldiğinde de bir kısım eksiklikleri, devletin
ihmalinin olduğunu kabul ediyor. Süleyman Bey de raporun altına imza attı, ben de imza attım. Darbe
ve Muhtıraları Araştırma Komisyonunda da Ankara’ya bu kadar yakın mesafede devletin ihmalinin
olduğunu bizzat o dönemi yaşayanların anlattığını ifade ettik. Bu ihmaller noktasında kesinlikle
2002’den sonra iktidara gelmiş olan AK PARTİ iktidarını ve Hükûmetini eleştirmenin ve onların bu
süreçte üzerine düşenleri yerine getirmediği noktasında bir yargıya varmanın bir nevi haksızlık
olduğunu düşünüyorum. Ama, ne yapmamız lazım?

MUSA ÇAM (İzmir) – Avukatı mıydınız? Sivas davasının avukatı mıydınız?
İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ben milletimizin avukatlığını üstlenmişim ve milletin avukatı olarak

da buradayım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MUSA ÇAM (İzmir) – Kaç kişiyi milletvekili yaptınız, kaç kişiyi bakan yaptınız? Sivas

davasında kaç kişiyi milletvekili yaptınız, kaç kişiyi bakan yaptınız?
İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Sivas davasının ne şekilde cereyan ettiğini ve Sivas davasının yargı

kararını veren hâkimin neler ifade ettiğini ben buradan söyledim ama siz algılamak istemiyorsanız
benim söyleyecek bir şeyim yok. Milletimiz bizi son derece iyi anlıyor ve algılıyor.

Ben buradan bir şeyler söyleyeceğim: Siz sadece burada Alevi vatandaşlarımızın hak ve
hukukunu, onların demokratik haklarını kullanma noktasında AK PARTİ iktidarının adım atmadığını
ifade ediyorsunuz. Şimdi, yıllarca bu kesimin adına siyaset yaptınız ve yıllarca onlar üzerinden bir
kısım taleplerde bulundunuz. Şimdi önümüzde gördüğünüz şu rapor Alevi çalıştaylarının nihai raporu
ve ön rapor, Alevi çalıştayları raporları. Bunlar tamamıyla AK PARTİ iktidarı döneminde
gerçekleşmiş olan; 1’incisi 3-4 Haziran 2009’da başlayan ve sonuncusu da 28-29-30 Ocak 2010
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tarihinde 7’ncisini gerçekleştirmiş olduğumuz Alevi çalıştayları. Biz, burada, Alevi kökenli
vatandaşlarımızın taleplerinin neler olduğunun, bu milletin, 76 milyon insanımız arasında onların
hiçbir şekilde bir farklılığının olmadığının ve demokratik koşullarda ne tür bir hak ve özgürlükleri
varsa bunların sonuna kadar kullanılması taraftarıyız. Bu çalışmaları yaparken de onların hak ve
hukukunu araştırma adına yapıyoruz ve bu tür düzenlemeleri de sivil anayasayla birlikte
gerçekleştirmeye dair somut adımlar atıyoruz. Ama sizin buradan, 1980 öncesindeki faillerinin kimler
olduğunu, kışkırtıcılarının kimler olduğunu bildiğiniz olayları gerekçe göstermenizin ve 2 Temmuz
1993’teki hadiseyi bugünkü iktidara mal etmek suretiyle şu anda samimiyetle gerçekleştirilmeye
çalışılan sivil anayasanın önünde bir engel olarak bu hadiseleri sunmanızın bana göre yanlış olduğunu
düşünüyorum. 

Hep birlikte yapmamız gereken şudur: Bu ülkede hangi inanç kesiminden olursa olsun, hangi
etnik kesimden olursa olsun 76 milyonun bir ve beraber olduğunu hiçbir zaman için unutmayalım.
Atacağımız adımların tamamının 76 milyonun huzur ve refahı, onların özgürlükleri için atılması
gereken adımlar olduğunu da hiçbir şekilde unutmamamız gerektiğine inanıyorum.

Ve burada, AK PARTİ iktidarında gerçekleştirilen, özellikle Alevilere yönelik gerçekleştirilen
adımları yetersiz gibi görmüş olmanın bunların daha ötesinde neler yapabileceğimizi bu kürsüden
sunmakla olabileceğini düşünüyorum. Bu kürsüden, neler yapmalıyız, bu vatandaşlarımızı hangi
adımları atarsak daha fazla memnun ederiz, bunları konuşursak milletimizin bizden beklediklerine
cevap vermiş oluruz. 

Dolayısıyla, burada, geçmişte her şekliyle araştırılmış, tartışılmış, faillerinin kimler olduğu
ortaya çıkmış ve dönemin şartlarıyla değerlendirildiğinde de devletin ihmalinin olduğunu her şekliyle
kabul ettiğimiz bu süreçlerle alakalı tekrar bir araştırma önergesinin verilmiş olmasının bugünkü
gündem itibarıyla uygun düşmediğini düşünüyoruz. 

Bunun dışında, Alevi kökenli vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri adına atılabilecek somut
adımlara ilişkin her türlü tavsiyeye açık olduğumuzu AK PARTİ iktidarı olarak biz her seferinde
ifade ediyoruz. Bu yönde yapmış olduğumuz çalışmalar da bizim için en önemli ispat aracıdır ve
bizi yapmış olduğumuz çalışmalara sorun diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Önergenin aleyhinde olduğumu bildiririm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Çelebi.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacı benim söylemediğim yorumlarda

ve değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, bu süreci “Cumhuriyet Halk Partisi SHP’nin devamıdır.”
yaklaşımıyla, onunla buluşturdu. O nedenle, sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Evet, iki dakika süre veriyorum sataşma nedeniyle.
Yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim lütfen.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup

önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
konuşması

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Değerli arkadaşlarım, biz burada bir siyasi partiyi hedef
almadık; bu sürecin açıklığa kavuşmasını istedik ve bu sorunun hasıraltı edilmemesini istedik, bunun
zaman aşımına uğramamasını istedik; yasanın öngördüğü insanlık suçu işlenmiştir, o insanlık suçuna
karşı, bu süreci bu Meclis onarsın istedik. 
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Şimdi, bütün bu süreçlere ilişkin dönüp dolaşıp “O dönemde işte şu iktidardaydı, efendim,
burada şöyle bir vali vardı.” gibi böyle klasik cümlelerle bu süreci geçiştiremezsiniz. İşte meydan
burada, işte hodri meydan! Kim bu sürecin arkasındaysa, orada bu süreçlere katılan ve o süreçleri
destekleyen hangi milletvekili varsa o milletvekillerinin açığa çıkartılması, o süreçlerdeki rolleri de
dâhil araştırılması… 

Doğrudur, biz darbe komisyonunda bu süreçlerin araştırılmasını aynen talep ettik ama talep
etmek sorunu çözmüyor, gereğini yapmak gerekiyor. Bu gereğin yapılması konusunda, bugün onun
için bir fırsattır; onun için, bu kanayan yaranın durdurulmasına bir katkı sunabilir. Yoksa, böyle
birbirimize yönelik bazı kurgularla, geçmişe yönelik suçlamalarla bu işin üzerini kapatamayız. Bunun
arka planında hangi izler varsa, hangi kişiler bu sürecin içerisine dâhil olmuş ve bu suçu işlemişlerse
zaman aşımına uğramaksızın insan hakkı suçuna karşı bir duyarlılık bekliyoruz. 

Darbelerle hesaplaşmak böyle bir şeydir, suçu işleyenlerle hesaplaşmak böyle bir şeydir diyorum.
Hepinizi bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları tarafından Alevi

yurttaşlarımıza yönelik gerçekleşen Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarına ilişkin dosyaların yeniden
açılması, zaman aşımının ortadan kaldırılarak maddi zarar görenlerin tespit edilmesi amacıyla
22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergesinin, Genel Kurulun 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde okunarak görüşmelerinin
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Abdullah Levent Tüzel,
İstanbul Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşlarının Çorum, Maraş
ve Sivas katliamlarının dosyalarının yeniden açılmasına dair Meclis araştırması önergesini ben de,
blokumuz da destekliyoruz. Tarihimizin kanlı, karanlık sayfalarından birisi olan bu katliamlar bugüne
kadar gerçek anlamıyla aydınlatılmamıştır, yapılan yargılamalar da elbette göstermelik kalmıştır.
Ben, öncelikle, bütün bu katliamlarda hayatını kaybeden yurttaşlarımızı, 2 Temmuz 1993’te
Madımak’ta, otelde yakılan 35 canımızı sevgiyle, saygıyla anıyorum. Onların değerleri, ülkemizin
demokratik geleceğine işaret etmektedir ve bu türden Türkiye’nin geçmişinde kalmış ama hâlâ
yaraları, acıları taze olan… Bunları aydınlatmak, demokratik geleceğimiz ve demokrasi mücadelesi
açısından da vazgeçilmezdir. Elbette ki bu suçlar, arkasında karanlık kontra şebekelerin olduğu ve
aslında dönemin halklarını birbirine düşürmeye dönük ve darbe planlarını yürütmeye dönük bu
saldırılar, komplolar gerçek anlamıyla ortaya çıkartılmalı ve failleri yargılanmalıdır. Bu suçlarda tabii
ki zaman aşımı işlememelidir, insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Arkasında devlet güçlerinin olduğu
yaşam hakkı ihlallerinde her ne olursa olsun zaman aşımı işlememeli. 

Sivas katliamının 20’nci yılının evvelki günündeyiz. Yarın, Türkiye’nin her yerinde ve tabii
Madımak Oteli’nin önünde de bu katliam lanetlenecek, yürünecek. Aleviler, Alevi inancından
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yurttaşlar, Türkiye’deki Müslümanlaştırma ve tekçi zihniyetin, bu projenin bir gereği olarak yıllardır
ayrımcı muameleye tabi tutuldular, düşmanlaştırıldılar, haklarında yalan yanlış bilgilerle toplum,
kamuoyu aldatıldı, yanıltıldı ama yıllardır uyanış içerisindeki -özellikle 93’deki Madımak katliamı
bu noktada bir kırılma yaratmıştır- Aleviler, bir araya gelerek Pir Sultan Abdal geleneğinin,
mücadeleci geleneğinin, direniş geleneğinin gereği olarak her yerde örgütlenerek laik bir ülke,
demokratik bir toplum, eşit yurttaşlık hakkı diyerek mücadelelerini yükseltmişlerdir. Bu mücadeleler
sonucu AKP Hükûmeti de -biraz önce hatibin de söylediği gibi- açılım ve çalıştaylar yapmıştır ama
bu açılım ve çalıştaylar bir taraftan Alevi inancına hakaret edilen, Alevi inancından siyasetçilerin
yuhlandığı ya da tu kaka edildiği, en son örneğinde de işte biliyorsunuz, üçüncü köprüye “Yavuz
Sultan Selim” ismi verilerek bir kez daha Alevi inancından yurttaşların rencide edildiği, hakaret
edildiği bir devlet anlayışıyla aslında bu çalıştaylar yapılmıştır. Gerçekte bir sorunu çözmek, bir inanç
eşitliği sağlamak, din, vicdan, ibadet hürriyetine, özgürlüğüne saygı gösteren bir tutumla hareket
etmek değil; aksine, burada yine dini ve inançları istismar etmeye dönük bir politika güdülmüştür ve
aslında “Sonu ne çıkmıştır?” derseniz, tam bir fiyasko olmuştur. Bugün yeniden Başbakanın dile
getirdiği bu demokrasi istemleri, özgürlük istemleri karşısında yeniden Alevi paketinin ya da “Alevi
sorunlarına el atma” ifadesinin arkasından çıkacak olan şey nedir? Cemevlerini Diyanet İşleri
Başkanlığının bir şubesi gibi değerlendirmek, oraya bağlamak, devlet kontrolüne, dolayısıyla
Hükûmet kontrolüne almak ve Alevi dedelerini, eğer ihtiyaçları varsa, maaşa bağlamak gibi son
derece ilkel, taleplerin ve amacın son derece dışında bir yaklaşım bir kez daha dile getirilmiştir.

Değerli arkadaşlar, unutmayalım ki Sivas’ta ve darbe öncesinde Çorum’da, Maraş’ta toplumu
birbirine karşı kışkırtarak egemen politikalarını sürdürmek isteyen yani tekçi, inkârcı, baskı rejimini
sürdürmek isteyen güçler bu katliamları tezgâhlamıştır. Bir defa, bunu unutmamak ve buna karşı
uyanık ve tedbirli davranmak zorundayız. O nedenle, Türkiye’nin, tarihi, gerçekleri ortaya
çıkartılmadıkça, gerçekler aydınlatılmadıkça, hakikatler ortaya çıkartılmadıkça her zaman için bu
türden komplo, kontra saldırılar ve kitle kırımlarıyla karşı karşıya kalması mümkündür. Bütün bunlar
karşısında tek yapılacak şey elbette demokratik mücadeledir, demokratik halk hareketidir ve bütün
bunların önünü açacak, anayasa değişikliği başta olmak üzere, demokratik düzenlemelerin bir an
önce yapılmasıdır. 

Haziran ayı boyunca Gezi Parkı direnişiyle başlayan, daha sonrasında bütün ülkeye yayılan
demokratik içerikli halk hareketlerinin de aslında gelmiş olduğu nokta, talep ettiği nokta da budur.
Yani, halkın yaşam değerlerine, kent yaşamına, inançlarına, emek hakkına, beden özgürlüğüne, bütün
birikmiş haklarına, özgürlük ve demokratik istemlerine saygı duyulması, saygı gösterilmesidir. Ama
bunun karşısında ne yapmıştır iktidar? Bundan ders çıkartmak ve hatta tarihimizden, o geçmişteki
kitle kırımlarından ders çıkartmak yerine yalana sarılmıştır, bir kez daha kara propagandaya sarılmıştır
ve bir aylık bu büyük uyanıştan, büyük uyarı eylemlerinden, bu süreçten sonra dahi bitmemiş, en
son, Diyarbakır Lice’deki karakol yapımını protesto eden halka göz göre göre ateş açılmış, kimileri
sırtlarından vurulmuş ve Medeni Yıldırım isimli bir yurttaşımız bu açılan ateş sonucu hayatını
kaybetmiştir. Burada da yalana sarılmıştır, denmiştir ki: “Bunun arkasında başka bir komplo var. İşte,
uyuşturucu şebekeleri bu işi tezgâhlıyorlar, halkı kışkırtıyorlar.”, benzeri şeyler. Oysaki demokratik,
barışa dayalı çözüm iradesi bu ülkede olacaksa halkın ne dediği ortadadır. Kürtlerin, Kürt halkının,
Kürt yurttaşların yıllardır eşit haklar, özgürlükler, ana dilinde eğitim, demokratik özerklik, anayasal
kimlik ve tanınma ve birçok maddede cezaevinde haksız yere tutulan, başta hasta tutuklular olmak
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üzere bütün siyasi görüşleri nedeniyle, demokratik mücadele vermeleri nedeniyle yargılanan ve
mahkûm edilenlerin serbest bırakılması da olmak üzere, çözümün, barışın, demokratikleşmenin yolu
yıllardır bu ülkede anlatılmaktadır, bu yol haritası çizilmiştir, devletle bir diyalog ve müzakere
sürdürülmektedir ama bu diyaloğun ve müzakerenin devlet adına olan tarafı ne yapacağını değil, ne
yapmayacağını söyleyip durmaktadır. O zaman, barış böyle gelebilir mi? Barış “Yeni karakollar, yeni
barajlar yapacağız.” diyerek gelebilir mi? Barış, Alevi inancına sahip yurttaşların eşit yurttaşlık
taleplerini görmeyip bunu ha bire istismar etmek ve zamana yaymak, sürece yaymakla mümkün
olabilir mi? Ya da “Zamanında bu yargılamalar yapıldı, bu dosyaları yeniden açmak yerinde değildir.”
diyerek Türkiye gerçekten demokratik bir geleceğe, barışa, kardeşliğe, eşit haklara dayalı bir geleceğe
yürüyebilir mi? 

Ondan sonra deniyor ki: “Bu anayasadan umut kesildi.” ya da “Bu anayasa çalışmalarının önü
kesildi, sabote ediliyor.” Ne yapılıyor ki bu yeni anayasada? “Bağımsız, demokratik, laik, sosyal
hukuk devleti” evet, bu ilkelere uygun bir düzenleme olacaksa, o zaman, Diyanet İşleri Başkanlığınca
ha bire burada inançları kısıtlayıp, vicdan özgürlüğünü bağlayıp sadece tek bir mezhebi devlet
örgütlenmesi olarak tutmak ve milyonlarca Alevi yurttaşın çığlığını ve bu katliamlarla hesaplaşılması
isteğini görmemek. Böyle mi olacak laiklik, böyle mi olacak demokratik anayasa? 

Yine, aynı şekilde Gezi Parkı direnişi sürecinde ortaya çıkmış demokratik taleplere hâlâ tutarlı
bir yanıt verilmediği gibi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (Devamla) -…âdeta bir insan avına, cadı avına çıkılmıştır.
Bunlarla demokratik bir gelecek olamaz. Aydınlatılması gereken bir tarih… Bugün sadece Meclis
komisyonu da değil, Hükûmetin sultası altında değil, bağımsız bir komisyonca tarihteki işlenmiş
bütün bu katliamlar aydınlatılmalı ve sorumluların halka hesap vermesi sağlanmalıdır tabii ki en son
Lice’de işlenmiş insanlık suçu da dâhil olmak üzere. 

Biz bütün bunların araştırılmasını istiyoruz. CHP Grup önerisi de yerindedir ve bu doğrultuda
Meclis araştırması komisyonu kurulması sağlanmalıdır. 

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar).

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Öncelikle Çorum’da, Maraş’ta ve Sivas’taki olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, yakınlarına da tekrar başsağlığı diliyorum. 

Aslında “Çorum, Sivas ve Maraş’ta ne oldu, olaylar niye oldu?” diye bakmak gerekirse:
Çorum’da, Sivas’ta ve Maraş’ta seçimle iktidara gelmiş, vatandaşın bire bir temsilcilerinin görev
aldığı hükûmetleri, halktan almış oldukları bu millî iradenin yetkisini darbe zemini oluşturarak,
sokakları terörize ederek, tamamen hukuk dışı yapılarla darbeye zemin oluşturarak iktidardan
devirmektir. Asıl amaç budur. 
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Darbecilerin zaten iki tane enstrümanı vardır: Birincisi, darbe zeminini oluşturmaya giden yolda,
sokakları terörize etmek ve faili meçhul cinayetler gerçekleştirmek. Bu anlamda da bizim, aslında,
kültürel ve sosyolojik olarak zenginliğimiz olan gerek Kürt vatandaşlarımız ile Türkler arasında,
yine, kültürel bir zenginliğimiz olan, mezhepsel bir zenginliğimiz olan Alevi vatandaşlarımız ile
Sünni vatandaşlar arasında sıkıntılar çıkarmak, gerginlikler çıkarmak ve buradan sokakları terörize
ederek iktidara nasıl olsa bir şekilde sahip olabilme içgüdüsü yatmaktadır. Ancak, eğer iktidar halktan
almış olduğu yetkiye sahip çıkarsa, emanete sahip çıkarsa ve bu emaneti kutsal bilip bütün tehditler
karşısında dik durursa, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi esas alırsa tabii ki bunlar bu şeyleri de
başarıya götüremeyeceklerdir. 

Nitekim, bizim dönemimizde de -AK PARTİ hükûmetleri döneminde de- bu provokasyonlar
gerçekleştirilmeye çalışıldı ama AK PARTİ hükûmetleri, gerçekten, milletten almış oldukları yetkiyi
ve emaneti kutsal bildiler ve dik durdular; demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu yaptırımlara, bu
tehditlere asla boyun eğmediler. Dolayısıyla bu gibi olaylar gerçekleşmedi ve darbe zemini oluşmadı.
Darbe zemini oluşmayınca, biliyorsunuz 12 Eylül referandumu hadisesi vardı 26 maddelik. Darbenin
önüne hukuken set çekme anlamında önemli bir referandumdu, önemli anayasa değişikliklerini ihtiva
ediyordu ama AK PARTİ haricindeki muhalefet partileri maalesef buna engel oldular, engel olmaya
çalıştılar ama aziz Türk milleti, aziz vatandaşlarımız yüzde 58’lik  “evet” oyuyla buna engel oldu. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Neye engel olduk, neye? Neye engel olduk?
RAMAZAN CAN (Devamla) – Dolayısıyla AK PARTİ her zaman millete gitti ve milletten

aldığı yetkiyle iktidar olmaya gayret etti. 
Burada Gezi olaylarıyla da ilgili birtakım şeyler söylendi, bunlara da cevap vermek istiyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ramazan, konuşmana iyi bak, ölçülü konuş bak! 
RAMAZAN CAN (Devamla) – Mevlüt Ağabey, sana saygı duyuyorum…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ölçülü konuş! Kim destek verdi darbeye?
BAŞKAN –  Sayın Aslanoğlu, lütfen…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır Sayın Başkan, darbeye kim destek verdi ya?
BAŞKAN –  Sonra söz istersiniz efendim, söz istersiniz. Sayın hatibe öyle hitap etme usulümüz

yok. Lütfen…
RAMAZAN CAN (Devamla) – Sayın Başkanım, ben “darbeye destek” demedim.
Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül referandumunun aleyhinde oldu.
Aleyhinde olmadınız mı? Çıkın aksini söyleyin. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ayıp…
RAMAZAN CAN (Devamla) – Şimdi, Türkiye’de 2002 yılında aslında çok önemli şeyler oldu,

muhalefet partileri farkında değil. 2002 seçimlerinden sonra önemli gelişmeler ve değişimler
yaşanmaya başlandı. Daha önce ellerinde imtiyazları olanlar, en ziyadeye mazhar olanlar imtiyazlarını
kaybetmeye başladılar. Aslında bu imtiyazlar sandıktan değildi, millî iradeye de dayanmıyordu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sen darbeden doğdun. 
RAMAZAN CAN (Devamla) – Millet adına meşru olmayan bu yetkiyi vesayet rejimiyle

kullanıyorlardı. Ülkenin sahipleri kendileri olduğu için güya, her şey onların tekeliydi ve bu böyle,
sürgit devam etmeliydi. Ancak unuttukları bir şey vardı; o da millet. Millet, sandıktan aldığı yetkiyle
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kendi evlatlarını işbaşına getirdi. İşbaşına gelen AK PARTİ, milletin emanetine sahip çıktı ve ona
darbe indirmek isteyenlerin karşısına dikildi. “İrtica geliyor, laiklik elden gidiyor.” dediler, olmadı.
Bir zamanlar orduyu göreve çağırdılar, olmadı. Cumhuriyet yürüyüşleri yaptılar, olmadı. “367” hukuk
garabetini ortaya attılar, olmadı. Her seferinde milletten silleyitokat  yediler. Silleyitokat yediler ama
“Biz bu silleyitokadı niye yiyoruz?” diye de vicdan muhasebesi yapmadılar. Ufukta iktidar da
gözükmüyor, zaten sandıktan çıkmaları da mümkün değil; ara rejim yolu da kapandı, ümit ettikleri
dağlara karlar yağdı. Bu kesimi temsil eden muhalefet de yok, ana muhalefet acziyet içinde olunca
bu grup Taksim Gezi Parkı olaylarını bahane ederek mal bulmuş mağribi gibi Gezi Parkı’nı
sahiplendi. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum ki millet, milletin temsilcilerinin yanındadır,
buradan, Gezi Parkı’ndan size ekmek yoktur.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Biz Sivas’ı konuşuyoruz, Sivas’ı. Sivas’tan bahset,
katliamdan bahset.

RAMAZAN CAN (Devamla) – AK PARTİ Hükûmetleri milleti hiç aldatmadı, milletin
emanetine ihanet etmedi, şapkasını alıp gitmedi. Biz aziz milletimizden aldığımız oyu başımızın
üstünde kabul ettik ve milletin yetkilerini en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Dolayısıyla, Gezi
Parkı’na “Buradan bir şey çıkar mı?” diye, iktidarı sandıkta alamayanların sokakları terörize ederek
iktidar yetkisini devam ettirmeye çalışmaları mümkün değildir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Senin aklın erer mi Gezi Parkı’na!
RAMAZAN CAN (Devamla) – Bu millet buna asla müsaade etmeyecektir, milletin temsilcileri

de buna müsaade etmeyecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi… Tabii ki hiçbir hukuk devletinde Sivas olayları,

Kahramanmaraş olayları, Çorum olayları yaşanmamalı ama buna giden sürece de hiçbir muhalefet
partisinin, hiçbir sivil inisiyatifin, hiçbir sivil toplum örgütünün de destek olmaması gereklidir. Sen
provoke edeceksin, olayları çıkartacaksın, buradan nemalanacaksın; böyle bir şeyi, artık, millet
kesinlikle kabul etmiyor.

Bu duygular içerisinde Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu beyan
ediyor, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Altay, buyurun.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın hatip konuşmasında AKP dışındaki -özellikle de

bizi kastederek- bütün siyasi partilerin 12 Eylül referandumu öncesi darbeleri önleyici tekliflere
destek vermediğini beyan ederek… Ve konuşmanın bütününe baktığımızda da sanki AKP darbe
karşıtı…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Doğru, AK PARTİ darbe karşıtı. AK PARTİ bugüne kadarki
konuşmalarında, bütün eylem ve söylemlerinde darbe karşıtı olduğunu ispat etmiştir.

ENGİN ALTAY (Sinop) – …AKP dışındaki bütün partiler de darbe yanlısı üzerine bir konuşma
yaptı. Müsaade ederseniz cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.
Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim diyoruz ama sataşıyorsunuz.
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VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın CHP grup önerisi

üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
ENGİN ALTAY (Sinop) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi dışı yola her ne sebeple olsun tevessül

eden herkese ve her şeye karşıdır. 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Mayıs ayında gördük! 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Nitekim, biz, 27 Mayıs darbesini de, 12 Eylül darbesini de, 28

Şubatı da, 12 Martı da ama sizin hiç bahsetmediğiniz, hep kapatmaya çalıştığınız 27 Nisan elektronik
muhtırasını da hiçbir zaman tasvip etmedik. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Nerede karşı çıktınız? 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın milletvekilime şunu tavsiye ederim: Sayın Milletvekilim, 27

Mayıs ihtilalinden sonra İsmet İnönü’nün dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e yazdığı bir
mektup var. O mektubu okumanı tavsiye ederim. Cumhuriyet Halk Partisi, gerçek anlamda
Türkiye’de darbelerin mağduru olan tek partidir. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Vay be!
ENGİN ALTAY (Devamla) - Darbeler, Cumhuriyet Halk Partinin, özellikle 27 Mayıs ihtilali

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını engellemek için yapılmıştır. Hakeza 12 Eylül 1980 darbesi de
öyledir. Ancak biz darbelere karşıyız, siz, darbelerden beslenenler, darbelerle büyüyüp, gelişip,
serpilenler olarak buradasınız. Bunu size bir kere daha hatırlatmak isterim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)  
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Sayın Elitaş, buyurun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bakın, biraz önce sayın grup başkan vekili arkadaşımızın AK

PARTİ’nin darbelere karşı parti olduğunu ifade ederken… 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Her gün söylüyorsunuz siz bize! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – …“Hayır, öyle değil, AK PARTİ darbeci bir partidir.”

anlamında bir söylemde bulundu. 
ENGİN ALTAY (Sinop) – “Darbelerden sonra yararlandınız.” dedim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sataşmadan dolayı, izin verirseniz cevap vereyim. 
BAŞKAN – Evet, buyurun.
İki dakika sataşma nedeniyle söz veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Başladık artık… İşimiz var ya! Bugün eve gidemeyeceğiz! 
3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle

yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle Engin Altay’ı tebrik ediyorum, hem grup başkan vekilliğinden –geçen hafta tebrik

etmiştik ama- ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinden ilk defa 27 Mayısın bir darbe
olduğunu söylemesi de önemli bir gelişme. 
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SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sen uyuyorsun ya!
ENGİN ALTAY (Sinop) – Evet, evet… 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ondan dolayı da tebrik ediyorum. (AK PARTİ sıralarından

alkışlar) Çünkü 27 Mayısı hep ihtilal olarak kabul etmiş bir durum vardı. 
Bakın, Sayın Altay, 27 Nisan tarihinde siz milletvekiliydiniz, günlerden cuma, burada ilk defa

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili oylamayı yaptık, 358 oy çıktı Sayın
Cumhurbaşkanımıza. Burada -grup başkan vekilleri ve bir kısım milletvekili arkadaşımız buradaydı-
Sayın Arınç kürsüden “Oo, Sayın Anadol da buradaymış; Oo, şu da buraymış.” diye söyleyince grup
başkan vekilleri bazılarını kolundan sürükleyerek dışarı çıkardı “367 olur mu?” diye. Ve -siz
hatırlayın- Sayın Baykal, 367’yle ilgili “Kim uydurmuş bu saçmalığı?” dedi. Sabih Bey bunu
uydurmuştu, ifade etmişti ve o uyduruk birdenbire Anayasa Mahkemesine gitti. 27 Nisanla ilgili bu
muhtıra olduğunda “Altına imza atarım.” diyen… 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hayır.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısı vardı,

“Altına imza atarım.” diyen ama 27 Mayıs darbesine… 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kimse söyle onu işte ya!
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …9 Marta, 12 Marta, 12 Eylüle sizin lideriniz, Genel

Başkanınız rahmetli İnönü gibi “Hadi oradan!” diyebilecek bir babayiğit çıkamamıştı. Ne zaman bir
babayiğit çıktı? 28 Nisanda, 27 Nisan e-muhtırasını verene “Hadi oradan!” diyebilecek bir babayiğit
AK PARTİ Hükûmeti çıktı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Mektupla olmaz bu iş, mektupla olmaz,
mektup yazarak, “Şunu asmayın.” diyerek olmaz, “Sizi ben bile kurtaramam!” diyerek olmaz. “Hadi
oradan!” diyebilecek yürek ve cesaretli adama ihtiyaç vardı, o da Recep Tayyip Erdoğan, AK PARTİ
Hükûmetiydi.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, şimdi, sayın hatip bizim geriye dönük genel

başkanlarımızın darbeleri alkışladığını, desteklediğini ima etti. Bu, doğru değildir; bu, genel
başkanlarımıza bir haksızlıktır. Müsaade ederseniz, çok doğal olarak buna cevap vermem, düzeltmem
lazım Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, 27 Nisan muhtırasını verene Tayyip özel araba tahsis etti, onunla
anlaşarak bu muhtırayı verdi. Hâlâ bu Mustafa ne diyor ya!

BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay.
Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.
4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle

yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
ENGİN ALTAY (Sinop) – Şimdi, sayın milletvekilleri, burada, bu Parlamentoda, milletvekilleri

burada otururken şu sıralarda generallerin oturduğu günleri bilenler bilir, bilmeyenler okumuştur
ancak Sayın Grup Başkan Vekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin geriye dönük genel başkanlarının
“Hadi, oradan!” demediler, darbecilere meydan okumadılar, şeklindeki yaklaşımını kendisine
yakıştıramadım. Zira, Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanlarının hepsi, yani Sayın Ecevit, Sayın
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Baykal darbelerden ve muhtıralardan sonra hapishanelere tıkıldılar, bunu bilmenizi isterim. Sayın
Ecevit’in Nihat Erim Hükûmetine katılmayı protesto ederek genel sekreterlikten istifa ettiğini ve bu
şekilde Türkiye’de demokratik bir tavır koyduğunu unutmayın. Sayın Deniz Baykal’ın 1980
ihtilalinden sonra, Ankara’da askerî bir okulda, Zincirbozan’da hapis tutulduğunu unutmayın. Bunları
bile bile, darbelerden bu kadar mağdur olmuş, özgürlükleri kısıtlanmış, ellerine kelepçeler vurulmuş
Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarını darbecilikle suçlamak, çok masumane bir tabirle, biraz
saygısızlık olur Sayın Elitaş. Siz de bir siyasetçisiniz ve geçmişi tahrif ederek buradaki arkadaşlarınıza
ve Türkiye’ye vereceğiniz bir mesaj olamaz. 

Cumhuriyet Halk Partisi -altını çizerek söylüyorum- bütün darbelere karşıdır, Cumhuriyet Halk
Partisi ordunun siyasete müdahalesine hiçbir zaman destek olmamıştır. Siz burada polemik yaparak,
ajitasyon çekerek darbe ürünü olduğunuzu ortadan kaldıramazsınız, saklayamazsınız. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Grup Başkan Vekili 3 Haziran 1960 tarihli Ulus
gazetesini alıp Sayın Genel Başkanları… Ki, Ulus gazetesi yarı resmî yayın organıdır. Alsın, baksın. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 2013’ü konuşuyorlar ya, 2013’ü konuş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın İnönü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyken
yabancı gazetelerle yaptığı mülakatta “27 Mayıs meşru bir ihtilaldir.” demiş ve yarı resmî yayın
organında bu manşet olmuştur.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 2013’e gelir misin? Türkiye’de yaptığınız sivil darbeyi konuşun
kardeşim ya.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Grup Başkanvekili bu konuyu incelesin.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun. 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım, siz gazetede okuduğunuz her şeyin doğruluğuna
inanıyor musunuz? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ha, tamam o zaman… 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Gazetelerde yazılanların yarısı yalan. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Doğru, çok güzel.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Öyle şey olur mu? İsmet İnönü’nün “27 Mayıs meşrudur.” diye bir
beyanatı yoktur. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Vardır.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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VI.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları tarafından Alevi

yurttaşlarımıza yönelik gerçekleşen Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarına ilişkin dosyaların yeniden
açılması, zaman aşımının ortadan kaldırılarak maddi zarar görenlerin tespit edilmesi amacıyla
22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergesinin, Genel Kurulun 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde okunarak görüşmelerinin
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. 

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz.
Bu kısmın 1’inci sırasında yer alan, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.- Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1238) (S. Sayısı:
476) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Komisyon raporu 476 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.
Görüşmeler Genel Kurulun 24/6/2013 tarihli 124’üncü Birleşiminde kabul edilen Danışma

Kurulu önerisine ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması
Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi hükümlerine göre planın tümü üzerinde planın mevcut bölümleri
itibarıyla üç bölüm hâlinde yapılacaktır. Bu görüşmelerde Hükûmetin sunuş konuşması otuz dakika
olup, bölüm üzerinde konuşma süreleri siyasi parti grupları, Komisyon ve Hükûmet için otuzar
dakika; şahıslar için onar dakikadır. Siyasi parti gruplarının süreleri birden fazla konuşmacı tarafından
kullanılabilecektir. Şahısları adına söz talebinde bulunan üyelerden iki milletvekiline söz
verilebilecektir. Planın Hükûmete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergeler Başkanlığa planın
bölümleri üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar verilebilecektir, planın bölümleri üzerindeki
görüşmeler tamamlandıktan sonra önerge kabul edilmeyecektir.

Şimdi, planın sunuş konuşmasını yapmak üzere, Hükûmet adına Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet
Yılmaz’ı davet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet
Meclisimizin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’mızı takdim etmek üzere karşınızda bulunuyorum. Bu
vesileyle, planımızın öncelikle milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
                                    
(x) 476 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Vaktim kısıtlı olduğu için planın çok fazla detayına girmem mümkün olmayacak ama genel
hatlarıyla planı sizlere özetlemeye gayret edeceğim. 

Bu özete başlamadan önce, bugüne kadar ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmuş olan,
ülkemize, milletimize hizmet etmiş olan herkesi saygıyla selamlıyorum. Özellikle, geçmiş
dönemlerde hazırladıkları planlarla, çalışmalarla ülkemizin kalkınma sürecini daha da hızlandırmak
için gayret edenleri saygıyla selamlıyorum. 

Plan tartışmaları ülkemizin gündeminde uzun dönemdir yer alan tartışmalar. Bu vesileyle, şunun
da altını çizmek istiyorum: “Serbest piyasa ekonomilerinde plan olmaz.” gibi bir yaklaşım kesinlikle
doğru değildir. “Piyasa her şeyi halleder, piyasa her şeyi yapar.” gibi bir anlayışı benimsememiz
mümkün değil. Bir taraftan, elbette ki serbest piyasa işleyecek ama bir taraftan da bu bir hukuk düzeni
içinde devletin düzenleyici ve planlayıcı işlevleriyle birlikte hayata geçecek. 

“En gelişmiş” dediğimiz piyasa ekonomilerinde planlamaların da aslında en ileri düzeyde
olduğunu hepimiz biliyoruz. Piyasa ekonomileri kargaşa ekonomileri değildir, kaos ekonomileri
değildir; hukuk düzeni içinde çalışan ve ciddi anlamda politikalarla, planlamalarla şekillendirilen
ekonomilerdir. Biz de, elli yılı aşkın bir planlama deneyimiyle karşınıza Onuncu Kalkınma Planı’nı
getirmiş bulunuyoruz. 

Planımız 2014-2018 dönemini kapsıyor, beş yıllık bir plan. 2023’e doğru giderken on yıllık bir
perspektifte bu dönemin ilk beş yıllık dilimini bu planla detaylı bir şekilde bir yol haritasına oturtmaya
çalışıyoruz.

Planımızın hedefi elbette ki insanımızın potansiyelini, yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma
sürecimizi hızlandırmak ve toplumumuzun yüksek refah seviyesine ulaşması yolunda katkıda
bulunmaktır. 

Onuncu Kalkınma Planı’nda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül, kapsayıcı
ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı benimsenmiştir. Bu
çerçevede plan, yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra, hukukun üstünlüğü,
bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Planı hazırlarken özellikle katılımcılığa büyük önem verdik. Yaklaşık iki yıldır bu planla ilgili
çalışmaları sürdürüyoruz. Bu vesileyle, plana emek harcayan bütün herkesi burada şükranla anmak
istiyorum. 

Kalkınma planları sadece Bakanlığımızın yaptığı planlar değildir. Bu süreçte 66 adet özel ihtisas
komisyonu ve çalışma grubu oluşturduk; eğitimden sağlığa, enerjiden büyüme stratejisine, nüfus
hareketlerinden diğer birçok  alana kadar değişik alanlarda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları,
meslek kuruluşları, çeşitli çevrelerden katılımcılar bu planlama çalışmamıza katkıda bulundular.
Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 3 bini aşkın insan sadece bu özel ihtisas komisyonlarımıza
ve çalışma gruplarımıza katkıda bulundu. 

Ayrıca, ilk defa bu plan döneminde yerelden katkı aldık, katılım aldık. Kalkınma ajanslarımız
kanalıyla Hakkâri’den Edirne’ye, Samsun’dan Muğla’ya Türkiye'nin 81 ilinden kalkınma planımızla
ilgili görüş topladık. 7 bini aşkın katılımcının bu süreçte görüşlerini aldık ve bunlar da planlama
çalışmalarımıza ayrı bir renk kattı. Topladığınız zaman 10 binin üzerinde katılımcı iki yıllık bir süreçte
planlama çalışmalarımıza katkıda bulundu. 
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Ayrıca, tabii ki Bakanlığımızın kurumsal kapasitesini değerlendirdik. Model çalışmalarından
sektörel analizlere kadar birçok çalışmayla bu katılımcılığı birleştirerek planımızı şekillendirdik. İş
dünyasıyla bir araya geldik, sivil toplum kuruluşlarıyla, “think tank” dediğimiz düşünce kuruluşlarıyla
bir araya geldik planımızı tartıştık. Dünyanın değişik bölgelerinde görev yapan büyükelçilerimizi
çağırdık onlarla toplantılar, istişareler yaptık, müsteşarlarımızla istişareler yaptık, gençlerle çalıştaylar
yaptık, gençlerin geleceğe bakışını aldık ve bütün bu değişik kaynakları kullanarak planımızı
şekillendirdik. Ben tekrar tekrar bütün bu katılımcı süreçlerde planımıza destek olan, katkı veren,
fikir veren herkese huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. 

Planımızı şekillendirirken ilk bölümde, özellikle dünyadaki eğilimlere, dünyadaki gidişata
yakından bakmaya çalıştık çünkü dünyayı okumadan, dünyadaki eğilimleri, dünyadaki gidişatı iyi
değerlendirmeden ülkemizi bu süreçte konumlandırmak da mümkün değil. Ekonomik, sosyal
politikalarımızı, çevresel politikalarımızı, bütün bunları şekillendirirken dünyadaki gelişmeleri
yakından analiz ettik ve bu planımızda bunu da dikkate aldık. 

Bu çerçevede baktığınızda küresel sistemin çok kutuplu bir yapıya doğru dönüştüğünü tespit
ediyoruz. Bazı ülke ve bölgeler geleceğin yeni küresel güç merkezleri olarak ortaya çıkarken mevcut
bölgesel güçler de yeniden şekillenmektedir. Dünya genelinde bölgeselleşme ve çok taraflı serbest
ticaret anlaşmaları eğilimi yaygınlaşmaktadır. Küresel düzeyde üretim ekseni ve ağırlık merkezi,
gelişmiş Batı ülkelerinden gelişmekte olan Asya ülkelerine doğru kaymaktadır. Bu eğilim, küresel
krizden sonra daha da bir belirginlik kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki
payı artarken gelişmiş ülkelerin payı azalma eğilimindedir. 

Yine baktığımızda, küresel rekabet anlayışının da değiştiğini görüyoruz. Tek bir işletme çatısı
altında gerçekleştirilen üretim süreçleri artık birden fazla yerde sürdürülmektedir. Artan ulaşım ve
iletişim teknolojilerinin de yardımıyla değer zincirinin farklı aşamaları, farklı bölge ve ülkelerden
konumlandırılabilmektedir. 

Bilginin önemi ve değeri giderek artmakta, rekabet gücünün özünü yenilikçilik ve farklılık
yaratma unsurları oluşturmaktadır. Bilgiye dayalı üretim ekonomik büyümenin temel belirleyici gücü
olmaya devam etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artmakta ve buna bağlı olarak sağlık harcamaları yükselmekte,
sosyal güvenlik sistemleri ciddi bir baskı altında kalmaktadır. Sağlık teknolojilerinin daha yoğun
kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme üretimine odaklanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanları
da bu süreçle birlikte gelen çeşitli alanlardır. 

Dünyada iş gücü, eğitim, eşitsizlik gibi nedenlerle göç hareketlerinin daha fazla olması
beklenmektedir. Eğitim seviyesinin yanında iş gücünün niteliğinin de iş gücü hareketlerinde
belirleyici bir unsur olması beklenmektedir. Yine, hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler,
çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmakta, gıda
güvenliği ile su ve doğal kaynakların önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede,
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının dünyada çok daha fazla altının çizildiğini, çok daha fazla
tartışıldığını burada belirtmek isterim. 

Nihayet, küresel eğilimler arasında enerji konusunda önemli değişimler, dönüşümler yaşandığını
görüyoruz. Enerji alanında giderek artan talep karşısında enerji teknolojilerinin dönüştüğünü, nükleer
enerjinin yanı sıra kaya gazı gibi teknolojilerin gelişmeye başladığını, enerji verimliliğinin dünyada
çok daha önemli hâle geldiğini ve küresel enerji sisteminin bu anlamda bir dönüşüme uğradığını da
belirtmek isterim.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küresel kriz ve sonrası dünyayı da elbette bu planlama
çalışmalarımızda dikkatli bir şekilde ele aldık. Küresel kriz 2009 yılında 1930’lardaki büyük
buhrandan sonra en büyük tahribatı oluşturdu. Küresel düzeyde ekonomik aktivite yüzde 0,6 oranında
azalma gösterdi ve bunun etkilerinin hâlâ devam ettiğini görüyoruz. Konut piyasasında başlayan,
finans piyasalarına sirayet eden, oradan reel ekonomiyi vuran, istihdamı gerileten, sosyal meseleler
oluşturan, diğer taraftan küresel krize müdahale eden ülkelerin borçlanmasına neden olan ve bu
ülkelerde finansal istikrarsızlıklar oluşturan küresel krizin etkileri devam etmektedir. 

Bir taraftan da küresel kriz vesilesiyle dünya ekonomisi ve dünyadaki yönetişim yeniden
tartışmaya açılmıştır ve bu yeni şartları da elbette bu planlamamızda dikkate alıyoruz. 2014-2018
döneminde küresel krizden nispi olarak çıkacak dünya ekonomisinin ortalama yüzde 4,4 büyümesini
bekliyoruz, planımızı yaparken bu varsayımla hareket ediyoruz ancak işsizliğin çok da fazla
azalmayacağını görüyoruz. 2012 yılında avro bölgesinde işsizlik oranları 12,3’lere kadar yükseldi.
Plan dönemimizde bunun 11,1’lere kadar gerilemesini bekliyoruz yani çok fazla da bir iyileşme bu
anlamda beklemiyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; planın genel amacına ve kurgusuna baktığımız
zaman, 2023’ün bizim için genel çerçeveyi oluşturduğunu, vizyonumuzu oluşturduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizi uluslararası alanda daha üst bir konuma
taşımayı öngören 2023 vizyonumuzu bu planda ana çerçeve olarak kabul ediyoruz. Bildiğiniz gibi,
2023’ün hedeflerine baktığınızda 2 trilyon doları aşan bir yurt içi hasıla, 25 bin dolar kişi başına
gelir, 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. İşsizlik rakamının yüzde 5’lere kadar gerilemesini
bekliyoruz. Enflasyonun ve faizlerin düşük tek haneli rakamlarda istikrar kazanmasını öngörüyoruz
ve yine çok çeşitli alt sektörel açılımlarıyla 2023, bütün toplumumuzun artık aslında vizyonu olarak
bu planımıza da ışık tutuyor, yol gösteriyor. 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın temel amacı, uluslararası değer
zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak
yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna gelmektir. 

Bu kapsamda kalkınma planımızı dört temel eksen üzerine inşa ettik. Birinci eksenimiz ve en
önemli eksenimiz, nitelikli insan ve güçlü toplum ekseni; insan odaklı olan, insan için ve insanla
beraber kalkınma yaklaşımını yansıtan planımızda ilk bölümümüzü bu oluşturuyor. Burada tabii,
refahın toplumun geneline yayılması, beşerî sermayemizin güçlendirilmesi, toplumsal
bütünleşmemizin pekiştirilmesi hep amaçlarımız arasında. 

Bu planın ikinci temel ayağını yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme oluşturuyor. Burada da 2023’e
giden yolda gayrisafi yurt içi hasılamızı 2018 yılına ulaştığımızda 1,3 trilyon dolara ulaştırmayı
hedefliyoruz. Kişi başına gelirimizi 2018 yılında 16 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz ve yine geçen
yıl yüzde 9,2 oranında gerçekleşen işsizlik oranını yüzde 7,2’ye kadar düşürmeyi hedefliyoruz.
Önümüzdeki süreçte 4 milyon civarında yeni iş, istihdam oluşmasını planlıyoruz. Bu şekilde, ikinci
eksenimiz daha çok bilgiye, teknolojiye, yüksek katma değerli üretime, sanayileşmeye vurgu yapan,
yenilikçi üretim ve istikrarlı büyümeden oluşuyor. 

Planımızın üçüncü temel ayağı, yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevreden oluşuyor.
Burada bir taraftan artan, refahın bölgeler arası dengeli dağılımı, kesimler arası dengeli dağılımı,
bölgesel farklılıkların azaltılması; diğer taraftan, daha sağlıklı bir şehirleşme, daha nitelikli yaşam
ortamları oluşturma, afet risklerine karşı ülkemizi daha güvenceli hâle getirme gibi hedeflerimiz var. 
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“İnsan odaklı” dediğimiz planımızın özünü aslında şu oluşturuyor: Nitelikli, donanımlı insanı
yetiştirmemiz gerekiyor; nitelikli, donanımlı insanımızı korumamız, başka ülkelere kaptırmamamız
gerekiyor. Diğer taraftan, tüm dünyadan nitelikli insanları, donanımlı insanları cezbeden bir ortam
oluşturmamız gerekiyor. Bunu dediğiniz andan itibaren de şehirleşme son derece önemli. Trafik
probleminden kültürel, sanatsal faaliyetlere, çevre meselelerinden yapılaşmaya, şehir estetiğine kadar
bütün unsurlarıyla yaşanabilir şehirler oluşturduğumuz zaman, daha da ileriye götürdüğümüz zaman
bu anlamda Türkiye’yi, nitelikli insanları tutma ve cezbetme konusunda da çok avantajlı bir konumda
olacağız diye inanıyoruz. Dolayısıyla, üçüncü temel eksenimizi bu yaşanabilir mekânlar ve
sürdürülebilir çevre oluşturuyor. 

Dördüncü boyut ise kalkınma için uluslararası iş birliği. Ülkemiz son dönemlerde hızlanan
ekonomik kalkınmasıyla, sosyal politikalarıyla, çevresel anlamda sağladığı ilerlemelerle, her şeyden
önemlisi demokrasi ve hukuk alanında sağladığı gelişmelerle dünyada farklı bir konuma gelmiş
durumdadır, bölgesi başta olmak üzere dünyada çok daha etkin bir hâle gelmiş durumdadır. Bu
niteliğini daha da pekiştirmeyi, örnek bir ülke, ilham veren bir ülke olma vasfını daha bir pekiştirmeyi
öngörüyoruz ve bir taraftan, Avrupa Birliğiyle tam üyelik müzakerelerini sürdürürken, diğer taraftan,
farklı bölgesel entegrasyonlarla ilişkilerimizi yürütmeyi, bir yandan da komşu ülkelerimiz başta
olmak üzere ikili ilişkilerimizi geliştirmeyi öngörüyoruz ve Türkiye'nin bu kalkınma tecrübesini,
gelişme tecrübesini de bir taraftan paylaşmayı düşünüyoruz. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; sektörel bazda da çok sayıda politikamız ve hedefimiz
var. Bir kısmını ancak burada aktarma imkânım olacak, gerisini belki tartışmalarla, soru-cevap
bölümlerinde daha fazla açabiliriz. 

Eğitim tabii ki bu planın en temel, en öncelikli konularından bir tanesi. Nitelikli insan diyen bir
planın, insan odaklıyım diyen bir planın olmazsa olmaz en önemli unsurlarından bir tanesi eğitim.
Bakın, 2002 yılında yükseköğretim dâhil tüm eğitim sistemine verdiğimiz kaynak 9,9 milyar Türk
lirası iken 2013 yılında bu rakam yaklaşık 63 milyar Türk lirasına ulaşmış durumda. FATİH
Projesi’nden yeni kurulan üniversitelere, yurt kapasitelerine kadar çok sayıda, burada gelişmeler
sağladık. 

Önümüzdeki dönem, özellikle okul öncesine vurgu yapıyoruz. Okul öncesi eğitimde okullaşma
oranımızı yüzde 47’den yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yükseköğretimde ise brüt okullaşma
oranımız yüzde 87’ye ulaşmış durumda, bunu, plan dönemi sonunda yüzde 94’lere çıkarmayı
öngörüyoruz. Ortaöğretim dâhil olmak üzere diğer sistem zaten zorunlu hâle gelmiş durumda,
oralarda doğal hedefimiz tabii ki yüzde 100.

Sağlık alanında, yine, geçtiğimiz dönemde bebek ve anne ölümleri oranını hızla düşürdük.
Doğuşta beklenen yaşam süresi yükseldi. Kişi başına hekime müracaat sayısı –bakın, bu çok önemli,
erişilebilirliği gösteriyor- on yıl önce ortalama 3,2’ymiş bir kişinin bir yıl içinde hekime başvurma
sayısı; bu, 2011 yılında 8,2’ye çıkmış, aşağı yukarı Avrupa Birliği standartlarında. İnsanımız artık
dilediği zaman bu hizmetleri alabiliyor ve sağlıklı bir şekilde alabiliyor. Bu dönemde sağlık personeli
sayısı 378 binden 670 bine, aşılama oranımız yüzde 77’den yüzde 97’ye ulaşmıştır ve önümüzdeki
dönem bunu daha da artırmak istiyoruz. Vatandaşımızın sağlıktan memnuniyeti ise yüzde 39,5’tan
yüzde 75’e yükselmiştir. Plan döneminde de 80 bin yeni yatak, 30 bin ilave hekim ve 80 bin ilave
hemşire kapasitesi oluşturmayı öngörüyoruz. 
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Adalet sistemi, yine, bu planda çok önemli bir boyut. Adalet  sadece demokrasi açısından önemli
değil, kalkınma açısından da son derece önemli. İyi işleyen, hızlı işleyen, doğru işleyen bir adalet
sistemi öngörülebilirliği artıran, belirsizliği azaltan bir adalet sistemi yatırım ortamının geliştirilmesi
ve daha fazla nitelikli insan ve nitelikli sermayeyi ülkemize cezbetme bakımından hayati bir konu.
Bu alanda 174 adalet binasını tamamladık İstanbul, Avrupa ve Anadolu Yakası dâhil olmak üzere.
“UYAP” gibi önemli bilgi işlem projelerini hayata geçirdik. Temel birçok kanunu yasalaştırdık ama
daha almamız gereken elbette mesafe var. 

Bu çerçevede, plan döneminde koruyucu-önleyici hukuk yaklaşımını yaygınlaştırmayı, yargıya
ulaşılabilirliği daha da artırmayı, hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini
geliştirmeyi öngörüyoruz. Temel hak ve özgürlükleri bu anlamda artırmayı, çoğulcu ve özgürlükçü
bir demokrasi anlayışıyla, bireylerin ve toplumdaki farklı kesimlerin kendilerini özgürce ifade
edebilmeleriyle, tüm inançlara ve yaşam tarzlarına saygıyı esas alıyoruz. 

Özgürlük, kalkınmanın da temel unsurudur. “Yenilikçi bir ekonomi” diyorsanız, özgürlükçü bir
siyasal, toplumsal ortamı esas almak durumundasınız. Özgürlüğün olmadığı yerde yenilik olmaz;
özgürlüğün olmadığı yerde, fikir hürriyetinin olmadığı yerde teknoloji gelişmez. Bu, sadece
demokrasi açısından değil, kalkınma açısından da son derece önemli. Dolayısıyla, bu planımızda,
Onuncu Plan’da demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere kalkınma perspektifi içinde güçlü bir vurgu
yapıyoruz. 

Diğer taraftan, sosyal koruma harcamalarına önem veriyoruz. Sadece piyasanın insafına toplumu
bırakamayız. Engelli vatandaşlarımız, yaşlı vatandaşlarımız, dar gelirli kesimler; bunlara dönük
önemli politikalar ortaya koyuyoruz. Küresel kriz sonrasında birçok ülke bu harcamalarını kısarken,
bu harcamalarını azaltırken biz bu harcamaları artıran ülkeler arasında olduk. On yıl önce toplam
nüfusumuzun yüzde 30’u olan, günlük harcaması 4,30 doların altında olan nüfus 2013’te 2,3’e kadar
gerileyecek, böyle tahmin ediyoruz. Plan dönemi sonunda da bunu sıfıra yaklaştırmayı öngörüyoruz.
Dolayısıyla, Türkiye artık gelişmiş ülkeler gibi nispi yoksullukla mücadele eden bir ülke hâline
gelecek. Mutlak yoksulluğu, inşallah, önümüzdeki yıllarda gündemimizden tamamen çıkarmış
olacağız.

Kültürel, sanatsal faaliyetler de planımız içinde yer alıyor. Bir taraftan kültürel zenginliğimizi,
çeşitliliğimizi korurken, bir taraftan da ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğe ve dayanışmaya
vurgu yapıyoruz. 

İstihdam ve çalışma hayatı konusunda OECD ülkeleri arasında işsizliği en fazla azaltan ülke
Türkiye oldu, küresel kriz sonrasında. 2007-2012 döneminde 4,4 milyon yeni istihdam oluşturduk.
Önümüzdeki dönemde de çalışma hayatımızı geliştirmeyi ve istihdamı artırmayı, daha fazla ve daha
nitelikli istihdam oluşturmayı hedefliyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik sistemimizin de sürdürülebilir bir şekilde
devam etmesini öngörüyoruz. Plan dönemi sonunda gayrisafi yurt içi hasılaya pay olarak yüzde 4’e
kadar sosyal güvenlik sisteminin bütçe yükünü azaltmayı öngörüyoruz. 

Nüfus dinamiklerine tabii ki vurgu yapıyoruz, nüfus önemli. Bakın, bir Kalkınma Bakanı olarak
şu uyarıda bulunmak istiyorum: Bütün gelişmekte olan ülkelerin bir riski var. Gelişmiş dediğimiz
bugünkü ülkeler zenginleştikten sonra yaşlandılar, hâlbuki gelişmekte olan ülkelerin zenginleşmeden
önce yaşlanma riski var. Zenginleştikten sonra yaşlanırsanız idare edebilirsiniz o servetinizle,
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geçmişten gelen birikiminizle; zenginleşmeden yaşlanırsanız, işte, bu büyük bir risktir. Bütün
gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir riski olarak bunun altını çizmek istiyorum. Bizde de maalesef
toplam doğurganlık hızımız, 2,1 olan yenileme hızının altına düşmüş durumda, 2012’de bu oran 2,08.
Uzun vadeli projeksiyonlar yaptığımızda 2050’den sonra nüfusumuzun azalmaya başladığını
görüyoruz. 2075’lere geldiğimizde 88-89 milyonluk bir nüfus öngörüyoruz. Bu, işte, gidişatı
değiştirmek, genç nüfus dinamizmini korumak için plan döneminde nüfusu artırıcı politikalar tabii
ki benimsenmiş durumda.

Kamuda stratejik yönetim, kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamaları gibi hususlar yine, planda
altını çizdiğimiz hususlar. Devletimizi artık sanal ortamda daha fazla hizmet yapar hâle getirmek
istiyoruz. Şu anda e-devlet kapısından sunduğumuz hizmet sayısı 700, plan dönemi sonunda bunu 3
bine çıkarmayı, kullanıcı sayısını da 15 milyondan 30 milyona taşımayı öngörüyoruz.

Değerli milletvekilleri, Değerli Başkan; yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme çerçevesinde yine,
hızlı bir büyüme perspektifimiz var. Türkiye kriz sonrası dönemde, üç yıllık dönemin ortalaması
olarak bakarsanız, yıllık ortalama 6,7 büyüme sağladı. Bu oldukça yüksek bir büyüme hızı, OECD
ülkeleri içinde en yüksek büyüme hızı. Gelecek dönemde de bunu devam ettirmeyi öngörüyoruz.
2002 yılında 3.500 dolar civarında olan kişi başına gelirimiz, geçen yıl itibarıyla 10.500 dolara
ulaşmış durumda ve AB kişi başına ortalamalarıyla mukayese ederseniz, Avrupa Birliğinin on yıl
önce yüzde 36’sı düzeyinde olan kişi başına gelirimiz, bugün yüzde 53’üne ulaşmış durumda.
Önümüzdeki dönemde de yıllık ortalama 5,5 büyüme öngörüyoruz, plan döneminde. Plan dönemi
sonunda, 2018 yılında ise 5,9 gibi, yüzde 6’ya yakın bir büyüme hızına ulaşmayı öngörüyoruz. Burada
sermaye ve emeğin yanı sıra, toplam faktör verimliliğinin de yüzde 1,1 oranında büyümemize katkı
yapmasını bekliyoruz. Bu dönemde hem büyüme politikalarımız hem aktif iş gücü, diğer
politikalarımızla birlikte istihdamın 4 milyon civarında artmasını bekliyoruz.

İş gücüne katılım oranında kadınlar başta olmak üzere… Kadınların çok hızlı bir şekilde, daha
fazla iş gücüne gireceğini öngörüyoruz ve 2,7 puanlık bir artışla, iş gücüne katılma oranımızın yüzde
53,8’e kadar yükselmesini bekliyoruz. 

Büyümeyi sağlarken yurt içi tasarruflara bu planda büyük bir vurgu yapıyoruz. Yurt içi
tasarruflarımız maalesef oldukça gerilemiş durumda. Bu, kamudan değil daha çok özel kesimden
kaynaklanan bir durum. Son on yıllık dönemde kamu tasarrufları artarken özel tasarruflarda ciddi bir
düşüş söz konusu oldu. Önümüzdeki dönemde bu tasarrufları artırmayı öngörüyoruz. Yüzde 14’leri
aşan tasarruf oranımızı bugün için plan dönemi sonuna geldiğimizde yüzde 19’lara kadar yükseltmeyi
hedefliyoruz ve buna yönelik detaylı politikalara yer veriyoruz. 

Ödemeler dengemize tabii ki dikkat ediyoruz, ihracatı artırıcı politikalar izleyeceğiz. Bir taraftan
da tabii ödemeler dengemiz için çok önemli olan enerji konusunda gerek yerli kaynakları kullanma,
yenilenebilir enerjiyi kullanma gerekse enerji verimliliğine ve nükleer enerjiye ciddi vurgular
yapıyoruz. Tabii bunun sonuçlarını daha çok ikinci dönemde göreceğiz. Bu beş yıllık dönem biraz
yatırım dönemi olacak. Kömüre yaptığımız yatırımlar, nükleere yaptığımız yatırımlar böyle bir iki
yılda sonuç verecek yatırımlar değil. Bu dönemde bu yatırımları yapacağız, ikinci beş yıllık dönemde
ise bunların sonuçlarını daha net bir şekilde alacağız inşallah. 

Dönem sonunda yüzde 4,5, ilk yıllarda yüzde 5 civarında bir enflasyon öngörüyoruz. 
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Mali piyasalarda, İstanbul Finans Merkezi Projesi başta olmak üzere, yeni açılımlar, yeni
enstrümanlar öngörüyoruz. 

Maliye politikamız, son on yılda olduğu gibi yine disiplinli bir şekilde devam edecektir. Özellikle
bunun etkisini, tabii, vatandaşımıza hizmet olarak yansıtıyoruz. Borçlarımızın millî gelire oranı son
on yılda yüzde 74’ten yüzde 36’lara kadar geriledi. 

Bakın, 2001 yılında bütçe faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 93,4’lere kadar
yükselmişti, bu oran 2012 yılında yüzde 17,4’e kadar geriledi. Disiplinli bir bütçe, disiplinli bir maliye
politikası faiz oranlarını aşağıya çekti, güven ortamı oluşturdu. Buradan elde ettiğimiz tasarrufları da
biz halkımıza hizmet olarak, sosyal politikalara, çalışanlarımıza ücret olarak yansıttık ve bundan
sonraki dönemde de yine maliye politikalarına, disipline ciddi önem vereceğiz.

2012 yılı sonu itibarıyla hesaplanan uzun dönem reel faiz oranımız 0,23 ile Avrupa Para Birliğine
üye olan ülkelerin ortalaması olan yüzde 0,54’ün dahi altına indi. Türkiye bu başarıyı sağladı, bunu
hep birlikte devam ettirmemiz gerekiyor.

Plan döneminde vergi tabanını genişletmeyi, vergiye gönüllü uyumun artırılmasını, kayıt dışı
ekonominin azaltılmasını, buradan elde edeceğimiz alanla da işlem vergilerinin düşürülmesini,
üretimi ve istihdamı artırmayı öngörüyoruz.

Yatırım politikalarımızda, yine baktığınız zaman, geçtiğimiz yedi yıllık dönemde sabit fiyatlarla
-2013 fiyatlarıyla- 391 milyar Türk lirası kamu yatırımı yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu
yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki beş yılda 417 milyar Türk lirası yeni kamu
yatırımı düşünüyoruz, buna kamu-özel ortaklığı yatırımları dâhil değil, ayrıca onları da
gerçekleştireceğiz fakat bir taraftan da özel sektör için uygun yatırım ortamı oluşturup, tabii esas
büyümemizin dinamiğini özel sektör yatırımlarıyla sürdüreceğiz.

AR-GE’ye önem vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz on yılda AR-GE harcamalarımızın millî
gelire oranında ciddi bir artış sağladık, önümüzdeki plan dönemi sonunda da AR-GE harcamalarının
yurt içi hasılaya oranını yüzde 1,8’e kadar yükseltmeyi hedefliyoruz. 

İmalat sanayiye bu planda güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ülkemizin bu alanda daha fazla çaba sarf
etmesini hedefliyoruz ve burada, bir taraftan ihraç pazarlarımızı çeşitlendirirken…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Devamla) – Bir miktar ilave süre isteyebilir miyim
Sayın Başkanım?

BAŞKAN – Sayın Bakan, süreyi uzatamıyoruz, teşekkür ederim. Bölümler üzerinde
konuşmalarınız var zaten. 

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Devamla) – Yalnız bütünlüğü biraz tam ifade
edememiş oldum. En azından kapanış için birkaç dakika verin Sayın Başkanım. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.
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KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Devamla) – Tamamlayamadık ama diğer
konuşmalarda eksik kalan konuları ilave etmeye çalışacağım. Tabii, bunun dışında, bir de bölgesel,
mekânsal politikalarımız var, onu da özetleyemedim, yeri geldiğinde inşallah daha detaylı bilgi verme
imkânımız olur. 

Ben bu vesileyle tekrar, plana katkıda bulunan, destek veren, en son Plan Bütçede üç gün
boyunca eleştirileriyle, görüşleriyle bize katkı veren değerli milletvekillerine ve diğer tüm katkıda
bulunanlara teşekkür ediyorum. Planın ülkemize, milletimize ha yırlı olmasını diliyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.06
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.25

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127’nci Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum. 

476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
Şimdi, birinci bölüm üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
Birinci bölüm “giriş, küresel gelişmeler ve eğilimler, plan öncesi dönemde Türkiye’de ekonomik

ve sosyal gelişmeler” kısımlarından oluşmaktadır. 
Bölüm üzerinde, Hükûmet adına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz söz istemiştir. 
Buyurun. 
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, aslında bütün bölümlerde konuşmayacağım muhalefet ve iktidar

partisinden milletvekillerimize daha fazla zaman kalsın diye ama bu konuşmamı tamamlamak
açısından söz aldım. Bütünlük kopmasın diye bu bölümde müsaadenizle konuşmamı
tamamlayacağım. 

Az önce bahsettiğim yenilikçi üretim, sürdürülebilir yüksek ekonomik büyüme bölümünde
girişimciliğe ve KOBİ’lere de yine ayrı bir önem veriyoruz. Son on yılda 83 adet organize sanayi
bölgesi, 99 adet küçük sanayi sitesi, 45 adet teknoloji geliştirme bölgesi ve 3 adet endüstri bölgesi
kurulmuş durumda. Önümüzdeki dönemde de esnaf, sanatkâr ve kooperatifçilik dâhil olmak üzere
küçük ve orta boy işletmelere daha fazla destek vermeyi düşünüyoruz. Özellikle bunların araştırma,
geliştirme, yenilik ve ihracat kapasitelerini geliştirmeyi öngörüyoruz. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri son derece önemli. Son on yılda İnternet abone sayımız 18 binden
20 milyonun üzerine çıktı, büyük bir sıçrama gerçekleşti. Bunu önümüzdeki dönemde de devam
ettireceğiz. İletişim teknolojileri, bilgi tabanlı bir ekonomik dönüşümün temel unsurlarından birini
oluşturuyor. 

Tarım ve gıda konuları her planda olduğu gibi bu planda da elbette çok çok önemli bir yere
sahip. Plan dönemi boyunca özellikle arazi toplulaştırmasına devam edeceğiz. Şu anda 4 milyon
hektara ulaşmış durumda arazi toplulaştırma çalışmaları. Plan dönemi sonunda bunu 8 milyon hektara
kadar çıkarmayı öngörüyoruz. Sulama alanını 2,9 milyon hektardan 3,8 milyon hektara çıkarmayı,
ağaçlandırılan toplam arazi miktarını ise 3 milyon hektardan 3,7 milyon hektara yükseltmeyi
öngörüyoruz. 

Enerjiden bir miktar bahsetmiştim. Plan döneminde 58 bin megavattan 78 bin megavata çıkmayı
öngörüyoruz. Özellikle yerli kaynaklara dayalı bir şekilde enerji potansiyelimizi geliştireceğiz.
Nükleer enerji konusunda da önemli yatırımlar yine bu dönemde başlamış olacak ama hepsinden
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önemlisi -tekrar altını çiziyorum- enerjinin verimli kullanımı. Hem çevre açısından hem
işletmelerimizin rekabet gücü açısından hem de enerjiye olan bağımlılığımızın azalması bakımından
en önemli husus enerjiyi daha verimli kullanmak. 

Madencilikte özellikle arama çalışmalarına yoğunlaşacağız. Bu çerçevede sondaj metrajını 1,3
milyon metreden 3 milyon metreye yükseltmeyi ve ülkemizin maden potansiyelini daha fazla açığa
çıkarmayı öngörüyoruz. 

Ülkemizin coğrafyasına baktığınız zaman, lojistik anlamda büyük üstünlüklere sahip olduğumuz
açık bir şekilde görülüyor. İşte, bunu hem iç pazarımızın gelişmesi hem uluslararası bağlantılarımız
açısından geliştirmeye çalışacağız. 

Geçtiğimiz on yılda bölünmüş ağ uzunluğumuz 22.253 kilometreye ulaştı. Ankara-Eskişehir,
Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren hatları işletmeye alındı. 

Çandarlı Limanı başta olmak üzere Mersin ve Filyos limanları da dâhil çeşitli liman
çalışmalarına başlamış durumdayız; bir kısmının inşası başladı, bir kısmında etüt projeler yürüyor;
bunlar önemli.

Yolcu trafiği hava yollarında 131 milyona ulaştı. Geçen yıl sonu itibarıyla aktif hava meydanı
sayımız 49’a yükseldi, bunu da önümüzdeki dönemde geliştirmek istiyoruz. Plan döneminde özellikle
bu yeni havaalanımızla birlikte İstanbul’un uluslararası bir aktarma ve bakım onarım merkezi
olmasını öngörüyoruz.

Bölünmüş yol ağı uzunluğumuzu 30 bin kilometreye, BSK’lı yol ağını ise 40 bin kilometreye
çıkarmayı hedefliyoruz.

Turizm önemli bir alan yine. Yabancı turist sayımız geçtiğimiz on yılda ortalama yüzde 9
civarında artarak 31,8 milyon kişiye ulaşmış durumda. Turizm gelirlerimiz ise 29,4 milyara ulaştı
geçen yıl itibarıyla. Plan dönemi sonunda yabancı ziyaretçi sayısını 42 milyona, turizm geliriniyse
45 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Üçüncü başlığımız olan “yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre” ekseni altında bölgesel
gelişmeyi ve bölgesel rekabet edebilirliği önemsiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde çok önemli
adımlar attık; kalkınma ajanslarını kurduk, bölge kalkınma idarelerini kurduk. Sadece GAP
bölgesinde vardı biliyorsunuz, şimdi KOP bölgemiz için, Konya Ovası için; Doğu Anadolu için,
DAP bölgesi için ve Doğu Karadeniz için, DOKAP için bölge kalkınma idareleri kurduk. Sadece
kalkınma ajanslarımız kanalıyla 1,6 milyar liralık mali destek sağladık. 8 binin üzerinde projeye
destek olduk, önümüzdeki dönemde bu devam edecek. 81 vilayetimizde yatırım destek ofisleri
kurduk, bu ofisleri daha aktif hâle getirmeye çalışacağız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eylem Planı’nı
geçtiğimiz beş yılda uyguladık, buraya 14,7 milyar liralık bir kaynak harcadık GAP Eylem
Planı’mıza. Önümüzdeki dönem dört bölge için yeni eylem planları hazırlıyoruz. GAP Bölgesi Eylem
Planı’mızı yenilerken KOP için, DOKAP için ve DAP için de beş yıllık yeni eylem planları
hazırlıyoruz, onu da önümüzdeki dönemde inşallah uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz, bu plan
döneminde. 

Şunun da altını çizmek isterim: Bazen “Bu projeler niye bitmiyor?” diye bir eleştiri alıyoruz.
Haklı bir eleştiri tabii ama bir taraftan da şunu düşünmemiz lazım: Kalkınma süreci hiçbir zaman
bitmeyen bir süreç aslında. Hangi hedefe ulaşırsanız ulaşın, yeni hedefler çıkıyor karşınıza.
Amerika’da, Avrupa’da, en gelişmiş ülkelerde bile kalkınma süreci hiçbir zaman bitmiyor, hep yeni
hedeflerle devam ediyor. Bu, bölgesel kalkınma için de geçerli. Bir yerlere getiriyorsunuz işi, ondan
sonra yeni hedeflerle daha yukarılara taşımanız gerekiyor. 
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KÖYDES geçtiğimiz dönemde yine büyük önem verdiğimiz bir proje. 2005-2013 döneminde 8,5
milyar lira para harcadık kırsal alana. 181.500 kilometre köy yolu yaptık, 32 bin kilometre yol onarımı
gerçekleştirdik, 47.461 üniteye içme suyu desteği sunduk. KÖYDES’e önümüzdeki dönemde de
devam edeceğiz. 

KÖYDES’le birlikte, şehirleşme tabii, şehirleşme de son derece önemli. Burada da yine
geçtiğimiz plan dönemine baktığınızda, toplam nüfusumuz yüzde 7,1 artarken şehir nüfusumuz aşağı
yukarı bunun 2 katı kadar oranda artmış durumda. Şehirleşmemiz bundan sonra da devam edecek.
2018’de şehirleşme oranının yüzde 76,4’e kadar çıkmasını öngörüyoruz. Bu çerçevede şehirlerimize
ayrı bir önem vereceğiz. Afet riski olan alanlarda dönüşümle ilgili zaten bir çalışma başlatmış
durumdayız. Bu plan döneminde bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek. Dar gelirli
insanımızın konut ihtiyacını karşılamaya dönük programlarımız yine devam edecek.

Kentsel altyapı alanında baktığınızda, içme ve kullanma suyu şebekesi yeterli belediyelerin
oranı yüzde 99’a ulaşmış durumda. İçme ve kullanma suyunu arıtan belediyelerin, toplam belediye
nüfusuna oranı yüzde 52 düzeyinde. Kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtmayla ilgili hizmetlerde,
sırasıyla yüzde 88 ve yüzde 62’ye ulaşmış durumdayız. 

Katı atık alanında düzenli depolamayı yapan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı
yüzde 60’lar düzeyine ulaşmış durumda. Bütün bu konularda çalışmalarımız artarak devam edecek.

Raylı sistemler, giderek büyük ölçekli şehirlerimizde gelişiyor. 477 kilometreye ulaşmış
durumda. 

Özellikle burada küçük ölçekli, mali gücü yetersiz belediyeler için “SUKAP” dediğimiz, Su ve
Kanalizasyon Altyapı Programı’nı oluşturduk. Geçtiğimiz üç yılda 1,5 milyar lira civarında bir destek
verdik bütçeden, önümüzdeki dönemde bu programı devam ettireceğiz.

Yeni Belediyeler Kanunu’muzla büyükşehirlerde, özellikle mahallî idarelerde hizmette etkinliği
sağlamak, koordinasyonu ve kaliteyi artırma çalışmalarımız devam edecek. Bir taraftan da bütçeden
mahallî idarelere aktaracağımız kaynaklar bu dönemde artmış olacak.

Çevre ve afet yönetimi konusunda yine sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevreye
duyarlı politika ve stratejiler uygulamaya, mevzuatımızı ve kurumsal kapasitemizi geliştirmeye
devam edeceğiz.

Kalkınma için uluslararası iş birliği konusunda zaten bir değerlendirme yapmıştım, o konuya
daha detaylı girmek istemiyorum.

Diğer taraftan, öncelikli dönüşüm programlarımız var. Planımızın özellikle uygulama ayağını
daha fazla güçlendirmek için bu plana 25 adet öncelikli dönüşüm programı koymuş durumdayız,
detaylarını daha sonra, plandan sonra belirleyeceğiz. Bu konularla ilgili daha sonraki konuşmalarda
detay verileceği için ben detayına girmek istemiyorum.

Tekrar dikkatinizden dolayı, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Planımız hayırlı olsun,
görüşmelerimiz hayırlı olsun diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Birinci bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak

Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)
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BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 476
sıra sayılı Kalkınma Planı üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

Biz kalkınıyoruz arkadaşlar gizli dinlemeyle, gizli soruşturmayla, gizli tanıkla, gizli delillerle,
TOMA’larla, panzerlerle, sonra, yap-işlet-devret modelleriyle; hazine arazilerinden ormanların
satışına kadar, ırmakların, limanların, çevrenin, doğanın, kültürün, bütün bunların, bu ülkenin
zenginliğini, çocuklarımızın geleceğini, insanlığın ülkemizdeki geleceğini, on bin yıllık tarihini ve
kültürünü heder ederek kalkınmaya çalışıyoruz.

1963’ten beri bir kalkınma planları modasıdır geliyor. Oysa ki geldiğimiz günümüzde, 21’inci
yüzyılda, Sayın Bakan “Şu kadar bürokrat konuştu.” diyor “Şu kadar ajans, şu kadar uzman, şu kadar
bilmem kim bu raporu hazırladı.” diyor, 2014-2018. Allah aşkına, bu Meclisin kaç üyesi bu
çalışmanın içinde yer aldı? Kaç tane üniversitemizin AR-GE çalışması bunun içinde yer almıştır? Kaç
tane çevre örgütü bunun içinde yer aldı? Kaç tane ekonomist, kaç tane emekten yana, emeği savunan,
ayrımcılığa uğrayanların haklarını savunan, kaç tane adalet kapısında her gün bekleyen… Bu
Meclisin 8 milletvekilinin tutuklu olduğu adaletin içinde hâlâ adaleti kalkınma modeli olarak gören
bu anlayışın, neoliberal politikaların, bu vahşi kapitalizmin, bu vahşi kâr hırsının ülkeleri kalkındırdığı
nerede görülmüştür arkadaşlar?

Katılımcılık, çoğulculuk, ortaklaşma, ülkenin geleceğini belirleme, işte bütün mesele bu. Eğer,
bunu oturtamıyorsanız sistem olarak ve kalkınmayı devletin kamu memurlarının, atanmışların işi
olarak görüp ülkenin kalkınmasını hedefliyorsanız, o ülkenin kalkınması söz konusu olamaz.

Bakın, bizim üzerinde konuştuğumuz başlıklara baktığımız zaman, çok ilginç bir tespitle
başlamak istiyorum. 

“Küresel Gelişmeler” diyor. Dünya, 2008’de üçüncü büyük ekonomik bunalımını, küresel krizini
yaşadı. Bu küresel krizin dinamo gibi salladığı ülkelerin birçoğu gelişmiş ülkelerdi; yaşam endeksi
yüksek, refah düzeyi Türkiye'den yüksek, asgari ücreti Türkiye'den yüksek, eğitimi Türkiye'den
yüksek, sağlığı Türkiye'den yüksek ve imkânları daha fazla olan ülkelerdi. Ne oldu? Yunanistan’dan
İtalya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, İspanya’dan Portekiz’e, Portekiz’den İrlanda’ya ve zaman zaman
Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de…

Şimdi, bu kadar farklı bir gelişmenin hızla dünyaya yayıldığı günümüzde Türkiye'nin yaşadığı
coğrafyaya bakın. Orta Doğu’ya bakın, yanı başımıza bakalım, Suriye’ye bakalım, Irak’a bakalım,
İran’a bakalım ve Orta Doğu’da yaşananların enerji boyutuna bakalım, su güvenliğine bakalım ve
Orta Doğu’nun yeniden, 21’inci yüzyılda dizaynıyla ilgili gelişmelere bakalım. Burada yaşanan Arap
Baharı’na bakalım. Eğer, bütün bunlar Türkiye'yi etkilemez, teğet geçer diyorsanız; eğer, bütün bunlar
insanlarımızı etkilemez, hiçbir şey olmaz diyorsanız bir şafak vakti kalktığınızda, Gezi Parkı’nda
yakılan çadırların, darp edilen çevrecilerin, arkasından oransız kullanılan şiddetin yarattığı ortamda,
o sabahın şafağında meydanlara dökülmüş yüz binlerin dikilişini, itirazını görürsünüz. Bu itiraz, işte
böylesi kalkınma modellerine, işte böylesi tek taraflı rant mekanizmalarına, işte böylesi tek taraflı
tahakküm mekanizmalarına, işte böylesi Türkiye'nin 1 trilyon dolar bütçesini yapılandırırken fikrini
almadığınız yurttaşımın itirazına sahne olursunuz. Bunun doğru okunacak yanları var, ders alınması
gereken yanları var. 
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Kanal İstanbul’u yapabilirsiniz. Kaç trilyon? Nereden kredi alacaksın? Hangi bankadan
alacaksın? Hangi uluslararası sermayeyle yürüteceksin? Hangisine yap-işlet-devretle vereceksin? 10
milyar dolarların faturasını, yükünü burada yaşayan yurttaşın çocuklarına, torunlarına, torunlarının
torunlarına eğer yük olarak bırakacaksanız… Geleceğini satıyorsunuz bu ülkenin. Bu kalkınma
değildir arkadaşlar. 

Eğer üçüncü köprüde de yap-işlet-devret modelinde birilerinin istediği çerçevede bir modelle
bunu götürürseniz, Galataport’ta bunu yaparsanız, Harem Port’da bunu yaparsanız ve sonradan enerji
alanına hiçbir şey tanımadan dalarsanız, nükleer santrallerde, Akkuyu’dan, Sinop’tan girip
İğneada’dan çıkıp, Türkiye'nin her bir tarafında enerjiyi üreteceğim diye HES’lere, tarihi,
Hasankeyf’in on bin yıllık tarihini, geleceğini sular altında bırakmaya götürecek maceralara
bakarsanız, doğanın, kültürün, tarihin yok olduğu ortamlarda siz yaşanabilinir bir Türkiye
yaratamazsınız. Yaşanabilinir bir Türkiye'nin öncelikle ve öncelikle geçeceği bir yer vardır; adaletten
geçer, barışçıl bir toplumdan geçer. O toplumda adalet varsa, barış varsa o toplumda kalkınma olur.
Siz onun mekanizmasını kuramadığınız zaman, Kenan Evren’in 12 Eylül darbe yasalarıyla,
anayasalarıyla kalkınma olacağına inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kenan Evren’in, darbecilerin Siyasi
Partiler Yasası’yla, seçim yasalarıyla, seçim barajıyla, hazine barajıyla, muhalefeti yok sayan
anlayışıyla, milletin kendi vekilini özgürce seçmesinin karşısına dikilerek o darbe yasalarıyla, seçim
yasalarıyla kalkınma olacağına, özgürlük olacağına, adalet olacağına inanıyorsanız kendinizi
kandırırsınız. Çok açık söylüyoruz, eğer hâlâ 12 Eylül darbesinin askerî mahkemelerinin, sıkıyönetim
mahkemelerinin aynısından beterini, zalimini, özel yetkili mahkemelerini kapatıp “Elinizdeki davaları
bitirene kadar her türlü hukuksuzluğu yapabilirsiniz.” derseniz, o özel yetkili mahkemelerde 10 bin
siyasetçi tutukluysa siz kalkınamazsınız, adaletten bahsedemezsiniz. 

Bakın, arkadaşlar, ben bu hafta tam beş gün Diyarbakır özel yetkili mahkemelerinde duruşmaları
izledim. Otuz iki yıl ceza avukatı olarak, uluslararası hukuk alanında çalışmış bir arkadaşınız olarak;
içim parçalandı, ciğerim parçalandı, ülkemin, insanlarımın düştüğü o manzarayı gördüğüm zaman
kahroldum. Faysal Sarıyıldız, Şırnak Milletvekili; Selma Irmak, Şırnak Milletvekili; Gülser Yıldırım,
Mardin Milletvekili; bunların hepsinin duruşmasına katıldım ve dört buçuk yıl tutukluydular
arkadaşlar. Dört buçuk yıl tutuklu olan bu arkadaşlarımız örgüt üyeliğiyle suçlanıyordu. İşte,
hukukçuları var bütün partilerin orada. Açın 314’üncü maddenin ikinci fıkrasını, istenen ceza beş
senedir. Şimdi, dört buçuk sene tutuklu bıraktığınız bir milletvekilinin, bu Meclisin üyesinin karşısına
dikilen hâkimler hangi adaletten bana bahsedebilir, hangi insanlıktan bahsedebilir, hangi hukuktan
bahsedebilir, hangi vicdandan bahsedebilir? Hiç kimse bize bunu yutturamaz. Biz ancak böylesi bir
durum karşısında susuyorsak, hâlâ sabrediyorsak asaletimizdendir. Yoksa an gelir, öyle bir an gelir
ki “Batsın adaletiniz!” diyecek kadar bizi isyan ettirirsiniz. (BDP sıralarından alkışlar) İsyan ediyoruz
hakikaten, adaletsizliğe isyan ediyoruz. Nasıl bir şey bu? Bakanlığınız yok mu? Uzmanlarınız yok
mu? Bu kalkınma modellerini size hazırlayan hani binlerce uzman? Hani cezaevlerine gittiniz mi?
Görüştünüz mü cezaevlerinde yatan milletvekilleriyle? Seçilmişlerden, normal vatandaşlardan hangi
koşullarda yaşadığını sordunuz mu? Allah aşkına, söyleyin Kenan Evren’in döneminde bu adaletsizlik
bu kadar fazla mıydı? Allah aşkına, söyleyin devlet güvenlik mahkemelerinde bu kadar fazla mıydı?
Allah aşkına, söyleyin örfi idarelerden istiklal mahkemelerine gelmiş bir özel yetkili mahkeme
klasiğiyle karşı karşıyayız. 
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Şimdi, kalkıp burada, “Bu ülkede çok fazla adliye yaptım…” Yaptınız büyük adliyeler. Çağlayan
Adliyesi ve Avrupa’nın en büyük adliyesidir Kartal Adliyesi. O adliyede, cübbeleriyle savunma
görevini yapan avukatlara, kendi mekânında, kendi görev alanında eğer robocop jandarmalar
saldırıyorsa, eğer özel timler saldırıyorsa, eğer güvenlik saldırıyorsa, eğer sizin getirdiğiniz Çevik
Kuvvet adliyenin içinde avukata saldırıyorsa, savunmaya saldırıyorsa, hadi, buyurun, siz hangi adalet,
hangi kalkınmadan bahsediyorsunuz arkadaşlar?

Size, kalkınmanın ve ilerlemenin, refahın nerede başladığını sorsalar şunu söylersiniz... OECD
ülkeleri içinde, yaşama endeksi konusunda dünyanın 16’ncı ekonomisi neden 87’nci sıradadır diye,
bunun hesabını, bu kalkınma planında görmek isterdik. 

Söyleyin, eğitimde niye geriyiz? Sağlıkta niye OECD ülkeleri içinde ve dünya sıralamasında
87’nci sıradayız? Söyleyin Allah aşkına, asgari ücretlilerin 700 küsur lira aldığı bu ülkemizde, dört
kişilik bir ailenin açlık sınırının -sendikaların yaptığı rakamlarda- 3.996 lira olduğu ülkemizde nasıl
800 lirayla bu insanların geçindiğini, bunun tılsımını, bunun sihrini, bunun adaletini bu kalkınma
raporunun hangi köşesinde gösterebilirsiniz bize? Çok açık söylüyorum, belki üzüyor sizi
söylediklerim. 

Dünyanın hiçbir yerinde, TOKİ gibi konut yapma işinin Başbakanlığa ve müteahhitliğine,
taşeronluğuna verildiği bir ülke örneği yoktur arkadaşlar. Bunu belediyeler yapar, sosyal devletin
gereği farklı farklı kuruluşlar yapar ama devlet, devletin Başbakanı müteahhitlik yapmaz. Çok açık
söylüyoruz, bizim söylediklerimiz belki acıtıyor. 

Belki bölgeler arası dengesizlikte bize “Fazla bölgenizle ilgili konuşuyorsunuz.” diyorsunuz,
oysaki “Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük yatırım bizim dönemimizde yapıldı.” diyebilirsiniz.
İnkâr etmiyorum ama 100 lira harcadınızsa bunun 70 lirasının güvenliğe ve karakola olduğunu da
unutmayınız. En büyük cezaevini Şırnak’a yaptınız, 2 bin kişilik, sizi kutlarım. 

Bakın, Allah var, ben yapılanı görürüm, yanlışı da görürüm ama o HES barajlarının ötesinde,
Türkiye Kömür İşletmelerinin neden Şırnak’tan apar topar çıkıp dükkânını kapattığını bu kalkınma
planı yazmıyor? 1900’lü yıllarda Şırnak’ta, güneydoğuda, her alanda Abdülhamit’in petrol haritasının
hâlâ geçerli olduğunu bugün bilim ortaya koyarken, neden bu şirketlerin hepsinin yabancı şirketler,
yabancı sermaye şirketleri olduğu konusunda bu kalkınma planı bana bir fikir verebilir mi arkadaşlar?
Bana şunu diyebilir misiniz: Kamunun yaşatılacak, kâr edecek bir tek kuruluşu kaldı. Petrolle ilgili…
TÜPRAŞ’ından tutun şeker fabrikalarına gelelim, PANKOBİRLİK’e gelelim, pancar üreticisine
gelelim, hangisinin hayatını karartmadınız ki koyduğunuz kotalarla! Tütünde mi yapmadınız bunu?
Tütününü yasakladınız, yabancı ülkelere gitti. Fındıkta bunu yaşadık, üzümde bunu yaşıyoruz,
pamukta bunu yaşıyoruz. Hayvancılığın merkezi olan ülkemizde anguslara bu ülkeyi emanet
ediyoruz. İthalatla gelen anguslardan et yediriyoruz vatandaşımıza. Belki diyeceksiniz ki: “Bu daha
ucuza geliyor.” İnanın ta Meksika’dan, Bolivya’dan angus almaya gerek yok, gidin Bulgaristan’a,
Yunanistan’a, ondan daha ucuzunu, sınır kapılarını açın, vatandaş alır, gelir. 

Kalkınmanın bir planı olur ama özelleştirmenin planı olmaz arkadaşlar. Bana hangi
özelleştirmenin planla yapıldığını söyleyebilirsiniz, bana satılacak hangi kurum kaldığını söyleyebilir
misiniz? Şu an Türkiye’de kamu kurumu olup kâr eden, satılacak bir şey kaldı mı arkadaşlar, bana
söyleyebilir misiniz? İnanın, Allah’tan, güvenlik güçlerinizi sınır ötesi operasyonlara ihraç etmek
dışında elinizde kamu kurumu kalmadı. Onun için Sudan’a, onun için Körfez’e, Aden’e, onun için
Afganistan’a, onun için başka yerlere gönderiyoruz askerleri. 
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İZZET ÇETİN (Ankara) – Soluduğun hava var ya!
HASİP KAPLAN (Devamla) – Soluduğumuz havayı bırakıyorum ben şimdi. 
Şanlıurfa’da, Mardin’de GAP projesi… Sayın Bakan, Kalkınma Bakanı, kırk yıldır GAP

projesinin temeli sulama üzerine atıldı. Bana burada verdiği raporda diyor ki Sayın Bakan: “GAP
projesinde yüzde 17 sulama yapılmış.” Zaten, AK PARTİ iktidarı öncesi yüzde 16 yapılmıştı, yüzde
1 de yapmışsınız, artırmışsınız. Yüzde 1 için sizi tebrik ederim. Hem de neyle yapmışsınız biliyor
musunuz? İşsizlik Fonu’ndaki işçilerin paralarını almışsınız, oraya yatırmışsınız, onunla yapmışsınız.
Şimdi, Allah aşkına, işçinin parasını alıyorsunuz, bari doğru dürüst yatırın. Geçen gün sordum Ahmet
Türk’e “Sizin oraya ulaştı mı kanal?” diye. “Vallahi, Viranşehir’i geçti.” O zaman, Mardin Ovası’nı
siz sulamadığınız zaman 5 milyon istihdamdan bahsedemezsiniz. Mardin Ovası’nı Nusaybin’den
İdil’e, Cizre’ye kadar sulamadığınız zaman tarım endüstrisinden, kalkınmadan bahsedemezsiniz, bu
ülkenin kalkınmasından bahsedemezsiniz. Eğer ki “Elektrik borçları vardır.” diye sayaç taktırdığınız
tarım üreticilerine bir de kendi, tapulu toprağında, artezyen kuyularından çıkardığı artezyen suyuna
sayaç takmaya kalkarsanız vahim. “Soluduğumuz havaya, oksijene nasıl sayaç takılır?” diye AR-
GE çalışması yapmanızı öneririm, bu kalkınma planı içinde önünüzdeki dönem bu olsun. Vatandaşın
nefes almasını da paralandırırsınız, ülke kalkınır. Yapmayın arkadaşlar.

Bu ülkede bir gerçek daha var. Eğer bunun içine adalet koyarsanız, kalkınmanın… Peki
soruyorum size: Koalisyon hükûmeti döneminde 2001-2002’de yapılan Ulusal Program vardı, Avrupa
Birliğinin. Taahhüt ettiklerinizin hepsinin takvimi vardı. Hepsinin üzerinden beş sene, yedi sene geçti.
Niye yapmadınız? Ulusal Program da programdı. E, yapmadınız. E, yapmazsanız Hırvatistan’ı alırlar,
28’inci Avrupa Birliği ülkesi olur, siz de kapıda beklersiniz. Bu işler bu kadar basit, zor değil. Eğer
Türkiye’de Kenan Evren’in darbesi öncesi sendikalı işçi sayısı, emekçi sayısı 3 milyonun üzerindeyse
ve AK PARTİ iktidarları döneminde sendikal hak ve özgürlükler kısıtlanıyor, grev alanları yayılıyor
ve işçilerin örgütlenmesi engellenip işten çıkarma nedeni yapılıyorsa ve 76 milyonluk Türkiye’de 1
milyonun altına düşüyorsa bunda bir terslik vardır arkadaşlar. 

Yine, size şunu söyleyeyim: Sadece o değil, alın elinize bir reçete, sonra çıkın bir eczaneye.
Sağlık, ticarileştirdiniz. İnsani olan her şeyi ticarileştirdiniz. İnsani olan şey neydi? Sağlık. Allah
herkese sağlık nasip eylesin çünkü sağlık olmadıktan sonra varlık da para etmiyor. 

Şimdi, vatandaş yeşil karta mahkûm edildi uzun bir süre. Yeşil kartı seçime mahkûm ettiniz. O
da yetmedi, şimdi eline 1 tane ilaç faturasını alan birisi yola çıktı mı ilaca katılım payı, muayeneye
katılım payı, reçetenin ücreti, eş değer ilaç fiyat farkı, kutu başına ilave, ne bileyim, özel hastane
farkı ücreti -özel kestane ücreti gibi bir şey- tetkik farkı ücreti, erken muayene, öncelikli tetkik ücreti,
istisnai sağlık hizmeti. Kalkınmada yarattıklarınız bunlar mı olacaktı arkadaşlar? Kalkınmada sağlık
parasız olduğu ölçüde bir ülke kalkınmıştır. 

Aynı şey, eğitime geliyoruz. Eğitim de giderek özelleştirilip, ticarileştirilip, tek tipleştirilmeye
başlandı. 

Şimdi, bütün bunların içinden baktığımız zaman, bizim şöyle, tapu gibi verdiğimiz bir muhalefet
şerhi var bu kalkınma planına. Barış ve Demokrasi Partisi olarak enerjide dik durmuşuz arkadaşlar,
enerjiye “evet” demişiz ama “yenilenebilir enerji” demişiz. Biz geçiş ülkesi değil kaynak ülkesi
olacağız demişiz. Biz bu ülkeyi Ruslar nükleer santral kursun, 12 sent alsın diye değil, Güneydoğu’da
GAP Projesi’nde 1,2 sente mal ettiğiniz kilovat/saat üzerinden Türkiye'nin kalkınabileceği modellerin

– 1060 –

FATMA 127–132

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013 O: 2



de olduğunu söylemişiz. Biz şunu da söylemişiz, açık söylüyorum, çok net söylüyorum: Eğer siz
enerjiyi yabancılara teslim ederseniz güvenliğinizi de teslim edersiniz. Siz Türkiye’yi enerji boru
hatlarının Avrupa’ya geçtiği bir ülke olarak görürseniz orada da yanılırsınız, oradan para
kazanamazsınız. Şimdi, son zamanlarda biraz biraz jeton düştü, Irak Kürdistan’ında petrol
şirketlerimiz birkaç yerde doğal gaz ihalesi ve şey aldı. Çok gecikmiş, keşke daha önce alınsaydı.
Keşke bizim bölgemizdeki petrolün, kömürün, doğal gazın ruhsatını yabancı şirketlerin eline
vermeyeydiniz. Keşke bu ülkedeki 48 bin maden ruhsatını ekmek, peynir, ciklet gibi her önünüze
gelenin eline vermeseydiniz. Keşke her ruhsatı verdiğinizde o ruhsatın arkasından hangi çantacının
ne kadar komisyon aldığını takip etseydiniz; keşke o komisyonların taşeronlara nasıl aktığını
görseydiniz. Keşke bu ülkenin geleceği açısından son derece önemli olan bu kaynaklarda şunu
görseydiniz: Bölgeler arası dengesizliği gidermek, kalkınmayı sağlamak bir plan, proje işidir ve bu
plan, projenin en büyük yanı, bu kalkınma planında yer alacak olan en büyük proje, en doğru proje
çözüm projesi olurdu. Türkiye'nin geleceği, kalkınması, bekası, birliği, bütünlüğü, eşit yurttaşlığı,
özgürlüğü, adaleti ve eşitliği çözüm projesindedir arkadaşlar. Kaynaklarımızı koruruz, kaynaklarımızı
değerlendiririz, akan kan durur, adalet gelişir, cezaevleri boşalır, yaşam standardı yükselir,
imkânlarımız artar ve işte bu projenin içinde bunun doğru kodlarını koymak gerekir. Bu doğru kodlar,
sadece yabancı sermayenin iştahını kabartan Cudi Dağı’ndaki kömür olmamalıdır veya Habur
Çayı’na konan 12 tane güvenlik HES barajı olmamalıdır, bunun ötesinde olmalıdır. Bunun ötesindeki
olay, eğer 800 bine düşmüşse koyun sürüleri yaylalarda, daha önceki rakamın 3,5 milyon olduğu
ülkemizde biz bu rakamı nasıl yakalar da dahasını geliştiririz şeklinde olmalıdır. Eğer bunların hepsini
biz konuşamazsak Kürt’ün diline, Alevi’nin mezhebine, azınlığın dinine, farklılıkların farklılığına her
şeyine bakıp bakıp bu ülkede her birisini bir marjinal, her birisini bir ideolojik, her birisini bir çapulcu
olarak görmeye devam edersek bu ülkenin kalkınması olmaz arkadaşlar. Bu ülke çapulcusuyla,
marjinaliyle, ideolojisiyle, muhafazakârıyla, İslamcısıyla, devrimcisiyle, hepsiyle beraber güzel bir
ülkedir çünkü çok zengindir, bir çiçek bahçesi gibidir. Bu enstrümanın, bu orkestranın şefi olabilmek,
bu ahengi yakalayabilmek, bu güzel ahengi hayata geçirebilmek önemlidir.

Şimdi soruyorum: Siz düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri 2023’e mi
erteleyeceksiniz? AK PARTİ kongresinde aldığınız bilmem kaç karardı Sayın Kubat, 61’miydi? Al
61’i koy bunun içine, oldu kalkınma planı! 

Arkadaşlar, devletlerin kalkınma planıyla partilerin kalkınma planları aynı olamaz. Kalkınma
planları herkesin katıldığı, devletin olanaklarının katıldığı bir olaydır. Sayın Bakan bana buradan
itiraz ediyor. Sayın Bakan, 2002’de siz geldiğinizde 1 milyon 860 bin hektar arazi sulanacaktı ve
bugün 2013, on bir sene geçti. Çıkın bu kürsüden deyin ki: “Bizden önce 280 bin hektar sulanmıştı.”
Çıkın deyin: “Biz on bir senede bunun 10 katını yaptık, 280 bin hektardı, biz onu 580 bin hektara
çıkardık.” Elinizden tutalım kutlayalım, tebrik edelim ama bunu diyemezsiniz ki, 580 bin hektar arazi
suladığınızı söylemezsiniz ki; arazi orada, sondajlar orada, sulamalar yapılıyor orada, sizin borular
orada. Şam orada ama ölçü burada; gelirsiniz bakarsınız. Kalkınma böyle olmaz. Bırakın bu projeyi
hayata geçsin, mevsimlik işçiler her gün trafik kazalarında ölmesin. Fındık peşinde, kendi ülkesinde,
kendi bölgesinden başka yerlere girip bir de Kürt olduğu için hakarete uğramasınlar başka yerlerde.
Kendi pamuk tarlalarında, kendi fındık tarlalarında çalışanlar olur olmasına da bunu yaşadık acı
günlerimizde. Bunun önüne geçip kendi alanında istihdamını sağlayabiliriz. Biz çok güzel bir şey
sağlayabiliriz. 
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Sosyal devlet olursak eğer, sosyal devletin adaletini sağlarsak eğer, engelliye, işçiye, dezavantajlı
gruplara, bu ülkenin yurttaşı olan herkese adil bir şekilde elimizi uzatabilirsek, bu devletin
olanaklarını onlara uzatabilirsek, bu devletin imkânlarını onlara uzatabilirsek, vatandaşın vergisini
askerî harcamalara, güvenliğe değil, eğitime, sağlığa, huzura ve yaşanabilir kentlere sağlayabilirsek
çok daha iyisini yaparız. Eğer siz o paraları, vergileri gaz bombalarına ayırırsanız, o gaz bombaları
Sıraselviler Caddesi’nde, Cihangir’de, İstiklal Caddesi’nde, Elmadağ’da, Gümüşsuyu’nda,
Beşiktaş’ta, Çarşı’da var olan hayatı da öldürür, söndürür, orada ot bitmez duruma getirir. Bu anlayış
yanlıştır, bu kalkınma modeli yanlıştır, bu tarz yanlıştır. Bu ülkede fakir-zengin ayrımını yarattınız;
çok az bir zengin kesim, çok büyük bir fakir kesim yarattınız. Bu yarattığınız uçurum, bu uçurum,
her siyasi iktidarın korkulu rüyası olarak geceleri rüyalarına girecektir, ama Gezi Parkı’nda girecektir,
ama bir şarkıda girecektir, ama bir pankartta girecektir, girecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Herkesi doğru yola davet ediyoruz, doğru yolda olmaya,

çalışmaya davet ediyoruz.
Saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen birinci konuşmacı Mehmet

Şandır, Mersin Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
Süreniz on beş dakikadır. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

öncelikle yüce heyetinizi şahsım ve grubum adına saygılarımla selamlıyorum. 
Konuşmama başlamadan bir iki hususu dikkatinize sunmak istiyorum. Öncelikle, kalkınma

planları gibi çok değerli, çok önemli, stratejik değeri olan bir müzakerenin bu ilgisizlikle müzakere
edilmesini yadırgadığımı söylüyorum. Bu noktada Hükûmetin ve bakanlığın gereken ilgiyi
sağlayamamış olmasını dikkatinize sunmak istiyorum. Gerçekten, kalkınma planları bütçeden daha
önemli, bütçelerden çok daha önemli çünkü geleceği konuşuyoruz, geleceği büyütmenin stratejisini
konuşacağız. Dolayısıyla, yani hem toplum nezdinde, sivil toplum nezdinde, basın nezdinde bir ilgi
uyandırmak gerekiyordu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde iktidarıyla muhalefetiyle durum bu,
milletimin dikkatine sunuyorum. Yani, milletimizin geleceğini konuşurken bile ortak aklı üretmek,
bir konuyu müzakere etmek gereğini duymuyorsak gerçekten meseleye verdiğimiz ciddiyetin, önemin
işareti olarak dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bir başka husus: Kalkınma planının büyük emeklerle hazırlandığını biliyorum. Bu planın
hazırlanmasında emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarıma, siyasetçi arkadaşlarıma özellikle,
Komisyonda çalışan grubum mensubu Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarıma ve tüm
milletvekillerine de saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum grubum adına. 

Değerli arkadaşlar, tabii Hasip Kaplan’dan sonra konuşmak biraz zor yani o gergin havaya
kendisi de dayanamadı, dışarıya çıkmış, görünen o. Dolayısıyla, meseleyi de yumuşatmak gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, cumhuriyetimizin kazanımlarına şükranlarımızı sunmamız lazım. Hep
karamsar olmak hep kötümser olmak çok da hakkımız değil. Bu devletin, bu milletin şu doksan yıl
içerisinde çok önemli mesafeler katettiğini de teslim etmemiz gerekiyor. Bugünlere ulaşmada emeği
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geçen herkese Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılanlar
azımsanmayacak kadar önemlidir. Ama azla yetinmek bu coğrafyada özgürce yaşamanın imkânını
vermez. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Türk milletini her şeyin en güzeline, en iyisine, en
çoğuna layık görüyoruz. Bu sebeple, bugün, kalkınma planını konuştuğumuz şu gün eğer ülkemizde
hâlâ işte yoksulluk sınırının altında yaşayan yaklaşık toplumun yarısı varsa yani 10 milyon
emeklisiyle, 20 milyon çiftçisiyle, 10 milyon yeşil kartlısıyla, 5 milyon asgari ücretle geçinen insan
varsa daha yapılması gereken çok şeyler olduğunu söylememiz gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, ben çok genel konuşacağım; konunun detaylarıyla ilgili grubumuz üyesi,
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve genel merkez yöneticisi arkadaşlarımız detayda konuşup
önerilerini ve tenkitlerini ifade edecekler. Ama kalkınma planlarının tanımı ve toplum hayatındaki
önemini konuşurken bir hususa daha dikkat etmek gerekiyor: Kalkınma planları düne göre değil
geleceğe göre hedeflemelidir. Yani tabii ki birtakım şeyler yapıldı; Sayın Bakan iyi niyetle şunu
yaptık bunu yaptık diye anlattı. Doğrudur, yapılmıştır ama eğer bu coğrafyada özgür, hür ve bağımsız
yaşamak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak, gerek toplumsal birliğimizi gerekse milletler camiasında
devletimizin itibarını güçlü kılmak istiyorsak bu yapılanlar yeterli değil. Geleceğe dönük, büyük
hedeflere dönük kalkınma planları, hatta bütçeleri yapmamız lazım. Yoksa, bugün dünden daha iyi,
eyvallah, daha iyi ama yeterli mi? Yeterli değil. Bugün hâlâ toplumun yüzde 50’si yoksulluk sınırının
altında bir gelirle yaşamak durumunda kalıyorsa, birtakım uluslararası skalalarda ülkemiz hâlâ yüzde
50’nin altındaki baremlerde bulunuyorsa demek ki bu yapılanlar yeterli değil, doğru değil, yapılması
gereken çok önemli şeyler vardır. Bu sebeple, kalkınma planlarının geçmişe değil geleceğe endeksli,
geleceği hedefleyerek tanzim edilmesi gerekir. Bana göre bu planın en önemli eksiği budur. 

Nedir gelecek? Değerli arkadaşlar, yani millî geliri işte 5’ten 10’a çıkartmak değil meselemiz.
Bizim 2023 vizyonuyla 2001 yılında ortaya koyduğumuz Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yirmi
beş yıllık bir perspektifte yapılmıştı yani 2023 yılının hedefleri ortaya konularak yapılmıştı. O zaman
ortaya koyduğumuz hedef “Lider ülke Türkiye” hedefiydi. Türkiye, en az, bölgesinde tüm
parametrelerde lider olmalıydı. E, şimdi de bir parametre koymamız lazım. Bence bu kalkınma
planının alnına, Sayın Bakan, şunu yazmalıydınız: “21’inci asır Türk asrı olacaktır.” Bunu
gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri düşünmeli, konuşmalı, tartışmalı ve hukuk hâline
getirmeliydiniz ama -arkadaşlarım anlatacaklar, ben çok detayına girmeyeyim- bu kalkınma planının
bir vizyonu yok maalesef. 2023 vizyonuna sığınmanız yeterli değil. 2023 vizyonu geride kaldı. Bu
bir vizyon belgesi olmalıydı, bir vizyon belgesi değil maalesef. Bir bütçe mantığıyla hazırlanmış,
bugünkü rakamları dört yıl sonra, beş yıl sonra nereye ulaştıracağınızı kurguladığınız bir rapora
dönmüş. Hâlbuki bu bir gelecek öngörüsü, bir hayal, bir ülkü. Bu millet nerede olmayı arzu ediyorsa
bunu aydınlar olarak, siyasetçiler olarak, devlet olarak, sivil toplum olarak öngörmeliydik, toplumun
önüne koymalıydık ve onu gerçekleştirecek teknikleri, onu geliştirecek politikaları birlikte tartışıp,
sahiplenip ve burada da kanun hâline getirmeliydik ama maalesef böyle bir sonucunuz yok değerli
arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bizim çok değerli bulduğumuz kalkınma planlarında bir temel kriter olarak
-muhterem hocamız Orhan Türkdoğan’ın sözüyle söyleyeyim- insan, toplum ve devlet üçlemesinin
insan merkezli planlanmasında hürriyet, mülkiyet ve şahsiyet üçgenini –iktisatçı arkadaşlarımız var,
bunu bilirler, sosyolog arkadaşlarımız var, bilirler- çok önemsemek gerekir. Bu planın rakamsal
verilerinin dışında bu felsefeyi ortaya koyması lazım. İnsan hür olmalıdır, korkmamalıdır, gelecek
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endişesi duymamalıdır. Enerjisini geleceğe hazırlamak için, enerjisini ortaya koyabilmesi için insanın
hür olması lazım. İnsanın hür olması için yapılması gerekenleri bu plan ortaya koymalıydı. İnsanın
sahipleneceği, uğrunda mücadele vereceği bir varlığı olmalı, bir mülkiyeti olmalı. Dolayısıyla, bu
plan ve bu plana dayalı Hükûmet, devlet politikaları insanın mülkiyetini nasıl artıracağını
öngörmeliydi ve insanı adam yerine koyan bir sistemin aksayan yönlerini, bugünkü sistemin aksayan
yönlerini bu anlamda sorgulamalı ve alınması gereken tedbirleri ortaya koymalıydı. Yani, kendi özgür
iradesiyle kendi geleceğine nasıl katılacağını, nasıl karar vereceğini, demokratik sistemi nasıl
içselleştirebileceğini, nasıl kurumsallaştırabileceğini bu plan ortaya koymalıydı. Yani, insan merkezli
bir kalkınma planı, insan merkezli bir gelecek öngörüsünün merkezinde hürriyet, mülkiyet ve
şahsiyet… Hür olmayan insanın, mülkiyeti olmayan insanın şahsiyetinin de olması mümkün değil.
Şahsiyeti olmayan insanların toplamı olan millet toplumun geleceği de olmaz maalesef. Bunu
amaçlayan, bu gerçeği belirleyen bir felsefesi olmazsa kalkınma planlarının, öngörüleri ve ortaya
koyduğu verileri istatistiki bilgilerin ötesine geçmez. İşte, bugün yaşadığımız gibi toplumda bir
heyecan yaratmaz, bir kızıl elma olmaz, bir ülkü olmaz, toplumun ortak paydası olmaz, birlikte
gerçekleştirmenin heyecanını duyacağımız bir hedefleme olmaz. Dolayısıyla, değerli arkadaşlar çok
emek verilmiştir ama verilen emeklerin gerçekleşmesi veya amaca ulaşması bu tür eksikliklerden
dolayı maalesef olmayacaktır. Yani, bu kalkınma planının bir felsefesi olmalıydı Sayın Bakan, bir
vizyonu olmalıydı ve bu felsefe, bu vizyon bütün toplumu heyecanlandırmalı, o ortak paydada
geleceğe yürümeliydik. Bu toplumun her ferdinin enerjisini birleştirerek lider ülke Türkiye’yi
gerçekleştirecek bir program ortaya koymalıydık.

Değerli milletvekilleri, bu konuda yazdığım konuşma metni 74 sayfa ama dediğim gibi, bu
konunun Meclise mal edilemeden, millete mal edilemeden tartışılmış olmasının çok fazla bir anlamı
yok.

Bir hususu daha söylemem gerekiyor: Kalkınma planları Anayasa’mızın 166’ncı maddesinde bir
anayasal zorunluluk hâline getirilmiştir. 166’ncı maddede amir hüküm hâline getirilen hususlara da
cevap yok Sayın Bakanım burada. Yani, hızlı kalkınmayı nasıl temin edeceğiniz yok burada, hızlı
kalkınmayı nasıl sürekli kılacağınızın burada izahı yok Sayın Bakanım. Ayrıca, yine Anayasa’nın
166’ncı maddesinde “Bir kalkınma planı yaparken önce bir durum muhakemesi yapmak gerekir.”
hükmü var, o hükmün gereği de yok yani gerek Türkiye gerek dünya ekonomisinin içinde bulunduğu
durumun, gerçeklerin bir bütünlük içerisinde tartışıldığı bir bölüm de yok maalesef. Bu sebeple, yani
bir şekil şartı yerine getirilmiş gibi bir kanaatim var. Emeğinize teşekkür ediyorum, bürokrat
arkadaşlara sözüm yok ama siyasi iktidarın; bürokrasinin, yani Devlet Planlama Teşkilatının önüne
koyduğu hedefleri nasıl gerçekleştireceği sorusunun cevabı, konulan hedefler doğru olmadığı için,
kapsayıcı olmadığı için maalesef istatistiki birtakım rakamların ötesinde bir yere ulaşılamamıştır.

Bir hususu daha dikkatinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, kalkınma planlarını Devlet
Planlama Teşkilatı hazırlar. Bu, 1961 Anayasası’nın amir hükmüdür. 1961 Anayasası hazırlanırken
rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in, bizim Genel Başkanımızın Başbakan Müsteşarı olduğu
dönemde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve planlı ekonomi politikasına yönelinmiş ve ilk
kalkınma planı o hazırlıklar sonrasında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, ondan sonra yapılan
Anayasa’da da, yani bugünkü Anayasa’mızın 166’ncı maddesinde de kalkınma planı bürokratlar
tarafından… Hükûmetin koyduğu hedefleri gerçekleştirecek teknikleri, alternatifleri bürokratlar
belirleyecek ve Yüksek Planlama Kurulunun önüne koyacak. Yani, Devlet Planlama Teşkilatı biraz
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özerk bir kuruluş, siyasetin emrinde olmayan bir kuruluş, böyle kuruldu ama şimdi siz 641 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’yle kalkınma planı hazırlama yetkisini Kalkınma Bakanlığına alınca
bu belge bir siyasi metin, siyasi iktidarın belgesi hâline geldi. Hâlbuki bunun bir devlet politikası
olması lazım, bir devlet siyaseti olması lazım. Şimdi bir Hükûmet belgesi hâline geldi. Bu doğru
değil, çok ciddi bir kazanımı kaybettiniz. Yani, ülkenin geleceğiyle ilgili, milletin geleceğiyle ilgili
hayalleri, ülküleri nasıl gerçekleştireceğimiz sorusunu o kadar dar bir alana hapsettiniz ki işte bu
ilgisizlik bunun ifadesidir, işaretidir. Basında kalkınma planıyla ilgili bir satır bir şey çıktığını
görmedim. 

Bu sebeple söylüyorum: Bir imkân heba edilmiştir. Bir toplumsal iş birliği, bir toplumsal
sözleşme mahiyetinde geleceğimizi birlikte belirlemek imkânı bu yeni politikalarla maalesef heba
edilmiştir. Kaldı ki hazırladığınız bu planda birçok tenkit edilecek hususlar var. Benden sonra
konuşacak Milliyetçi Hareket Partisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarım bunları burada
ifade edecekler. 

Her şeye rağmen bu planın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sümer Oral, Manisa

Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi adına görüşlerimi ifade
edeceğim. Sizi ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Ülkenin 2014 yılından itibaren önümüzdeki beş yılın tüm kaynaklarının envanterinin yapıldığı
ve bu kaynakların hangi alanlara tahsis olunacağının ve buradan nasıl bir ürün alınacağının
belirlendiği Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ne yazık ki kamuoyunda hak ettiği ilgiyi görmeden
Meclisimizde bugün kanunlaşacaktır. Bu durumu son derece düşündürücü buluyorum. Geçmişte plan
görüşmeleri ülkenin temel gündemi olurdu, günlerce tartışılır ve kamuoyu da bunu yakinen izlerdi.
Bu ilgisizliği pek hayra alamet görmüyorum. 

Görüşmelerine başladığımız Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın temel hedefi hiç kuşku yok
ki kendinden önceki Dokuzuncu Plan’da ve daha önceki planlarda olduğu gibi, çağdaş ülkeler
standardına ülkemize kavuşturmaktır, gerek moral gerek maddi boyut ve kriterleriyle kalkınmayı
yakalamaktır. Esasen, aranan yalnız ekonomik büyüme değil, kalkınma olmalıdır. 

Burada önemli bir konu da tüm bu gayret ve çabaların noksanları giderilmiş çağdaş bir demokrasi
ve iyi işleyen bir devlet yapısı içerisinde gösterilmiş olmasıdır. Onuncu Plan tartışmalarında çeşitli
sektörlerde plan dönemi itibarıyla öngörülen hedefler nelerdir, ihtiyaç duyulan kaynak nedir, bu
hedefleri karşılamak için gerekli olan iç kaynak miktarı nedir, dış kaynağın gereği hangi boyuttadır,
dış kaynak bulunacaksa bu nereden ve hangi şartlarla bulunacak? Bunlar planda tek tek ortaya
konulan hedeflerdir ve ne ölçüde gerçekleşeceği de tartışılacaktır.

Onuncu Plan’ın bir özelliği de cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 tarihi
öncesi uygulanacak iki plandan ilkini oluşturmasıdır. Bilindiği üzere 2023 tarihinde Türkiye’nin en
büyük ekonomiye sahip 10 ülke arasına girme hedefi uzun vadeli strateji ve 2001-2005 dönemlerini
kapsayan Sekizinci Kalkınma Planı’nda yer almıştı. Görülüyor ki 2023 hedefi Adalet ve Kalkınma
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Partisi henüz daha ortada yokken, devletin temel belgelerinde yer almış bir hedeftir. Geride
bıraktığımız on yılın ekonomik performansı ve sonuçları 2023 yılı hedefine yani 2 trilyon dolarlık bir
millî gelire, dünyada ilk 10 ülke içine girme çıtası açısından umut verici bir tablo ortaya koymuyor.
Bu nedenle Onuncu Kalkınma Planı 2023 hedefini yakalama yolunda hayati ve farklı bir önemi haiz
bulunmaktadır. 

2008 yılında başlayan global finans ve ekonomik kriz azalarak da olsa etkisini sürdürüyor, bir
süre daha devam edeceği de ortada. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde kendisini toparlamakla
birlikte okyanusun bu yakasında, Avrupa’da, özellikle euro bölgesinde kamu açıkları, bankacılık
sistemindeki zafiyet, büyüme ve işsizlik gibi alanlarda sorunlar devam ediyor. 

Siyasi ortam açısından bakıldığında ise çevremizde, özellikle komşularımızda ciddi ve oldukça
karmaşık gelişmelerin yaşandığı görülüyor. Planın hazırlanması ve büyüklüklerin belirlenmesinde
tüm bu riskler ve beklentiler kuşkusuz belli ölçüde göz önünde bulundurulmuş olsa bile gerçek
boyutlarının nereye ulaşacağını bugünden kestirme imkânı hayli zordur. Bütün bunların altını
bugünden çizmekte de yarar var. 

Görüşmekte olduğumuz Onuncu Plan’ın zemininde Dokuzuncu Plan bulunuyor. Onuncu Plan
Dokuzuncu Plan’ın sonuçları üzerinde inşa edilmektedir. Son dilimini 2013’te, yani içinde
bulunduğumuz yılda yaşadığımız Dokuzuncu Beş Yıllık Plan uygulamasında büyüme, enflasyon,
yurt içi tasarruf, ödemeler dengesi, bütçe açıkları gibi temel makroekonomik göstergelerde ciddi
ölçüde sapmalar yaşandı. Bunun dışında kalan bazı alanlarda da önemli sapmaların yaşandığı bir
gerçek. Tabii, temennimiz, ele aldığımız Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamalarında daha
başarılı bir performansın sağlanmasıdır ve Türk milletinin refah düzeyinin artmasında bu planın
önemli katkılarda bulunmasıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ülkenin ekonomik gücünü, ekonomik performansını,
dış şartlara karşı mukavemet derecesini büyük ölçüde o ülkenin yurt içi tasarruf oranı, ülkenin
ödemeler dengesinin yapısı ve işsizlik oranı gösterir. Buna bir de büyüme hızı eklenebilir ama üç
temel husus, yurt içi tasarruf oranı, ödemeler dengesi ve işsizlik oranıdır. Büyük ölçüde bunlara
bakılır. Nitekim, ülkelerin ekonomik açıdan mukayeselerinde de genelde bu kriterler göz önünde
bulundurulur. Bu konularda, izninizle kısaca bir iki konuya değinmek istiyorum.

Yurt içi tasarrufların seyrine baktığımız zaman ne yazık ki her yıl azalan bir tabloyla karşı
karşıyayız. 2012 yılında gayrisafi millî hasılanın yüzde 14,8’i olan yurt içi tasarrufların 2013’te yüzde
14,4’e gerileyeceği öngörülüyor yani gerileme devam ediyor. Bu oran 2002 yılında yüzde 23,4 idi.
Özellikle özel kesim tasarrufu fevkalade gerilemiştir. Buna mutlaka çare bulunması gerekir.
Bulunamadığı takdirde Türkiye’nin ihtiyacı olan büyümeyi sağlamamız da son derece zor olacaktır.
Evet, bu alanda alınan bazı tedbirler var ama bunların yeterli olmadığı da ortada. Nasıl sağlanacağı,
özellikle 2023 öncesi bu iki plan döneminde bunun nasıl gerçekleştirileceğinin görülmesi lazım. Plan
döneminde yani önümüzdeki beş yılda yüzde 14,4’ten yüzde 19’a yükselmesi hedeflenmiş. Fevkalade
iddialı bir beklenti, kolay bir hedef gibi görünmüyor. Ekonomimizin temel nedeni de, temel sorunu
da budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt içi tasarruflar yeterli düzeyde olmayınca büyüme ve
ekonominin çarkları bugün büyük ölçüde dış kaynakla dönüyor. Böyle bir tablo şüphesiz bünyesinde
önemli riskleri beraberinde taşır. Kolay parayı bugün olduğu gibi her zaman bulmak da mümkün
olmaz. Nitekim, bunun işaretlerini de çok yakından hep birlikte izliyoruz. 
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Konu buraya gelmişken dikkat çekici bir iki tabloyu sizlerle paylaşmak niyetindeyim. Dış
varlıklarla dış yükümlülükler arasındaki fark hâlen 450 milyar dolar düzeyine çıkmıştır. Açığın 336
milyar dolarlık bölümü şirketlerin üzerindedir. 450 milyar doları bulan bu açık, ekonomimiz açısından
ciddi bir yükümlülüktür. Diğer yandan, ülkemize gelen sıcak paranın büyüklüğü, makul sayılabilecek
seviyenin çok üzerine ulaştı. 2013 yılı Ocak ayı itibarıyla 183 milyar doları portföy yatırımlarında
olmak üzere 276 milyar dolara erişti. Sadece bu iki kalem ekonomi açısından dış konjonktüre ne
ölçüde duyarlı bir yapıya sahip olduğumuzu ortaya koymakta. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yıl Türkiye’nin 220 milyar doları bulan bir dış ödeme
tablosu vardır. 163 milyar dolar vadesi gelen dış borç var ve 60 milyar dolar da cari açık var.
Dolayısıyla bu yıl 220-225 milyar dolar arasında bir kaynak ihtiyacımız bulunduğu da ortadadır. Yurt
içi tasarruflarda yaşanan açık kuşkusuz beraberinde ödemeler dengesi sorununu getiriyor. Ülkemizde
cari açık 2011 yılında, hepimizin bildiği gibi, gayrisafi millî hasılanın yüzde 10’u düzeyine çıkmış,
2012’de büyüme oranındaki gerilemeye paralel olarak yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Ülke olarak hâlen
dünyada en yüksek cari açık veren ülkelerden biri durumundayız. Ekonomimizin yapısal nitelikleri
olan sorunların başında cari işlemler dengesi gelmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle büyümeye kısaca değinmek isterim: Türkiye
olarak yılda yüzde 7 oranında bir büyümeye ihtiyacımız olduğu biliniyor. 2007 ile 2012 yılları
arasında gerçekleşen ortalama büyüme oranı yüzde 3,3 oldu. Hedefin altında kalınmış olma nedeni
yaşanan küresel krize bağlanabilir, ancak kriz öncesi yıllarda da büyümede gerileme eğilimine
girilmişti. Eğilim 2008’den önce irtifa kaybeden bir niteliğe dönüşmüştü. Önümüzdeki beş yılı
kapsayacak Onuncu Plan’da öngörülen yüzde 5,5’lik büyüme hedefinin yetersizliği yanında
yakalanabilmesinin dahi yukarıda belirtilen yapısal sorunlar hâl yoluna girmedikçe çok zor olduğu
görülüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı bekleyen diğer bir
sorun kamu maliyesi olacaktır. Kamu maliyesi ve mali disiplin alanlarında önemli tıkanmaların ve
sorunların yaşanmaya başladığını göz ardı etmek mümkün değil. 

Bütçelerin harcama ayağı esnekliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Gelir ayağında ise vergiler
sağlıksız bir yapıya dönüştü. Faiz gelirlerinde sağlanan azalma faiz dışı harcamalardaki artışı
karşılama özelliğini yitirdi. Vergi sistemi âdeta tamamen dolaylı vergilere dayanır hâle geldi.
Geçtiğimiz on yılda dolaylı vergiler yüzde 6-7 puan daha artış kaydetti. Son yıllarda bir defaya
mahsus kaynaklara ve yıl içindeki gelir tedbirlerine başvurulmaya başlandı. Mevcut bu yapı, orta
vadede sağlıklı hâle dönüşecek birtakım yapısal düzenlemelere ihtiyaç gösteriyor ancak mevcut
konjonktür bu reformların yapılmasına pek uygun değil, yapılsa da sonuç vermesi çok olası
görünmüyor. Altını çizerek belirtmek isterim ki, reform süreklilik isteyen bir süreçtir. Sürekliliğe
riayet olunmazsa önceki reformlarda sağlanan kazanımlar da kaybedilir. 

Avrupa Birliğiyle ilişkiler özellikle ekonomik açıdan ülkemiz bakımından büyük önem taşır.
Avrupa Birliğiyle müzakereler Türk ekonomisi yönünden son derece önemli bir çapa görevi ifa
etmiştir, bugün de bu özelliğini muhafaza etmektedir. İlişkilerin seyri kuşkusuz sadece bizim
tutumumuza bağlı değil ama önemli olan da sonuçtur, tavırlarda ölçülü olmak gereği vardır. Bizim
bugün itibarıyla Avrupa Birliği sofrasında yerimiz var. Sinir ve öfke yerine bize yakışan bir tutum ve
üslup, sanıyorum, daha etkili ve geçerli olacaktır kanaatindeyim.
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Onuncu Beş Yıllık Kalkınma döneminde umarım bu konular gereken duyarlılıkla ele alınır.
Onuncu Beş Yıllık Plan’ın bir şanssızlığı da şu olacaktır: Uygulanan ilk yıl 2014, ikinci yıl 2015
ama her ikisinde de çok önemli seçimler vardır. “Seçim zamanında seçim politikası uygulamıyoruz.”
denebilir ama bu mümkün değildir. Hele hele bütçeler büyük ölçüde torba ve fon bütçesi niteliğine
döndüğüne göre sadece ödenekle değil, diğer uygulamalarla seçimlerin bütçe disiplinini olumsuz
etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.

Sayın Başkana, başta Sayın Bakana olmak üzere onun değerli çalışma arkadaşlarına ve devletin
değerli, kıymetli uzmanlarına teşekkür ediyor, planın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (MHP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Rahmi Aşkın Türeli, İzmir

Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Onuncu Kalkınma Planı üzerine Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek üzere söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bugünkü konuşmamda öncelikle “planlama” kavramı
üzerinde durmak istiyorum. Sonrasında, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın gerçekleşmeleri ne yönde?
Çünkü bildiğiniz üzere Onuncu Kalkınma Planı, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın gerçekleşmeleri
üzerine oturtulmuştur ve belli bir süreklilik, belli bir devamlılık içindedir. Son olarak da Onuncu
Kalkınma Planı’nın üzerinde duracağım.

Bildiğiniz üzere, değerli milletvekilleri, planlama bir kaynak tahsis mekanizmasıdır. Toplumların
şu ana kadar bulduğu 2 tane kaynak tahsis mekanizması vardır; birisi piyasadır, birisi de planlamadır.
Birçok ülkede, baktığınız zaman, piyasanın ya da planlamanın öncelikli olduğunu görürüz.
Türkiye'nin özgün planlama deneyiminde piyasanın bir kaynak tahsis mekanizması olarak varlığı
kabul edilmiştir ancak planlama da bir kaynak tahsis mekanizması olarak devreye konulmuştur yani
kaynaklarımızı, mevcut kıt kaynaklarımızı hangi önceliklere yönlendirirsek daha hızlı büyürüz, bu,
kamu açısından emredici hükümler taşımaktadır. Kamu, sonuçta, plan içindeki hedeflerle,
politikalarla bağlıdır, bağlı kalmak zorundadır. Özel sektör açısından da yol göstericidir, yön vericidir. 

Böyle bir planlama anlayışı içinde, Türkiye, 1963 yılından itibaren planlama deneyimine
başlamıştır. İlk üç plan yani 1960-1980 arasındaki dönem daha çok Türkiye'nin ithal ikameci bir
büyüme modelinin olduğu dönemdir yani dışarıdan ithal ettiğimiz malları yurt içinde üretmek üzerine
kurulu bir planlama mekanizmasıdır bu. Bu da ciddi anlamda başarılı olmuştur. Burada üç aşamalı
öngörülmüştür ithal ikameci modelde planlama mekanizması. Öncelikle tüketim mallarını Türkiye’de
üretmek, ikame etmek. İkinci aşama ara mallarıdır, ara mallarının Türkiye’de üretilmesidir. Üçüncü
aşama ise yatırım mallarının ikamesi üzerine kurulmuştur. Türkiye, tüketim mallarının Türkiye’de
üretilmesi aşamasında ciddi aşamalar, başarılar kaydetmiştir. Sonrasında ara mallarının Türkiye’de
üretimi üzerine planlamanın, ithal ikameci modelin ikinci aşamasına geçilmiştir ancak o dönem de
1970’li yıllara denk gelmiştir. Bildiğiniz üzere, 1970’li yıllar dünyada krizin olduğu yıllardır. İki
büyük petrol şoku vardır 1973 ve 1978’de ve bunun sonucunda bütün dünya ekonomilerinin ciddi
sarsıntılar geçirdiği bir dönemdir. 
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Türkiye, planlamada ikinci dönemini 1980 sonrası bu modeli değiştirerek dışa açık bir büyüme
modeli içinde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu model başlangıçta büyük avantajlar da sağlamıştır
yani Türkiye'nin sonuçta krizlerinin hepsinin dış ödemeler krizi üzerinden geldiğini düşündüğümüzde
bu krizi aşabilmek, Türkiye'nin belli malları üretmesi ve dışarı ihraç etmesi üzerinde odaklanan bir
büyüme modeli Türkiye’de uygulamaya konulmuştur. Tabii, eğer bir malı Türkiye’de üretecekseniz
belli üretim faktörleri var, hangi üretim faktörüne sahipseniz daha çok, daha bol olarak onun
üzerinden uzmanlaşırsınız. Türkiye de burada emek yoğun bir -en çok bol olan üretim faktörü emek
olduğu için- model üzerinden dünya ekonomisiyle bütünleşmeye çalışmıştır. 1980’lerin sonu, aynı
zamanda, Türkiye ekonomisinin sermaye hareketlerine, dışarıdan gelecek sermaye hareketlerine
açıldığı bir dönemdir. Bunun sonucunda da, bu modelde dışarıdan gelen, kısa vadeli, sıcak para
dediğimiz sermaye hareketlerine dayalı bir büyüme modeli Türkiye ekonomisinde uygulamaya
konulmuştur ama bunun ortaya çıkardığı belli birtakım komplikasyonlar, olumsuzluklar vardır.
Bunların bir tanesi -biraz önce de söylediğim üzere- Türkiye’nin sanayisizleşmesidir. Türkiye’nin
daha çok yüksek katma değerli mal ve hizmet üretmesi gerekirken düşük katma değerli mal ve hizmet
üretiminde kalması anlamına gelmiştir. Türkiye, bu anlamda, emek piyasalarını ILO standartlarına
uydurmamıştır. Bugün Türkiye’de de hâlâ, baktığımızda, düşük ücretlere, niteliksiz emeğe dayanan
bir iş gücü piyasasının egemenlikte olduğunu görmekteyiz, çok yüksek bir taşeronlaşma, gene aynı
şekilde, piyasaya egemenliğini, damgasını vurmuştur. Bu şekilde baktığımız zaman, özellikle 1980
sonrası dönemde şunu görüyoruz: Türkiye ekonomisi belli aralıklarla büyür, üç yıl, dört yıl, beş yıl
üst üste büyümüştür, ondan sonra birdenbire büyüme kesilmiştir ve Türkiye ekonomisi krize girmiştir.

Şimdi, tabii, Onuncu Kalkınma Planı Türkiye’nin geleceğini, gelecekteki beş yıllık dönemde
nasıl bir strateji izleyeceğini, kaynaklarını hangi önceliklere tahsis edeceğini belirlemek üzere
kurgulanmış bir plandır, öyle de olmalıdır. Ancak, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; Onuncu
Kalkınma Planı’na baktığımız zaman, ne yazık ki bunun böyle olmadığını görüyoruz çünkü Onuncu
Kalkınma Planı son derece mahcup hazırlanmış, iddiasız bir plandır. Küresel krizin etkilerinin devam
edeceği varsayımı üzerinden kurgulanmıştır. Bu da, aynı zamanda artık uluslararası likiditenin eskisi
kadar bol olmayacağı anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda ne olması gerekirdi? Planlamanın bir
kaynak tahsis mekanizması olduğunu düşündüğümüzde, planlama aracılığıyla ekonomiye müdahale
ederek bu sorunları ortadan kaldırmak, var olan yapısal problemleri çözmek gerekirken ne yazık ki
Türkiye ekonomisi üzerinde böyle bir perspektif oluşmamıştır. Yani plan ekonomiye ciddi bir
müdahale aracı olarak kullanılmamıştır, mevcut yapının kabul edildiği, belli iddiaların ortadan
kaldırıldığı bir plandır.

Şimdi, tabii, değerli milletvekilleri, Onuncu Plan’ı konuşmadan, tartışmadan önce Dokuzuncu
Plan’a da değinmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi, bakın, Dokuzuncu Kalkınma Planı
Mecliste görüşülürken -onun sonrasında tabii tutanaklarını da okuduk- bu planın üç tane temel
özelliğinin olduğu vurgulanmıştı o dönemdeki Sayın Bakan tarafından.

Bunların birincisi, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın bir stratejik plan olmasıdır yani sorunları
önceliklendiren, temel amaç ve önceliklerde yoğunlaşan bir stratejik plan.

İkinci özelliği, Avrupa Birliğinin mali dönemine uyum sağlayan bir plan olmasıdır. Çünkü biz
biliyoruz ki Türkiye'nin yaptığı planlama deneyiminde ve yaptığı planlarda hep “beş yıllık kalkınma
planları” diye geçerdi ve o şekilde de yerleşmişti, daha öncesinde hiç “plan” diye konuşmazdık, “beş
yıllık kalkınma planları” derdik ama Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda gördük ki biz birdenbire yedi
yıllık bir kalkınma planı hazırlandı. AB dönemi, AB ile üyelik müzakereleri devam edecek, o
çerçevede AB ile uyum içinde işlemesi gereken bir mekanizma tasarlanmıştı. 
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Gene, üçüncü bir özelliği Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın -bu çünkü iddialı bir plandı- etkili bir
izleme ve değerlendirme mekanizmasının kurulması öngörülmüştü. Yani DPT Müsteşarının
başkanlığında, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan bir üst izleme ve yönlendirme komitesi
kurulacaktı. Sonrasında da bu komite toplanacak, plan dönemine ilişkin plan dönemi içindeki
gelişmeleri, plan döneminin hedeflerinde sapmalar var mı, gerçekleşmeler ne yönde, bunları
inceleyecek, yakından izleyecek ve yıllık raporlar hazırlayarak bunu Bakanlar Kuruluna sunacaktı ve
Bakanlar Kurulu da bunun sonucunda ekonomiye planda belirli sapmalar olduğunda müdahale ederek
o planın uygulanmasını sağlayacak bir yapı oluşturacaktı.

Şimdi, bu üç tane temel özelliğe baktığımızda ne yazık ki üçünün de ciddi biçimde ortadan
kalktığını, bu perspektiflerin uygulanmadığını görüyoruz, bir stratejik plan olarak hazırlandığı
söylenmişti ama stratejik plan içindeki izleme-değerlendirme mekanizması, performans ölçme,
bunların hiçbiri Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda uygulanmamıştır. 

Gene, bu planı izleme ve değerlendirme komitesi -aynı zamanda aktif müdahaleyi de gerektirir-
hiçbir şekilde kurulmamıştır değerli milletvekilleri. Böyle bir komite kurulmamıştır, bir araya
gelinmemiştir. Plan döneminin yedi yıllık döneminde gelişmeler ne yönde, bunlar izlenmemiştir, ele
alınmamıştır, yıllık raporlar hazırlanmamıştır ve Bakanlar Kuruluna sunulmamıştır. Ve daha da
vahimi, “AB’ye uyum” perspektifiyle ilgili yedi yıllık bir kalkınma planı hazırlanmış olmasına
rağmen, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, yani 2007-2013 yılında, AB’yle üyelik müzakereleri
tam bir çıkmaza girmiştir. Türkiye'nin âdeta AB perspektifini kaybettiğini söyleyebiliriz. Bunu
nereden anlıyoruz? Çünkü Onuncu Kalkınma Planı’na da baktığımızda, AB’yle üyelik
perspektifleriyle ilgili -tam üyelik- buna ilişkin, bunlara ilişkin olarak hiçbir ciddi perspektifin,
stratejinin, politikanın olmadığını görüyoruz. 

Diğer taraftan, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın bir vizyonu vardı: İstikrar içinde büyüyen,
gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye
üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye. AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir
Türkiye'nin olmadığını zaten biraz önce belirttim. Peki, istikrar içinde büyüyen bir Türkiye olmuş
mudur Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda? Ne yazık ki olmamıştır? İsterseniz size büyüme rakamını
vereyim: Plan’da 2007-2013 yılı büyümesi yüzde 7 olarak öngörülmüştü, gerçekleşme yüzde 3,5
olmuştur değerli milletvekilleri. Hadi kriz tabii var, küresel kriz; küresel kriz de 2008’in son
çeyreğinde başlayıp 2009’un üçüncü çeyreğinde bitmiştir yani bir yıllık bir dönemdir. Bunu, 2009
yılının negatif büyümesini yüzde 4,8’lik küçülmesini çıkardığımızda da büyüme hızı ancak yüzde 4,9
olmaktadır. E, yani, şimdi, burada sormak hakkımız değil midir? Türkiye ekonomisinin, Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğu dönemden bugüne kadar büyüme hızı zaten yüzde 5’ler civarındadır değerli
milletvekilleri. (CHP sıralarından alkışlar) 

1923-2002 yılının yıllık ortama büyümesi yüzde 4,8’dir. Çok partili rejime geçtiğimiz 1946
yılından aldığımızda da, 1946-2002 yılı büyümesi yüzde 5,2’dir. AKP döneminde de, iktidara gelinen
dönemden itibaren 2003-2013’ün, 2013’te de yüzde 4’ün gerçekleşeceği varsayımıyla baktığımızda
da büyüme hızı ancak yüzde 5’tir. 

Gene, kişi başına millî gelirin 10 bin dolar olma iddiası aslında bugün gerçekleşmemiştir. Tabii,
10 bin dolar oldu ama 2008’de millî gelirde yaklaşık yüzde 30 düzeyinde yapılan revizyon sonucu
olmuştur, yoksa, şu anda millî gelirimiz 7 bin dolarlar civarında olacaktı. 
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Sabit sermaye yatırım artış hızı yüzde 9,1 olarak öngörülmüştü, gerçekleşmesi yüzde 4,4’tür. 
Sanayinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının artması öngörülmüştü; artmamış, azalmıştır. 
Dış ticarete ilişkin hedefler gerçekçi değildir. İhracat planda 210 milyar dolar olarak

hedeflenirken 158 milyar dolar olmuştur, sapma 52 milyar dolardır. İthalat 275 milyar dolar olarak
öngörülmesine rağmen 253 milyar dolar olmuştur -2013’lerin gerçekleşeceği tahminleri kullanıyorum
burada- yani orada da 22 milyar dolarlık bir sapma vardır. Yani, ithalatta yaklaşmışız belki hedeflere
ama ihracatta bunun gerisindeyiz. Onun sonucunda da cari işlemler açığının millî gelir içindeki
payının plan dönemi sonunda millî gelirin yüzde 3’üne düşmesi öngörülmüşken, bugün de bildiğimiz
üzere, yüzde 7’ler seviyesinde kalmıştır. 

TÜFE artış hızı yüzde 3’tü planda; şu anda Merkez Bankası hedefi, 2013 için, yüzde 5,3’tür. 
Kamu kesimi borçlanma gereğinin millî gelir içindeki payı yüzde 0,9 fazladan yüzde 3,6 fazlaya

gitmesi öngörülürken yüzde 1,5 açığa dönmüştür ki aynı zamanda küresel krizin ekonomiyi
yavaşlatarak bu anlamda bu tip hedefleri gerçekleştirmesi mümkün kılacakken -cari açıkta da aynı
şey geçerlidir- ne yazık ki bu olmamıştır. Çünkü, öyle bir vergi sistemi vardır ki yüzde 70’i dolaylı
vergilere dayalı bu vergi sistemiyle Türkiye'de büyüme yavaşladığı zaman birdenbire ihracattan
alınan KDV, ithalattan alınan KDV, dahilde alınan KDV, ÖTV’de yavaşlama olarak bütçe hedefleri
gerçekleşmemektedir. 

İşsizlik oranları 2006’da yüzde 10,4’ken yüzde 7,7’ye gerilemesi öngörülmüştür, yüzde 8,9’tur.
Yani, istikrar içinde büyüyen, ne yazık ki, bir Türkiye ekonomisi olmamıştır. 

Gelirini daha adil paylaşan kısmı vardır; o da ne yazık ki gerçekçi değildir. Gini katsayısına
baktığımızda -bildiğiniz üzere gelir dağılımı dengesizliğini bozan bir katsayıdır bu, sıfır ila 1
arasındadır; sıfıra yaklaştıkça daha dengeli, 1’e yaklaştıkça daha dengesiz, bozuk bir gelir dağılımını
işaret eder- Türkiye’de 0,40’tan ancak 0,37-0,38’lere gelinmiştir. Yani ciddi anlamda baktığınızda,
Türkiye’de gelir dağılımının düzelmediğini, tam tersine gelir dağılımının bozulduğunu ve
yoksulluğun arttığını görebiliriz. Bunu sadece rakamlardan da görmemiz değil arkadaşlar, çünkü
sonuçta, bu rakamlar, bu istatistikler üzerine konuşuyoruz. Bu istatistiklerin, biraz sonra da
bahsedeceğim, Türkiye’nin istatistik sisteminde ciddi problemler vardır. Herhâlde siz de onun
farkında olduğunuz için istatistiki altyapının geliştirilmesi üzerine bir öncelikli program
koymuşsunuz. Çünkü birçok istatistikte ciddi problemler olduğunu düşünmekteyiz. 

“Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip ve bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye.” diyor; öyle
midir? Ne yazık ki öyle değildir. Türkiye ekonomisi ciddi anlamda, özellikle imalat sanayisi başta
olmak üzere bir yapısal dönüm gerçekleştirememiştir. İhracatın imalat sanayisi içinde, üretimin ve
ihracatın teknoloji yoğunluğuna baktığımızda Türkiye’nin düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerin
egemen olduğu bir yapı içinde hareket ettiğini görmekteyiz. Hele bunun içine, bunun toplamına 4
dediğimizde… Bu bir OECD ayrımıdır; düşük teknolojili, orta düşük, orta yüksek, yüksek diye dört
bölümde ele alır. Bunun toplamına 100 dediğimizde, Türkiye’de yüksek teknolojili sektörlerin payının
yüzde 3, yüzde 4’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir de burada ilginç olan bir konu, bunun aynı
zamanda zaman içinde düşüyor olmasıdır. İmalat sanayisi üretimi, üretiminin toplam içindeki payı
teknoloji yoğunluğuna göre -yüksek teknolojili sektörler açısından söylüyorum- 2002’de yüzde 5,5,
2011’de yüzde 3,5’a düşmüştür. İmalat sanayisi ihracatı açısından da yüzde 6,2’den yüzde 2,8’e
düşmüştür. Bu anlamda da baktığınızda, Türkiye’nin iddiası olan, yüksek katma değerli mal ve hizmet
üreten, teknoloji yoğunluğunu artırmış, bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye iddiası bugün elimizdeki
rakamlara ilişkin, makroekonomik göstergelere ilişkin baktığımızda ne yazık ki gerçekleşmemiştir. 
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Buradan izin verirseniz Onuncu Kalkınma Planı’na geçmek istiyorum, bu Dokuzuncu Plan’daki
var olan vizyonun ve perspektiflerin yerine gelmediğini, ciddi sapmaların olduğunu söyledikten
sonra. Öncelikle şunu söylememiz gerekir: Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmamıştır. Plan ve Bütçe Komisyonundaki toplantılarda bunu ilettiğimiz zaman Sayın
Bakana, bize gelen cevap, aslında böyle bir stratejinin olduğu, ancak Meclisin onaylaması
gerekmediği için onun Meclise sunulmadığıdır. Şu ana kadar, bu toplantıya kadar da bize ulaşmış
değildir, istememize rağmen bize ulaşmış değildir. Oysa bütün eski planların hepsinde strateji de
önemlidir. Bir stratejiye bakarak, sonuçta, temel anlamda “Nereden gelip nereye gidiyorsun, nereye
gitmek istiyorsun?”u o stratejide görürüz, o stratejide cisimleşir, somutlaşır ama ne yazık ki böyle bir
strateji görmüş değiliz. 

Gene ilginç olan bir  husus değerli milletvekilleri, Onuncu Kalkınma Planı’nda uzun vadeli
stratejiye hiçbir şekilde atıf yoktur. Sekizinci Kalkınma Planı hazırlanırken Türkiye'nin 2001-2023
yıllarını kapsayan bir uzun vadeli stratejisi oluşturulmuştur ve Sekizinci Kalkınma Planı’yla birlikte
de basılmıştır. Biz, Onuncu Kalkınma Planı’na baktığımızda, işte, bazı yerlerde “Türkiye'nin 2023
hedefleri doğrultusunda” gibi ibareler görüyoruz ama bunların uzun vadeli strateji mi yoksa AKP’nin
Hükûmet Programı mı olduğunu buradan anlamak ne yazık ki mümkün değildir. Eğer böyle bir
strateji varsa, bu stratejiye sahipseniz, sahip çıkıyorsanız, Sayın Bakan, bunu planda vurgulamamız
gerekmekteydi.

Planın “Küresel eğilimler ve Türkiye etkileşmesi” bölümü güzel analizler içermektedir. Yani
“Dünya nereye gidiyor, ne olacak, küreselleşme alanında neler yaşanıyor?” bunlara ilişkin bir ufuk
turu vardır ama bu gelişmelerin Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği söz konusu edilmemiştir.
Sonuç itibarıyla biz bu planı yaparken rakiplerimizle birlikte, dinamik bir yapı içinde sürece bakarak,
“Evet, dünya buraya gidiyor, gelişmeler bu yönde, biz de şunları şunları yapacağız, böyle bir
etkileşme içinde olacağız.” dememiz gerekirken ne yazık ki plandan bunu söyleyemiyoruz. 

Gene aynı şekilde, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı bir perspektifin olmaması da planın
“Dünya ekonomisindeki gelişmeler” bölümünün ciddi bir eksikliğidir. Tekrar, başta vurguladığımı
söylediğim sözü söyleyerek devam etmek istersem –ki, aslında bu bir anlamda Onuncu Kalkınma
Planı’nın da özünü oluşturmaktadır- Onuncu Kalkınma Planı iddiasız bir plandır. Küresel krizin
devam edeceği, bunun etkilerinin görülmeye devam edeceği varsayımıyla kurulmuştur. Likiditenin
eskisi kadar bol olmayacağının bilincindedir ama Sayın Bakan şunu bilmemiz gerekir: Krizler dünya
ekonomik sisteminin, kapitalizmin içindedir ve ona içkindir. Dünya ekonomisinde hem konjonktürel
hareketler vardır yani belli aralıklarla ekonomiler genişler, sonra daralır; bir de daha geniş döngülü
“kondratieff” dediğimiz döngüler vardır ekonominin içinde elli yıllık dönemler içinde. Bugün içinde
yaşadığımız bu son yıllardaki kriz de kapitalizmin sistemik bir krizidir ve kolay atlatılabilecek bir kriz
gibi gözükmemektedir. Kapitalizmin daha önceki krizlerini değişik biçimlerde aşmıştır. İki dünya
savaşı arası dönemde talebi artırarak Keynesyen politikalarla aşmıştır. 70’li yıllarda küreselleşme ile
özellikle sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla aşmıştır. 90 ve 2000’lerde de finansallaşarak,
finanslaşma yoluyla ikincil, üçüncül el paralar yaratarak piyasalarda talebi artırma yoluyla
karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak bu, varlık fiyatlarını şişirmiştir ve bunun sonucunda bu şişen varlık
fiyatları bir gün patladığı zaman, balon patladığı zaman ortaya çıkan sonuç ekonomilerin ciddi
anlamda reel krize girmiş olmasıdır. 
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Bu anlamda, kapitalizmin içinde, dünya ekonomik sistemi içinde krizler vardır, her zaman
olabilir. “Yarın bu kriz -tekrar- etkisini kaybetti.” deriz, yeniden gidebilir. İşte, o yüzden, burada plan
bizim için önemli bir kaynak tahsis mekanizmasıdır. Piyasa olacak. Arza, talebe göre elbette belli
birtakım perspektifleri belirleyeceğiz ama genel anlamda baktığımızda da diyeceğiz ki: “Küresel
krizler olacaksa bile bunlardan nasıl en az etkilenebiliriz? Ekonomimizin dış krizlerden etkilenme
derecesini nasıl azaltabiliriz? Türkiye ekonomisinin yapısal problemlerini nasıl ortadan
kaldırabiliriz?” Bunlara bakmamız gerekir. Nedir bu yapısal problemler?

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de yurt içi tasarrufların millî gelirdeki payı düşüktür. Yani
Türkiye’nin büyümek için yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde bütün ülkeler gibi,
aynı miktar yatırımı yapmak için bile eğer tasarrufunuz düşüyorsa, daha çok dışarıdan tasarruf almak
zorundasınız yani daha yüksek cari açık vermek zorundasınız. 

Türkiye ekonomisinde üretimin ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığı artmıştır. 
Türkiye ekonomisinde iş gücüne katılım oranları yüzde 50’dir. Bu şu demektir: Çalışma

çağındaki nüfusun OECD’de ortalama yüzde 70’i iş gücüne girerken Türkiye’de yüzde 50’dir. Bu
yüzden, “OECD ülkeleri içinde en düşük işsizlik oranı olan Türkiye’dir.” demek hiçbir şey ifade
etmemektedir, elmayla armudu toplamak gibidir bu. 

Gene, benzer bir biçimde, Türkiye’de imalat sanayisinin teknoloji yoğunluğu düşüktür ve gerekli
yapısal dönüşüm sağlanamamaktadır. 

Maliye politikası anlamında vergi sistemi büyük ölçüde dolaylı vergilere dayalı bir sistemdir;
hem vergi adaletini sağlamaktan uzaktır hem de ekonomiyi, ekonomideki vergi yapısını ekonomideki
büyümeye, genişlemeye ya da daralmaya ciddi biçimde duyarlı hâle getirmiştir.

Şimdi, bakıyoruz, tabii, yüzde 5,5’luk bir büyüme hızı var. Bu yüzde 5,5’luk büyüme hızı
Türkiye’yi bir yere götürmez değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin nüfus artış hızı yüzde 1,25’ler
civarındadır. Aynı zamanda, Türkiye, kırdan kente göçün devam ettiği ve hızlı şehirleşmenin olduğu
bir ülkedir. Yani kentlerde ciddi anlamda altyapı ve üstyapı ihtiyacı devam etmektedir. Türkiye
ekonomisinin önümüzdeki dönemde en az yüzde 7, yüzde 8’ler büyüyebileceği bir performansın
ortaya konulması gerekir. Tabii, bu sadece rakamı, Dokuzuncu Plan’da olduğu gibi, yüzde 7’ye
çıkarın anlamında değildir, bunu söylemiyorum. Bunun altını doldurmaya, bunu yapabilecek
varsayımlara, politika setleri oluşturmaya ve bununla Türkiye ekonomisini daha yüksek bir patikaya
doğru yükseltmeye ihtiyaç vardır. 

Şimdi, bakıyoruz yurt içi tasarrufların millî gelirdeki payına: 1990’lı yıllarda Türkiye’de yüzde
23’tür, 2003-2012 döneminde yüzde 15’e düşmüştür, hatta bazı yıllar yüzde 13’lere düşmüştür. Şimdi,
hedefimize bakıyoruz: 2014-2018 hedefi yüzde 19. Yüzde 19’la Türkiye ekonomisi nereye gidebilir?
Bakın, isterseniz rakiplerimizle, benzer gelişmişlik düzeyinde olduğumuz ülkelerle bir kıyaslama
yapayım: Bu oran, yurt içi tasarrufların millî gelire oranı Çin’de yüzde 51’dir, Hindistan’da yüzde
32, Güney Kore’de yüzde 32, Singapur’da yüzde 44, Endonezya’da yüzde 33, Malezya’da yüzde
35, Meksika’da yüzde 24, Arjantin’de yüzde 23 ve aynı yıl Türkiye’de -2011 rakamlarıdır- yüzde
14’tür. Bu ülkelerin arasında en düşük burada Arjantin gözükmektedir ki ondan 10 puan aşağıdadır
ve 1990’larda Türkiye ekonomisi hiç cari açık vermezken bugün AKP döneminde yüzde 5’lerin
üzerinde bir cari açık vermiştir. 2007-2012 döneminde yani Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde
büyüme hızı yüzde 3,5’tur, cari işlemler açığı yüzde 5,3’ler civarındadır. 2014-2018 yani plan
döneminde büyüme hızı 3,5’tan 5,5’a çıkacaktır ama cari açık 5,3’ten 5,8’e ancak yükselecektir; bu,
gerçekçi değildir. 
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Aynı zamanda, bunun gerçekçi olmadığını kur tahminlerinden de anlayabiliriz. Nitekim kura
baktığımızda 2013 yılındaki kur 1,83’tür. Daha gerçekleşmedi, bilmiyoruz. Şu anda 1,94’ler
seviyesine vardı ama gerçekleşeceğini varsayalım. Yıllık ortalama 2018’de 1,97 Türk lirası olarak
öngörülmüştür yani dolar kurundaki nominal artış yüzde 7,7’dir ve şimdi, plan döneminde yurt içi
fiyatların, TÜFE’nin yıllık ortalama hızı yüzde 4,8’dir yani kümülatifi yüzde 26,4 eder. Yurt içi
fiyatları da yüzde 2 aldığımızda yıllık olarak, bunların hepsini içine koyduğumuzda şunu görüyoruz:
Plan döneminde Türk lirası reel olarak yüzde 10 oranında değer kazanacaktır ve bu da Türkiye’nin
mevcut modelinin devam edeceği anlamına gelmektedir değerli milletvekilleri. Yani sıcak paraya
dayalı bir modeldir bu. TL değerlenecektir. Bunun sonucunda, ihracat cayarken, ihracatçıyı
caydırırken bu model ithalatı özendirecek, ithalat patlayacak ve cari işlemler açığı artacaktır. 

Ancak cari işlemler açığının artması sadece bir ödemeler dengesi sorunu değildir, çünkü cari
işlemler açığının artması, aynı zamanda Türkiye’nin işsizliğinin de artacağı anlamına gelmektedir.
Dışarıdan, yurt dışından gelen ucuz ithal malları, bugün olduğu üzere, Türkiye’nin piyasalarını istila
edecektir ve bunun sonucunda işsizlik artacaktır. İş yerleri kapanacak, mevcut iş yerleri işten adam
çıkartacaktır ve yoksulluk artacaktır ve bunun bugün böyle olduğunu görüyoruz. Bu modelde bugün
rakamlara baktığımızda, kapanan şirket sayılarına baktığımızda, protestolu senetlere baktığımızda
bunun böyle olduğunu da zaten çok açık ve net biçimde görmekteyiz. 

Maliye politikası anlamında planın, vergilere yönelik ciddi bir politika perspektifi içermediğini
görmekteyiz. Biraz önce söyledim: Dolaylı-dolaysız vergi ayrımında Türkiye çok dezavantajlı bir
durumdadır. Yani Türkiye’de alınan vergilerin yüzde 70’i mal ve hizmet harcamaları üzerinden alınan
vergilerdir, ÖTV gibi KDV gibi vergilerdir; ancak yüzde 30, gelir üzerinden alınan vergilerdir, kazanç
üzerinden. Oysa Türkiye’nin kazanca göre, az kazanandan az, çok kazanandan çok alacak bir vergi
sistemine acilen geçmeye ihtiyacı vardır. Böyle bir model tabii, kayıt dışı ekonominin de
daraltılmasıyla birlikte göz önüne alınmalıdır. 

Kamu sabit sermaye yatırımlarının özellikle AKP döneminde millî gelir içindeki payındaki
düşme bizleri de –baktığımızda, muhalefet partisi olarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda da, bütçelerde
konuşuyoruz- ciddi biçimde üzmektedir ve telaşlandırmaktadır. Kamu sabit sermaye yatırımlarının
millî gelir içindeki payı 2002 yılında yüzde 4,9’muş, 2012 yılında yüzde 4,2 olmuştur ve dönem
içinde giderek yüzde 3’lere kadar düşmüştür. Şimdi, 2018’de yüzde 4,8’e çıkması öngörülüyor ama
değerli milletvekilleri, kamu yatırımları önemlidir. Kamu ve özel sektör yatırımları arasında bir
dışlama değil, bir tamamlama ilişkisi vardır. Kamunun temel anlamda, fizikî ve sosyal altyapı
yatırımlarında yoğunlaşmasına ihtiyaç vardır. Özel sektör ise dış ticarete konu olan mallar dediğimiz,
daha çok üretimi artıracak, ihracatı artıracak -başta imalat sanayisi olmak üzere- sektörlerde
yoğunlaşmalıdır. Ancak son dönemlerde kamunun özellikle altyapı alanından çekilmesi -ki kamu-özel
ortaklık modellerinin bu kadar yaygınlaşması da bunu ifade etmektedir- özel sektörü hızlı bir biçimde
bu alana sokmakta ve çok ciddi bir zafiyet yaratmaktadır.

Son olarak, konuşmamı bitirmeden Hükûmetin 2023 vizyonu ve hedeflerini gerçekçi bulup
bulmadığımı belirtmek istiyorum: İki tane hedef var burada. Birisi, 2023’te Türkiye’de kişi başına
düşen millî gelir 25 bin dolar olacak. İkincisi de, 2023’te Türkiye, dünyanın ilk on ekonomisinden
biri olacak iddialarıdır.
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Şimdi, tabii, ben eski bir plancı olduğum için biraz hesap kitap yaptım. Biliyorsunuz millî gelir
hesaplanırken önce ulusal para cinsinden hesaplanır yani TL cinsinden hesaplanır cari fiyatlarla,
ondan sonra, bu, dolar kurundan dolara çevrilir -dolara bölünür- sonra da nüfusa bölünerek kişi başına
millî gelir bulunur. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; hesaplamamda, 2019-2023 yani sonraki dönemde
yurt içi enflasyonu yüzde 3,5 olarak aldım ve üç senaryo yaptım: 

Birinci senaryoda, döviz kuru artışı, dolar kuru artışını yurt içi-yurt dışı enflasyon farkı kadar
artırdım. Enflasyonun ikisini, yurt içi enflasyon var, bir de yurt dışı enflasyonu da koydum. Yani, reel
kur değişmiyor bu modelde. Eğer reel kur değişmezse, 2023 yılında millî gelirin 25 bin dolar olması
için ekonominin 2019-2023 döneminde yıllık en az yüzde 9 büyümesi gerekir. 

İkinci senaryoda, kur artışını yurt içi-yurt dışı enflasyon farkından fazla olarak aldım ki bu, dolar
kurunun yükselmesi demektir yani Türk lirası değer kaybedecektir. Bu modelde ekonomi yüzde 15,
yüzde 20 bile büyüse bu hedef tutmaz. 

Son senaryoda da, kurun enflasyon farkından daha düşük artmasını söz konusu ettim yani TL
değerli hâle gelecektir. Böyle bir anlamda ise burada da bir model aldım: 2018 yılında kur, tahmini
1,97 TL’ydi; 1,97’nin değişmeyeceğini, beş yıl sonra 2023’te de 1,97 olarak kalacağını öngördüm.
Ekonominin yüzde 7 büyümesine ihtiyaç vardır. Aynı şekilde, bunun ilk on ekonomi arasına girmesi
zaten bu hedeflerle mümkün değildir.

Özet olarak, Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak temel vizyondan
mahrumdur, temel vizyonu eksiktir, varsayımlar doğru tespit edilmemiştir, hedefler gerçekçi değildir.

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bölüm üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz isteyen Lütfi Elvan, Karaman

Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle şunu ifade edeyim: Plan hazırlama süreci, bizim açımızdan en az plan kadar önemlidir.

Bugün, burada, bir konuşmacımız, planın hazırlama sürecine yönelik bir eleştiride bulundu, “İster 3
kişi ister 5 kişi, kimlerle çalıştınız bilemiyorum ama böyle bir plan, böyle bir yaklaşım olmaz.”
şeklinde bir ifadede bulundu. Bizim açımızdan son derece önemli. Neden önemli? Biz bu planın tüm
toplum tarafından sahiplenilmesini istiyoruz; yine, biz bu planın tüm bürokratlar tarafından
sahiplenilmesini istiyoruz; yine, biz bu planın tüm siyasetçiler tarafından sahiplenilmesini istiyoruz.
O nedenledir ki ilk kez -bakın, bu, Onuncu Plan’ımız- bir planda yerel düzeyde çalışmalar yapıldı,
yerelin öncelikleri belirlendi, 81 ilin katılımı sağlandı. Bu katılımlara, bu çalışmalara kimler katıldı?
Baktığımız zaman, baroların katıldığını görüyoruz, işveren temsilcilerinin katıldığını görüyoruz,
sendika temsilcilerinin katıldığını görüyoruz, yerel yönetimlerin, akademisyenlerin, sivil toplum
kuruluşlarının, özel kesim temsilcilerinin bu plan çalışmalarına katıldığını görüyoruz. Bu, merkezî
düzeydeki katılımın açılımı. 

Peki, yerel düzeyde nasıl bir çalışma sağlandı? 81 ilden bu planın hedeflerine yönelik, amaçlarına
yönelik ve önümüzdeki dönemde nasıl bir Türkiye istediklerine yönelik, nasıl bir bölge, nasıl bir il
istediklerine yönelik çalışmalar yapıldı, sorunlar tartışıldı, öncelikler ortaya konuldu, belki binlerce
sayfalık doküman Kalkınma Bakanlığımıza iletildi ve bu yapılan çalışmalar birer birer değerlendirildi
ve plana yansıması gereken hususlar aktarıldı.
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Ben huzurunuzda, başta Kalkınma Bakanımız olmak üzere, tüm Kalkınma Bakanlığı
bürokratlarına, bakanlıklarımıza, yine bu plana katkı sağlayan 10 binin üzerindeki vatandaşımıza
çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir plan süreci ilk kez yaşandı. Geçmişte özel ihtisas
komisyonları toplanıyor idi. Bu komisyonlar sektörlere ait öncelikleri belirleyip plana yansıması
gereken hususları tespit ediyorlar idi ama buna ilave olarak -dediğim gibi- ilk kez yerelden katılım
sağlanmıştır ve yerelin öncelikleri plana yansıtılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ikinci önemli husus: Yine “Böyle bir dönemde planın ne anlamı var?”
şeklinde bir yaklaşım söz konusu oldu. Bu konuya müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Evet,
belirsizliklerin oldukça yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Küresel kriz hâlen varlığını
sürdürüyor. Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Diğer taraftan, özel kesimin
özellikle ağırlığı daha da artıyor; kamunun ise küçülmesi, daha çok, düzenleyici ve denetleyici bir
forma dönüşmesi devam ediyor. 

Böyle bir dönemde şunu ifade edebilirsiniz: “Özel sektörün bu kadar güçlü olduğu bir ortamda
böyle bir plana ne gerek var?” Aslında, esas böyle bir dönemde bizim plana ihtiyacımız var, özel
kesimin çok güçlü olduğu bir dönemde bizim plana ihtiyacımız var. Kamunun ağırlıklı olduğu bir
dönemde, kamunun ağırlıklı olduğu ülkelerde neticede bu kararı verecek olan, bu uygulamaları
yapacak olan ilgili kamu kuruluşlarıdır, kamu iktisadi teşebbüsleridir ve kamuya ait diğer kuruluş ve
şirketlerdir ama özel kesim, orta ve uzun vadeli olarak Hükûmetin neler düşündüğünü, neleri
gerçekleştirmek istediğini, bu ülkenin önceliklerinin neler olduğunu bilmek zorundadır, hangi alanda
yoğunlaşması gerektiğini, rekabet gücünü hangi alanda yükseltebileceğini bilmesi gerekmektedir.
Bu açıdan, özellikle böyle bir dönemde planın hazırlanması ve özel kesime yol gösterici bir yapıda
olması son derece önem arz ediyor diye düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Siz, Hükûmet olarak,
kamu kurum ve kuruluşları olarak istihdam ağırlıklı bir yapıyı tercih edebilirsiniz veyahut teknoloji
ağırlıklı bir yapıyı tercih edebilirsiniz ama bu resmi gören özel kesim, kendisi buna uyum
sağlayacaktır diye düşünüyorum. 

Bir diğer hadise ise kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik. Evet, bu plan hedefleri ve amaçları
doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız da stratejilerini hazırlayacaklar, bu stratejiler
çerçevesinde önceliklerini ortaya koyacaklardır. Bu da, bir anlamda özel kesim için yol gösterici bir
nitelik arz edecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlar, yine bir milletvekilimiz, bunlara ilave olarak, “Neden biz şu anda
İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde 87’nci sıradayız? Hâlen biz dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi
olmamıza rağmen neden 87’nci sıra?” diye bir soru sordu. Burada şunu ifade edeyim: Değerli
arkadaşlar, bunda Adalet ve Kalkınma Partisinin hiçbir kabahati yoktur, bunu anlamamız lazım. Bunu
anlamak için de, tabii ki, İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde kullanılan verileri bilmek gerekiyor. 25 yaş
üstü kesimin değerlendirilmesi yapılıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi on yıldan beri iktidarda. Yani,
biz iktidara geldiğimizde 15 yaşındaki bir genç, daha yeni o endekse girme konumuna gelmiş
durumda. Dolayısıyla kısa ve orta vadede çözülebilecek bir problem değildir bu. Dolayısıyla, AK
PARTİ’den çok, bizden önceki hükûmetlerin kabahati ve sorumluluğundadır. 

Yine özelleştirme konusunda bazı eleştiriler dile getirildi. Evet, biz belki özelleştirme konusunda
sizlerden ayrışıyoruz. Biz özelleştirmeden yana politikalar izliyoruz ve bu özelleştirme politikalarının
da bu ülkenin hayrına olduğunu düşünüyoruz.
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Kimlerden ayrışıyorsunuz Sayın Elvan?
LÜTFİ ELVAN (Devamla) – BDP’den ayrışıyoruz efendim, onu özellikle ifade edeyim. Yine bu

çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisini kastetmedim, onu da ifade edeyim.
“Şırnak’ta TKİ neden yok?” şeklinde bir soru soruldu. Evet, Şırnak’ta TKİ yok çünkü biz daha

fazla istihdam istiyoruz, çünkü biz daha fazla üretim istiyoruz. Şırnak’ta TKİ’nin olduğu dönemlerde
yılda belki 25-30 bin ton kömür üretilirken, bugün Şırnak’ta yılda 450 bin ton kömür üretilmektedir
ve önümüzdeki dönemde, çok kısa bir süre içerisinde, bu üretim miktarı 1,2 milyon tona
yükselecektir. Bu, istihdam demektir; bu, üretim demektir; bu, ülkenin kalkınması demektir; bu,
ülkenin gelişmesi demektir.

Yine, TOKİ konusunda bir eleştiri geldi. Evet, bugüne kadar biz TOKİ aracılığıyla 589.298
konut ürettik. Kimin için ürettik bunları? Fakir vatandaşlarımız için ürettik, gelir düzeyi düşük olan
vatandaşlarımız için biz bunları sağladık. Biz gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımıza hizmet
etmeyelim mi, bu vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını istemeyelim mi? Bunu da anlamak
gerçekten mümkün değil.

Diğer bir husus da GAP konusunda… Gerçekten bu arkadaşlarımızın özellikle GAP
konusundaki yatırımlara bakması gerekiyor, bunları öğrenmeleri gerekiyor açıkçası. Son beş yılda
Güneydoğu Anadolu Projesi’ne tam 15 milyar TL’lik kaynak aktardık. Aslında aktarılan kaynak 18
milyar TL, ancak kullanılan miktar, harcanan miktar 15 milyar TL, 5’e böldüğümüz zaman, yılda 3
milyar TL’lik bir kaynağın Güneydoğu Anadolu Projesi’ne harcandığını görüyoruz, 3 milyar TL. 

Peki, AK PARTİ iktidarları öncesi resim neydi, tablo neydi, onu da bilmemiz, onu da görmemiz
gerekiyor. AK PARTİ öncesi dönemde, yılda ortalama sadece 300 milyon TL’lik bir yatırım söz
konusuydu. Peki, ne olmuş? Biz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne tam 10 katı daha fazla bir harcama
gerçekleştirmişiz. Peki, neler yapmışız? Bakın, sulamaya açılan alanı 270 bin hektardan 377 bin
hektara çıkarmışız. Yine, 843 kilometre ana sulama kanalını hizmete almışız. Yine, 18 kilometrelik
Suruç Tüneli’nin 13 kilometrelik kısmını tamamlamış durumdayız.

Toplulaştırma alanında ise çok daha farklı bir resim söz konusu. Bizden önceki dönemlerde,
Türkiye genelinde toplulaştırılan toplam arazi miktarı 500 bin hektar arkadaşlar, 500 bin hektar. Şu
anda, biz, sadece GAP bölgesinde 1,2 milyon hektar araziyi toplulaştırmış durumdayız ve bu yıl sonu
itibarıyla aşağı yukarı 2 milyon hektarlık arazi, GAP bölgesinde toplulaştırılmış olacak. Düşününüz,
tüm Türkiye genelinde yapılmış olan toplulaştırmanın tam 4 katını biz Güneydoğu Anadolu Bölgesi
için yapmışız.

Eğitimden de sadece bir örnek vermek istiyorum: Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bizden önceki dönemde sadece yüzde 3, okul öncesi eğitimde
okullaşma oranı; bizim dönemimizde bu, yüzde 55’e yükseldi arkadaşlar, okul öncesi okullaşma
oranı. Bizim diğerlerinden farkımızı  herhâlde görürsünüz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, yine, burada gündeme getirilen ve belki eleştiri konusu yapılan bir başka
husus, bu plan çalışması esnasında dünyadaki eğilimlerin dikkate alınmadığı şeklinde bir yaklaşımın
ortaya konması. Bilakis, bu planda, özellikle bu planın hazırlanma aşamasında  dünyadaki eğilimler
detaylı olarak analiz edilmiştir. Büyüme ve üretim eksenindeki değişimler, finansal piyasalar ve
sermaye akımlarındaki değişimler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, uluslararası ticaret ve
bütünleşme hareketleri, Avrupa Birliği, demografik yapıdaki değişimler. 
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Ki, demografi konusunda, özellikle doğurganlık oranı konusunda ben çok kısa bir şey söylemek
istiyorum: Değerli arkadaşlar, şu anda, bizim özellikle Ege Bölgesi’nde, Marmara Bölgesi’nde, İç
Anadolu Bölgesi’nde, özellikle batı bölgelerimizdeki doğurganlık oranı, şu anda Avrupa’nın gelişmiş
ülkelerinden daha az durumda. Bunun farkında ve bilincinde olmalıyız ve bu çerçevede de zaten
Onuncu Plan’ımızda gereken önlemler alınmıştır. 

Yine, devam ediyorum: Hem Türkiye hem dünyadaki iş gücü piyasasındaki değişimler dikkate
alınmış. Çevre, enerji gibi konular hem dünya hem de Türkiye ölçeğinde ayrıntılı olarak analiz
edilmiş, ülkemize olabilecek etkileri ortaya konmuş ve bu çerçevede 2023 yılını hedef alan somut ve
gerçekleştirilebilir bir plan ortaya konulmuştur. 

Plan öncesi gelişmelere baktığımızda, gerçekten son beş altı yılda Türkiye’de çok önemli
reformların yapıldığını görüyoruz. Kimse bu reformların yapılmadığını iddia etmemeli, kimse de
yine bu reformların yapıldığını bizlere unutturmamalı. 

Adaletten bahsedildi, adalet alanında çok önemli reformlar gerçekleştirdik değerli arkadaşlar.
Temel kanunları çıkardık; Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gibi gerçekten son derece yüklü, kapsamlı temel
kanunları bu dönemde biz çıkardık. Yine, dördüncü yargı paketiyle, adalet ve yargı hizmetlerinin
etkinleştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi sağlanmış oldu. Ceza infaz kurumlarıyla
tutukevleri ve adliye binalarında çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin
altyapısı tamamlandı. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirildi. Türkiye İnsan Hakları
Kurumu kuruldu. 

Adalet dışında, yine, gelir dağılımı konusuna müsaade ederseniz çok kısa değinmek istiyorum
çünkü burada gelir dağılımının bozulduğu ve kötüleştiği şeklinde ifadeler kullanıldı. Dünyada
yaşanan bu küresel krize rağmen, dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler dâhil, gelir dağılımında çok ciddi
bozulmalar olmasına rağmen Türkiye’de gelir dağılımında iyileşme sağlanmıştır. Evet, belki siz Gini
katsayısının 0,40’tan 0,38’e düşürülmesini küçümseyebilirsiniz ama 0,40’tan 0,38’e düşmesi çok
önemli bir gelişmedir. 

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Ne önemi var?
LÜTFİ ELVAN (Devamla) - Gelişmiş ülkelere baktığınızda, o ülkelerin Gini katsayılarının

arttığını görüyorsunuz ama Türkiye’deki Gini katsayısının, daha doğrusu, açıklamam gerekirse, gelir
dağılımının düzeldiğini, gelişmiş ülkelerde de bunun tam tersi olduğunu görürsünüz. 

Yine, Türkiye, OECD ülkeleri arasında bu kriz döneminde işsizliği en çok azaltan ülke
konumuna gelmiştir. Evet, son dört yılda 4 milyon istihdam sağladık. Bunun örneği var mı acaba
gelişmiş ülkelerde, var mı dünyada? Dört yılda 4 milyon istihdam. 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Nüfus 76 milyon!
LÜTFİ ELVAN (Devamla) – Evet, var mı örneği bunun? 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Yok, yok!
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sizden öncekilerle kıyaslayın, keramet sizde mi?
LÜTFİ ELVAN (Devamla) – Evet, değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, Onuncu Kalkınma

Planı’na yönelik… Tabii ki dünyadaki gelişmeler, değişimler, Türkiye'de yaşanan değişim, gelişim
süreci dikkate alınarak, Onuncu Kalkınma Planı’nın stratejileri, öncelikleri belirlenmiştir. 
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Dört temel eksen üzerine oturtulmuştur: İlk eksen, nitelikli insan ve güçlü toplumdur. İnsanı
merkeze alan ve bu merkezden yola çıkarak kalkınmayı, gelişmeyi esas alan bir yaklaşım
benimsenmiştir. Siz hangi sektöre öncelik verirseniz verin, hangi sektöre yoğunlaşırsanız yoğunlaşın,
öncelikli olarak ele almanız gereken konu nitelikli insan, nitelikli iş gücü. Bu nedenle, Onuncu
Kalkınma Planı’nın merkezi, nitelikli insan olmuştur, nitelikli insan üzerine oturtulmuştur bu plan. 

Nitelikli iş gücü yüksek olan ülkelerin daha istikrarlı olduğunu, daha hızlı büyüdüğünü
görüyoruz, nitelikli iş gücüyle birlikte demokrasinin de güçlü olduğu toplumlarda ise bu büyümenin
daha hızlı, istikrarın ise daha güçlü olduğunu görüyoruz. 

Bu nedenle, biz de tabii ki temel hak ve hürriyetler konusunda, demokratikleşme konusunda,
adalette hâlen var olan bazı sorunlar konusunda, yapısal diye nitelediğimiz sorunlar konusunda
Onuncu Plan’da da adım atmaya devam edeceğiz, ilerlemeye devam edeceğiz. 

Nitelikli insan neden önemlidir? Bakın, değerli arkadaşlar, bugün Amerika Birleşik Devletleri
dünyanın en nitelikli insanlarını çekmektedir, Çin’den, Hindistan’dan, Türkiye'den. İşte, biz de
Türkiye'deki nitelikli insan sayısını artırmak, yurt dışındaki nitelikli insanımızı Amerika’dan,
İngiltere’den, Almanya’dan Türkiye’ye getirmek ve gerekirse çok çok nitelikli, çok çok vasıflı
yabancıları bile Türkiye’ye çekmek için Onuncu Plan kapsamında bir program hazırladık. Bu
programla, özellikle bu nitelikli insan alanında önümüzdeki dönemde çok kapsamlı, çok detaylı
çalışmalar yapılacak.

Yine, bu plandaki ilklerden bir tanesi, temel hak ve hürriyetlere yönelik, temel hak ve
özgürlüklere yönelik -ilk kez bir planda- ayrı bir alt bölüm açılmasıdır. Geçmiş dokuz plana bakın,
böyle bir husus söz konusu değildir ama bu planda, temel hak ve özgürlükler konusunda özel bir
bölüm açılmıştır ve bu alana çok özel, çok güçlü bir vurgu yapılmıştır. 

İkinci eksen, yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek büyüme. Geçtiğimiz on yılda istikrarlı
büyümeyi sağlayıcı önemli tedbirler alındı biliyorsunuz ve ekonomimiz sağlam temellere oturtuldu.
Bu planda da makroekonomik istikrarı koruyucu ve sürdürülebilir kılıcı tedbirler alınmış durumdadır. 

Peki, yenilikçi üretimden kastımız nedir, biz neyi amaçlıyoruz? Biz şunu amaçlıyoruz değerli
arkadaşlar: Biz, Türkiye'nin bilgi ve teknoloji üreten bir ülke olmasını istiyoruz. Sadece bununla da
yetinmiyoruz, “Bizim için bilgi ve teknoloji yeterli değildir, bu bilgi ve teknolojiyi katma değere
dönüştüren bir ülke istiyoruz.” diyoruz. Yine biz diyoruz ki: “Türkiye Onuncu Kalkınma Planı’yla
yenilikçi üretimin üssü olsun istiyoruz.”

Bu konuda yine çok önemli programlar ortaya kondu. Bu programlara, vaktim kısaldı ama çok
kısa da olsa değineceğim.

Üçüncü eksenimiz, yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre. “Yaşanabilir mekânlar”
dediğimiz zaman, bunu sadece çevreyle ilişkilendirmek veya belirli bir sektörle ilişkilendirmek doğru
değildir. Yaşanabilir mekânların çok sektörlü bir bakış açısı, çok boyutlu bir bakış açısı vardır. 

Son on yıla baktığımızda, aşağı yukarı yüzde 7 nüfus artış hızımıza karşılık, yüzde 14 gibi,
şehirlerimizdeki nüfus artış hızı söz konusu. Aşağı yukarı, toplam nüfus artışımızın 2 katı kadar
kentlerde bir artış söz konusu. Bu nedenle, özellikle kentlerimize yönelik çok yoğun, kapsamlı
çalışmalar yapmamız gerekiyor. Eğitim altyapısından sağlığa, kültürden sosyal tesislere, rekreasyon
alanlarına varıncaya kadar çok kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu
çerçevede de gereken öncelikler planda yerini almıştır diye düşünüyorum.
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Yine bu bölümde, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, başta geri kalmış yöreler
olmak üzere, bölgelerimizin rekabet güçlerinin artırılması da yine planımızın öncelikleri arasında
yer almaktadır.

Dördüncü eksen ise kalkınma için uluslararası iş birliğidir. Bu bölümde, kalkınmanın dış
dinamikleri ile ikili, bölgesel ve çok taraflı olmak üzere temel önceliklerimiz ve politikalarımız yer
almaktadır.

Değerli arkadaşlar, son olarak ise, bu planda ilk kez, daha doğrusu, bugüne kadar yapılmış olan
kalkınma planlarında hiç bulunmayan, ilk kez Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan programlara
değinmek istiyorum. Bu programlar neden önemlidir? Biraz önce bir konuşmacımız şunu ifade etti:
Planda yapısal sorunlara yer verilmediğini söyledi. Eğer bu programlara bakmış olsaydı yapısal
sorunlara ne kadar önem verildiğinin farkında olacaktı. Biz ülkemizin tüm yapısal sorunlarını, hemen
hemen tüm yapısal sorunlarını bu program bölümüne aktarmış bulunuyoruz. Nedir bu “program”
dediğimiz şey? Örnek vereyim, örnek üzerinden gidelim: Örneğin, yurt içi tasarrufların artırılması
programı. Evet, yurt içi tasarrufların düşüklüğü bir gerçek mi bugün? Gerçek. Biz yurt içi tasarrufları
artırmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Peki, ne yapıldı bu planda? Yurt içi tasarrufların artırılmasına
yönelik bir hedef konuldu, bir amaç konuldu, performans kriterleri konuldu ve bunların bileşenleri
ortaya konuldu. Yine buna ilave olarak, bu programdan hangi kurum, hangi bakanlık sorumlu
olacaktır, bu bakanlıkla birlikte hangi bakanlıklar, gerekirse sivil toplum kuruluşları çalışacaktır,
bunlar ortaya konuldu. Bir anlamda, bu programlar planın uygulanmasına imkân verecek ve bu
yapısal sorunların bu programla birlikte, programlarla birlikte çözülmesine paralel olarak da bu plan
hedeflerinin çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz. 

Ne var bu programlarda, bakacak olursak: İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı. Evet,
iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi konusunda hâlen çalışma yapmamız gerekiyor, hâlen ilerleme
sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili bir program oluşturuldu. Tamamıyla uygulamaya yönelik olarak
bir program hazırlandı. 

Yine, ithalata olan bağımlılığın azaltılması programı. Biz şundan şikâyetçi değil miyiz, “Büyüme
performansımız yüksek olduğu zaman bizim ithalatımız da yüksek oluyor. Dolayısıyla, cari açık
problemiyle karşılaşıyoruz.” demiyor muyuz? Bunu söylüyorsak, ithalata olan bağımlılığın
azaltılması programıyla işte, var olan bu yapısal sorunu ortadan kaldırıcı tedbirleri alacağız demektir. 

Yine bu programlardan örnekler vermek istiyorum. Bir başka örnek, üretimde verimliliğin
artırılması programı. Bizim açımızdan, verimlilik son derece önemli. Üretim kapasitemizi artırmak
zorundayız. Yine, firmalarımız dışarıdaki güçlü firmalarla rekabet etmek zorunda. İleri teknoloji
ürünü ürünlerin firmalarımız tarafından üretilmesi gerekiyor. Bakınız, 2002-2007 döneminde toplam
faktör verimliliğinde pozitif bir gelişme olurken, 2007 sonrasında pozitif bir gelişmeyi göremiyoruz.
Bu da üretimde verimliliğin arttırılması programının ne kadar önemli olduğunu ve burada yaşanan
sorunların da yine bu program aracılığıyla çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yine, sorun olarak gördüğümüz, tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi. Bazı bölgelerimiz
Türkiye’de çölleşmeyle karşı karşıya. Bunlara yönelik önlemler alınması gerekiyor, ki
bakanlıklarımız tarafından alınıyor ama birden fazla bakanlığı, birden fazla kuruluşu ilgilendiren,
çok kapsamlı çalışılması gereken, kapsamlı analizlerin yapılması gereken programlar bunlar. İşte,
yine bu program vasıtasıyla su kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanabilecek yapıya sokma
imkânımız ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. 
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Bir başka önemli husus, sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm. Uzun vadede Türkiye’nin
küresel bir ilaç, AR-GE ve üretim merkezi olmasını arzu ediyoruz biz. İşte, bunu gerçekleştirebilmek
için bizim böyle bir programa ihtiyacımız var. İşte, bu program sayesinde yine ülkemizin ihracatına,
ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak olan ilaç, AR-GE ve üretim merkezlerini daha da geliştirmek,
daha da büyütmek istiyoruz.

Ben konuşmama son verirken -daha zamanım kalmadı- tekrar Kalkınma Bakanımıza, Kalkınma
Bakanlığımızın tüm bürokratlarına ve tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, plana katkı
sağlayan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Onuncu Plan’ın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Birinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Emin Haluk Ayhan, Denizli Milletvekili. (MHP

sıralarından alkışlar)
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı’nın birinci bölümü

üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, bu planın hazırlanmasında emeği geçen eski mesai arkadaşlarıma ve tanımadıklarıma,

hepsine teşekkür ediyorum.
Şimdi, özellikle ifade etmek istediğim bir şey var: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın İkinci

Bölümü “Ekonomik Hükümler” başlığı altında, bu başlığı taşıyor. 1 numaralı başlık: “Planlama;
Ekonomik ve Sosyal Konsey.” Eski başlığı zaten “Planlama” idi. Ekonomik ve Sosyal Konseyin
kurulması ve bunların kanunla düzenleneceği de burada var. Ekonomik ve Sosyal Konseyi aslında
siz hikâyeden kurdunuz. Anayasa değişikliğinde, yargıda istediklerinizi gerçekleştirmek için onun
yanına bir şeyler koymanız gerekiyordu, bunu da koydunuz. “Ya Sayın Milletvekilim, eski bir
planlamacı olarak nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz?” dersiniz, diyebilirsiniz de ama bir şeyi
söyleyeceğim: Bu Ekonomik Konseyde yer alabilecek kurumlar kim? TOBB. Yer alabilecek
kurumlardan biri kim? TESK. Diğer, başka kurum kim? Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Siz, bunları,
vatandaşın PKK’ya kalbini yufkalaştırmak için kullanıyorsunuz. Niye toplamadınız şimdiye kadar?
Hani, kanunu nerede? Hani, tasarısı nerede? Adı Kalkınma Bakanlığı olunca DPT farklı bir alana mı
girdi? Niye yapmadınız, niye getirmediniz 2010’dan bu tarafa bunu? Çünkü, işin aslı öyle değil,
farklı düşünüyorsunuz, öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Samimi olmak lazım her şeyden önce.
Planı hazırlayanlar bütün samimiyetiyle -aşağıda bürokrasi- gayret gösteriyor ama sizin niyetiniz
önemli AK PARTİ olarak. 

Biraz önce burada bir arkadaşınız neyi söyledi? “Toplum sahiplensin bu planı istiyoruz.” dedi.
Hani, milletvekilleri nerede? 326 milletvekilinin kaçı burada? Nesini sahiplendiniz siz bu planın
AKP olarak? Aşağıda hazırlanıyor birtakım dengeler, geliyor. “Zamanında çıksın da nasıl olursa
olsun, muhtevasında ne varsa olsun.” Böyle bir şey olmaz. 

Ekonomik Sosyal Konseyin tasarısı yok ortada, esamesi yok. Koca bir Bakanlık tasarıyı
hazırlayamayacak kadar âciz mi? Ekonomik Sosyal Konseye girebilecek kurumların yöneticileriyle
ilgili gerekli şeyi söyledim. Siz Bakanlar Kurulu olarak bir şeyi yapamıyor musunuz? Onları
göndereceğinize PKK ve yandaşları için siz, ne yaparsınız? Gidin millete, “Biz memleketin geleceğini
İmralı’yla müzakere edeceğiz.” deyin canım. Bunu söyleyemiyor musunuz? Söyleyin. 
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Bu hazırladığınız plan, bu tasarı, şu Anayasa’da yazan gereklilikleri karşılamıyor Sayın
Bakanım. Bunu niçin söylüyorum? Bakın, planda, millî tasarrufu ne yapacaksınız, “Artıracaksınız.”
diyor. AKP döneminde, millî tasarruflar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 24’ünden -özel sektörünki-
11’ine düşmüş sizin döneminizde. Sizin dokümanlarınızda bunlar var. Anayasa’ya uygun mu hareket
ettiniz? Alakası yok. Öbür tarafta, bakın ne diyorsunuz: “…dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı…”
Anayasa’da bu da var. Sizin dönemde, dış ödemeler dengesinde, 550 milyar dolar dış ticaret açığı var,
350 milyar dolara yakın da cari işlem açığı var. 

Siz Anayasa’ya aykırı hareket ettiniz. Açık seçik burada yazıyor. Bu yazılı metin, sizin hukuk
olarak uymanız gereken bir metin, bütün Türk milletinin uyması gereken bir metin. Siz bundan
uzaklaştınız gittiniz. Her şeye bir bahane, “Dünya konjonktürü uygundu, uygun değildi.” Elbet, uygun
da olacak, uygun olmadığı da olacak; bütün şartlarda siz bunu sağlamaya çalışacaksınız. Her şeye bir
bahane. 

İşte, Anayasa’nın 166’ncı maddesinin ikinci paragrafı bunu söylüyor, “Millî tasarrufları artırıcı
tedbir alacaksın.” diyor.  Ne yaptınız? Yüzde 24’ten 12’ye düşürdünüz yurt içi hasılaya oranını.
“Ödemeler dengesini sağlayıcı tedbir alacaksın.” diyor. Bir daha, tekraren söylüyorum, dış ticaret
açığı 550 milyar dolar, cari işlem açığı 300-350 milyar dolar. Neresinde Anayasa’nın gereklerini
yerine getirdiniz siz? Faiz lobisi bunun neresinde? Başbakan söylüyor, “Bizim zamanımızda 5 kat
bunların gelirleri arttı.” diyor. Kim bu semirenler, böyle artanlar, genişleyenler? Çık, burada söyle,
filanca kurum de, falanca adam de. Söyleyin ya, karanlıkta ıslık çalmayın. Sizin zamanınızda bu
semirenler kim?  Kimlerle iş birliği yaptınız? Kimler istifade etti bundan? Bir sözü söylerken
arkasından bir düşüneceksiniz, buna kim ne diyecek. 

Bakın, yukarıda Tüketici Yasası görüşülüyor -alt komisyonundayız- iktidar ne yapıyor? Hâlâ,
oradan dünya kadar kâr etmiş, tüketiciyi ezmiş finans kesimiyle beraber hareket edip hırpalamaya
çalışıyor tüketiciyi. Orada yazıyor, görüşmeler de yaptık, yarın muhalefet şerhimizi de yazacağız.
Böyle bir şeyin olması mümkün mü? 

Kaldı ki bakanların birbirinden haberi yok. Bakın, millî gelir, birinci çeyrek açıklanmadan,
hepiniz, bakanların tamamına yakını bu işle ilgili, ümitli değildi yüzde 3 civarında bir büyüme
geleceğinden. Yüzde 3 büyüme geldi, siz de şaşırdınız. Bir iki gün önce farklı söylüyorlardı. Şimdi
herkes ne yapıyor biliyor musunuz Sayın Bakanım? “Nereden, nasıl çıktı bu büyüme?” dediğimiz
zaman, şahsınızı tenzih ederim, bu işten sorumlu kim varsa, Cevdet effect, Babacan effect… Onlar
anlatıyorlar, böyle, sıradan gidiyor. Yani bir çıkın, topluma açıklayın “Bunun arkasında şu oldu, bu
oldu.” diye, herkes bilsin.

Bakın, Devlet Planlama Teşkilatı veya şimdiki adıyla Kalkınma Bakanlığı, baktığınız zaman,
ekonomiden düştü; açık söyleyeyim. Oradaki arkadaşlar yine aynı işi yapıyorlar, siz ekonomide geri
sıralarda kaldınız. Zatıalinize hani böyle bir şey söylemek istemem, mesai arkadaşıyız ama. 

Orta Vadeli Program’ı biraz önce burada konuştular. Şimdi, Orta Vadeli Program’ı hiç zamanında
getiremediniz, kanun hükmünde kararnameyle, yetkiniz olmamasına rağmen ileri attınız tarihini,
onda bile yetiştiremediniz ya. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alıyorsunuz tabii; onu da
kestiremiyorsunuz, kendinizin ne yapacağını da kestiremiyorsunuz. Dört beş ay sonra, aynı gün bütçe
çağrısını da koyuyorsunuz, diğerlerini de koyuyorsunuz. Ama, sıkıntılı bir iş, doğru bir iş değil Sayın
Bakanım.
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Şimdi, planı getirdiniz, nerede bunun alt dokümanları Allah’ınızı severseniz? Ben plan
gerçekleşmeleri doğru mu, yanlış mı diye baktığım zaman kime soracağım Allah’ınızı severseniz?
Kime verdiniz şimdiye kadar? Yok burada. Plan Bütçeye geldim, yok; burada yok. Bakın, biz şu
dokümanı… Ben bugün konuşacağımı öğrendim, bu doküman daha yeni geldi buraya, yeni dağıtıldı.
Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi ama -Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum, nezaket
gösterdiniz daha önce bir sohbet için, katılamadık, özrümüzü de beyan ettik ama- bu işlerin bir
ciddiyeti olması lazım. 

Şimdi “Kişi başına gelir 30 bin dolar olsun Türkiye’de de Gini katsayısını bir de ona göre
değerlendiririz.” Burada mukayese ediyorsunuz AKP Grubu olarak da, geliyorsunuz.

Diğer taraftan, yarın Orta Vadeli Program’ı hazırlamaya başlayacaksınız. Burada baz aldığınız
rakamları kullanacak mısınız, değiştirecek misiniz? Bir taahhüt edin şurada, bir bilelim, ne
yapacaksınız.

Ben şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum: Bu ülkeyi ithalat cenneti hâline getirdiniz. Sanayici
son derece zor durumda. Çiftçi 7 bin liraya hayvanı aldı, 3 bin liraya hayvanı satamıyor. Biz de
geziyoruz, siz de geziyorsunuz ama siz kendinizi koruma yöntemlerini değiştirdiniz, su altından bile
sizi korumaya başladılar.

Şimdi, bunlara devam etmek mümkün, süre yeterli değil. 
Bakın, özel ihtisas komisyonu raporlarını falan piyasaya bir an önce sirküle etseydiniz. O işin

içinde olanlar bize, orada yazanlarla burada çıkan, Hükûmetten gelen tasarıların tutmadığını söyleyen
mailler atıyorlar. Onları arıyorum, diyorum ki: Bizi değil, adres Hükûmet… Onlara, öyle bakacaksınız
diyorum. 

Ben şimdilik konuşmamı burada bitiriyorum süre itibarıyla.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Başkan, bir konuyu açıklayabilir

miyim. “Su altından koruyorsunuz kendinizi.” dendi de onu açıklama ihtiyacı duydum, müsaade eder
misiniz.

BAŞKAN – Buyurun.
V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın, Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın Onuncu
Kalkınma Planı’nın birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine
ilişkin açıklaması 

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Evet, az önce değerli milletvekilimiz
“Su altından da kendinizi koruyorsunuz.” gibi bir ifadede bulundu. Tabii, medyadan bilgilendiği için
muhtemelen böyle bir şey söyledi.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sayın Bakanım, söylediklerimden bir tek o mu dokundu
size?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Bir saniye… Bir heyecanlanmayın,
bağırmakla doğru bir şey ifade etmiş olmazsınız, sakin olun.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bir tek o mu dokundu size?
AHMET BERAT ÇONKAR (İstanbul) – Bir dinle ya!
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KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Bu Mecliste sakin, sükûnet içinde de
konuşabiliriz, bağırmanıza gerek yok. 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Hiç bağırmadım.
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Bu

normal bir durum değil bana göre.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Hayır, zararı varsa Başkan durdururdu zaten konuşmamı,

sizin beni ikazınızın gereği yok.
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Şimdi, müsaade ederseniz, ben neyi

açıklayacağıma kendim karar vereyim, siz dikte etmeyin.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ben müsaade etmem, Sayın Başkan eder. 
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Bugün bazı medya organlarında su

altından polislerin beni koruduğuna dair bir haber yayınlandı, gerçekle en ufak bir ilgisi olmayan bir
haber. Memleketimde, Solhan ilçesinde bir festivale katıldım. “Yüzen Adalar” diye güzel bir tabiat
varlığımız var, oraya gösteri amaçlı olarak dalgıçlar gelmişler ve birtakım aktiviteler yapıyorlardı, onu
sanki beni koruyan polislermiş gibi… Doğan Haber Ajansından kaynaklı bir haber. Ben kontrol
ettirdim, yerelden de bir problem yok, yerelden böyle bir haber geçilmemiş ama bir resme bakmış
birileri, resmin altını kendi hayalleriyle doldurmuşlar ve bunu da maalesef, medyaya servis etmişler,
sanki beni korumak için birileri, su altı dalgıçları geldi gibi bir haber yapmışlar. Herhâlde iletişim
fakültelerinde bu tür haberlerin okutulması lazım. Orada muhabiri olmayan, kendileri bulunmayan
insanlar oturup böyle haberler yapıyorlar ve bunlar Meclisimize kadar gelip buralarda ifade ediliyor.
Bundan duyduğum üzüntüyü belirtmek için söz aldım. 

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1.- Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1238) (S. Sayısı: 476)
(Devam)

BAŞKAN – Birinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onuncu Kalkınma Planı,
birinci bölüm üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle “kalkınma” kavramının, “kalkınma” olgusunun ne olduğuna
değinmek istiyorum. Her sosyal kavram gibi “kalkınma” kavramının tanımı içerisinde bazı anlam
karışıklıkları, algı karışıklıkları bulunmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir fenomen
hâline gelen “kalkınma” kavramı, çeşitli alanlardan geçerek, çeşitli evrimlerden geçerek bugünkü
tanımına ulaşmıştır. Ben, birinci aşamada kalkınmanın nasıl tanımlandığından başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, geleneksel iktisatta, kalkınma, uzun bir dönem toplam millî gelirde
meydana gelen artış olarak tanımlandı, ölçüldü. Daha sonra, bunun yeterli bir ölçüm olmadığı ve salt
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ülkenin toplam millî gelirindeki artışın toplumun refahını yansıtmayacağından hareketle, bunun kişi
başına düşen millî gelir olarak ölçülmeye başladığı ikinci dönem başlar. İkinci dönemden sonra,
sadece kişi başına millî gelirin ölçülmesiyle yine kalkınmanın tam olarak ifade edilemeyeceği fark
edildiğinden dolayı, kişi başına millî gelirden, artık, yavaş yavaş, gelir adaletsizliğinden gelir
adaletsizliğindeki dengesizliklere ve kişi başına millî gelirden fakirliğin azaltılmasına doğru, tanımda
bir kayma olduğunu görüyoruz. Son aşamada, bugün kullandığımız “kalkınma” kavramı ise insani
gelişmişlik üzerine oturmuştur ve burada sadece, sırf iktisadi bir doktrin değil, aynı zamanda sosyal
ve siyasi bir hüviyet kazanmıştır “kalkınma” kavramı. İşte bu noktada ben, özellikle İnsani Gelişme
Endeksi’ne atıflarda bulunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, İnsani Gelişme Endeksi, gelir, yaşam süresi ve eğitim olmak üzere,
bunlara eşit olarak katsayılar uygulanmak suretiyle hesaplanan bir insani endekstir. Bizim Türkiye
olarak 2000 yılında sahip olduğumuz endeks 0,645 idi. Sıfır ile 1 arasında bir range var, 1’e doğru
yaklaştıkça insani gelişmişlik güçleniyor, sıfıra doğru yaklaştıkça ülkenin İnsani Gelişmişlik Endeksi
zayıflıyor. Biz 2000’de 0,645 idik, bu dönemde dünya 0,639 idi, Avrupa ve Orta Asya ortalaması ise
0,709 idi. 2012’ye geldiğimiz zaman bizler İnsani Gelişmişlik Endeksi’mizi 0,722’ye çıkartıyoruz,
dünya bu dönemde 0,694’e geliyor ve Avrupa ve Orta Asya ortalaması ise 0,771’e geliyor. Dünya ve
Avrupa ve Orta Asya ortalamasındaki İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde meydana gelen iyileşme yüzde
9 iken, bizde bu yüzde 12’dir. Yine başka bir açıdan baktığımız zaman, 2000’de Türkiye’nin İnsani
Gelişmişlik Endeksi’nin Avrupa ve Orta Asya’ya oranı yüzde 90 iken, bugün itibarıyla bu oran yüzde
94’e çıkmıştır yani bir kötüleşme değil, aslında İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde bir iyileşme vardır.
Tabii, bu endeksin kısa zaman içerisinde çok daha yukarılara çıkartılması zor ama 2000’le 2012
arasında biz, dünya ile mukayese ettiğimiz zaman daha iyiye, Avrupa’yla mukayese ettiğimiz zaman
ise makasın çok daha kapatıldığını buradan rahatlıkla görebiliyoruz.

Değerli milletvekilleri, kalkınma noktasında şunu üzülerek ifade etmek durumundayım:
Dünyada çeşitli kalkınma dalgaları meydana gelmişti. Bunlardan bir tanesi, modern dönemde
Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yakaladığı kalkınma dalgası idi. Maalesef, bu kalkınma
sürecini bizler kaçırdık. Daha sonra ise özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya ve
Almanya’nın başını çektiği bir kalkınma dalgası dünyada yaşandı. Bizler bu kalkınma dalgasını da
kaçırdık ve son olarak 1960 sonrası Güney Kore, Singapur, Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerin
yakalamış olduğu bir kalkınma dalgası vardı dünyada, biz bu kalkınma dalgasını da, yine üzülerek
ifade ediyorum, kaçırdık. Şimdi bizler, on yıllık iktidarımız boyunca, bir taraftan bu kaçırdığımız
kalkınma dalgalarında ortaya çıkan farkı kapatma, bir taraftan da bilişim, yüksek teknoloji alanında
dünyayla rekabet, hatta dünyada önde gelen bir ülke olma noktasında çalışmalar yürütüyoruz.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, özellikle son on yılda yakaladığı istikrar ile… Birinci sınıf
ekonomi olabilmenin temel bazı kriterleri vardır ve Türkiye, bu kriterlerde birinci sınıf gelişmiş
ekonomi olmasına imkân verecek bu oranları, bu göstergeleri yakalamıştır. Ben bunlardan birkaçını
sizlere ifade etmek istiyorum.

Bakın değerli milletvekilleri, kronik sorun olarak görülen ve ülkelerin gelişmiş ekonomi olma
noktasında en büyük handikaplarından bir tanesi de enflasyondur. Bizler enflasyonu 2001’de yüzde
68 seviyelerinden bugün itibarıyla yüzde 6 seviyelerine düşürdük. Bir diğer önemli gösterge ise
ülkedeki faiz oranlarıdır. Bu faiz oranları yine 2002’de yüzde 60 seviyesindeydi, bugün itibarıyla
bunlar da yüzde 5-6 seviyesine düşmüş durumdadır.
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Değerli milletvekilleri, yine, uyguladığımız sıkı mali politikalarla kamu harcamalarını kontrol
altına aldık ve ülkenin özellikle risk oluşturan toplam borcunun millî gelire oranını yüzde 78’den
yüzde 36’ya düşürdük. Bu ciddi bir risk oluşturur ülkeler için ve bu da artık bizim büyük ekonomi
olma adına yapacağımız yürüyüşte arzu edilen bir noktaya gelmiş durumda.

Bir diğeri, değerli milletvekilleri -bu maalesef pek ifade edilmez, pek görülmez ama- özellikle
toplam kamu borcu içerisindeki döviz cinsinin oranıdır. Bakın, 2002 yılında toplam kamu borcunun
yüzde 58’i döviz cinsi idi. İşte, doların o dönemde 670 liradan 1 milyon 700 bin liraya çıkması
durumunda kamunun borcu 3 kat artmıştı. Çok ciddi bir kur riskiyle karşı karşıyaydı kamu. Bugün
geldiğimiz noktada, on yılda biz bunu yüzde 27’ye düşürmüş durumdayız. Elimizdeki döviz
rezervlerini de dikkate aldığınız zaman, bugün ülke olası bir kur riskinden kurtulmuştur yani kur
riski gibi, ülkeyi derinden etkileyecek bir faktör artık ortadan kalkmıştır. 

Bir diğeri, değerli milletvekilleri, yine, ülkeler için çok ciddi risk oluşturan faizlerin sabit faizli
mi yoksa değişken faizli mi olduğu konusudur. İlk iktidara geldiğimizde toplam kamu borçlarının
yüzde 55’i değişken faizliydi, yüzde 55, ciddi bir risk unsuruydu; bugün bunlar da yüzde 40’a
düşürülmüş durumda. 

Değerli milletvekilleri, işte, tüm bu politikalar neticesinde Onuncu Kalkınma Planı’nı hazırladık.
2014-2018 dönemini kapsayan ekonomi stratejilerimizi içeren Onuncu Kalkınma Planı 2023
vizyonuyla uyumlu ve onun bir yol haritası niteliğindedir. Yine, bu program, sosyal yönü güçlü,
sosyal politikaları güçlü bir plan olarak hazırlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, her sosyal davranış niyet ve iradeye dayanır. Onuncu Kalkınma Planı
bir niyettir, bir niyet beyanıdır. Bunu başarıya ulaştıracak olan, o hedefleri, ifade ettiğimiz hedefleri
gerçekleştirecek olan ise ortaya koyacağımız iradedir.

Değerli milletvekilleri, tabii, bu benden önce de ifade edildi. Plan hazırlanıyorken katılımcı bir
yaklaşımla hazırlandı. Yaklaşık 3 bin kişi, 3 bin yurttaşımız, sektör temsilcileri, kamudan, toplumun
diğer kesimlerinden katılımcının fikirleri alınarak plan hazırlandı ve onların görüşlerine önem
verilerek plan en ince detayına kadar ince elenerek sık dokunarak hazırlandı. 

Bakınız değerli milletvekilleri, Onuncu Kalkınma Planı’mız dört ana sacayağı üzerine oturuyor:
Bunlardan ilki nitelikli insan veya nitelikli emek, güçlü toplum; diğeri yenilikçi üretim, istikrarlı
yüksek büyüme; bir diğeri yaşanılabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre ve sonuncusu ise kalkınma için
uluslararası iş birliğidir. 

Değerli milletvekilleri, nitelikli insan, güçlü toplumda bireysel ve toplumsal nitelik ve yetkinliği
yükseltmek üzere, temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme, adalet, temel sağlık ve eğitim
hizmetleri gibi alanlarda, istihdam gibi alanlarda reformlara devam edileceğini Onuncu Kalkınma
Planı’nda görüyoruz. 

Bir diğeri, değerli milletvekilleri, özellikle ürettiğimiz ürünlerin yüksek teknoloji ürünleri
olabilmesi adına araştırma ve geliştirmeye ayrılacak olan kaynakların oranıdır. Bakınız, burada da
birinci sınıf ekonomi olma adına yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürün üretme adına bu AR-
GE çalışmalarının artırılması lazım. AR-GE harcamalarının bugün itibarıyla millî gelire oranı yüzde
0,86’dır 2018’de yüzde 1,8’e yükseltilmesi planlanıyor. Yine, özel sektör payının yüzde 43,2’den
yüzde 60’a, yerli patentin 4.500 civarından 16 bine çıkartılması öngörülmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, çok önemli bir oranı da sizlerle burada paylaşmak istiyorum: Yüksek
teknoloji sektörlerinin imalat sanayisi ihracatı içerisindeki payı bugün yüzde 3,7 iken 2018 sonunda
bu, yüzde 5,5’e çıkartılacaktır. Eğer ihracatın 277 milyar dolara çıkacağı hesap edilirse oradaki artış
daha iyi bir şekilde görülebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET MUŞ (Devamla) – Ben, Onuncu Kalkınma Planı’mızın hayırlı uğurlu olmasını

temenni ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Planın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, planın ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
İkinci bölüm “Planın Temel Amaçları ve İlkeleri”, “Planın Hedefleri ve Politikaları”

kısımlarından oluşmaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Adil Zozani, Hakkâri

Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)
BDP GRUBU ADINA ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onuncu Kalkınma Planı’nın -beş yıllık kalkınma planının-

ikinci bölümü üzerine Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Öncelikle, pozitif bulduğumuz bir noktanın altını çizerek ifade edeyim. Tabii ki bu planın önceki
planlara nazaran biraz daha katılımcı yönünün gözetilmiş olması, yerellerin de fikrinin bu plana dâhil
edilmiş olması memnuniyet vericidir. Gönül ister ki bu biraz daha fazla katılıma açık şekilde
hazırlansın. Ancak, biraz önce partimiz adına konuşma yapan Sayın Kaplan da ifade etti, yereli,
herkesi dâhil etmişiz ama Meclisi, Parlamentoyu dâhil etmeyi unutmuşuz, bu ayağını eksik
bırakmışız. Keşke bu planın hazırlık aşamalarında Meclis de planlamaya dâhil edilmiş olsaydı ve
daha anlaşılır bir plan çıkarma şansı olmuş olsaydı. 

Geneli itibarıyla bu plana baktığımız zaman -ki planın esas gövdesi bu ikinci bölüm, birinci
bölüm ve üçüncü bölüm biraz daha ayrıntı ve teferruatlardır ama esas gövdeyi şu anda konuşmuş
olacağız, gövdeye ilişkin fikirleri beyan etme şansına sahip olacağız- esasında hayal mahsulü, hayal
ürünü bir plandan söz ediyoruz. İdealize edilmiş hedefler konulmuş, “Şu, şu, şu, şu olursa çok iyi
olacak.” denmiş. Ancak, realite penceresinden bu işe baktığınız zaman, bu plana baktığınız zaman
Türkiye’deki veriler ne yazık ki onu göstermiyor. 

Mesela, atıflardan bir tanesi diyor ki: “2023 hedefi olarak biz 2 trilyon dolar bir ekonomiyi
hedefliyoruz.” ve bunu ifade ederken de “Dünyanın on büyük ekonomisinden biri olacağız.” diyor.
Bunun olabilmesi için, mevcuttaki gelişmiş ülkelerin tamamının, büyümekte olan ülkelerin
tamamının, gelişmekte olan ekonomilerin tamamının ayağına taş bağlamak lazım. Bilmiyorum, bu
Hükûmetin böyle bir marifeti var mı, yok mu? Kendileriyle rekabet içerisinde olan gelişmekte olan
ekonomilerin ayağına taş bağlamışlar mı bilmiyoruz ancak bu hedefin tutturulabilmesi için
-varsayalım ki 2 trilyon dolara ulaştınız- bunun olabilmesi için, diğerlerinin bir adım geriye gelmesi
gerekir yani diğer ekonomilerin küçülmesi gerekir. Daha birinci aşamada, ilk hedefte bu programın,
bu planın hayal ürünü olduğu anlaşılıyor.
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Şimdi, hedeflerini önce sizlerle bir paylaşayım. İkinci önemli nokta: “Kadın istihdamını yüzde
34,9’a çıkaracağız.” Bu, 2018 hedefi. Yani, beş yıl sonra kadın istihdamını yüzde 34,9’a çıkarmayı
hedefliyor. Çıkarsanız bile gerçekçi bir hedef değil çünkü istenilen, sizden beklenen bu değil. İki
yıldır, bakanlıklarınız kendi planlamalarını yaparken, kendi bütçelerini yaparken cins kotasını esas
alacaklarını ve hedefi yükselteceklerini söylüyor. Ancak, siz burada ifade ederken, esnek çalışmaya
güvenerek yani kadınları esnek çalışma kriterlerine tabi tutarak “Biz görece olarak bu hedefe
ulaşacağız.” diyorsunuz. Yani, sömürü  mekanizmasını genişleterek, yeni hayalî kalemler üreterek
bunu gerçekleştireceğinizi söylüyoruz. 

Gayrisafi millî hasıladan kişi başına düşen gelirde 25 bin dolar gibi bir hedef koymuşsunuz.
Biraz sonra, bölgeler arası eşitsizlikleri ifade ederken bunun olup olmayacağını da bir şekilde size izah
etmiş olacağım. 

İşsizlik mevcutta yüzde 9,2 ki bu TÜİK verisidir, sağlıklı olup olmadığı her aşamada tartışma
konusudur. Mevcutta, siz işsizlik kalemini hesaplarken son üç ayda İŞKUR’a yapılan başvurular
üzerinden bir hesaplama yapıyorsunuz. Oysaki Türkiye’de, iş bulma umudunu yitirmiş insanların
sayısı -ki bunların büyük çoğunluğu gençlerdir, üniversite mezunu gençlerdir- 1 milyon 200 binin
üzerindedir. Bu 1 milyon 200 bin kişi iş bulma umudunu tümden yitirdiği için, artık işsizlik
istatistiğinin içerisinde dahi anılmıyorlar çünkü başvuru yapmıyorlar artık. Siz, başvuru yapanlar
üzerinden söylüyorsunuz. Bu rakamı dâhil ettiğiniz zaman, mevcutta, bugün itibarıyla Türkiye’deki
işsizlik oranı en iyimser tahminle yüzde 14’tür. Diyorsunuz ki: “Bunu yüzde 7,2’ye çekeceğiz.” Olur
mu, olmaz mı, hep birlikte göreceğiz. Gençlerde işsizlik bugünkü verilerle yüzde 16,5; bunu yüzde
13’e çekeceğinizi ifade ediyorsunuz. Ücretli istihdamı yüzde 64’ten yüzde 70’e yükselteceğinizi
ifade ediyorsunuz. “Kayıt dışı istihdam oranını yüzde 37,5’ten yüzde 30’a çekeceğiz.” diyorsunuz.
Esasında, bu kalemi, bu veriyi verirken de bir itirafta da bulunmuş oluyorsunuz.

Dolayısıyla, mevcut durumda, veri bazlı işsizlik ve mevcutta çalışan insanların durumuna da
baktığınız zaman tam bir sömürü tezgâhının oluşturulduğunu, ucuz emek pazarının oluşturulduğunu
görüyoruz. Nasıl yapıyor devlet? Taşeronlar marifetiyle. Türkiye’de çalışan insanların büyük
çoğunluğu, maalesef, asgari ücretlidir ve bunların da önemli bir kesimi, mevcut durumda, Çalışma
Bakanlığının İŞKUR marifetiyle sağladığı geçici istihdam programları çerçevesinde bu rakama
ulaşıyor. Tam bir yanıltma. İşsizleri ömürleri boyunca, işsiz kaldıkları süre boyunca dokuz ya da altı
ay süreyle çalıştırarak bir istatistiklerle oynama alanı yarattınız. 

Tabii, iş güvenliği konusu bambaşka bir konu. AK PARTİ hükûmetleri döneminde iş kazaları,
daha doğrusu iş katliamları sonucu yaşamını yitiren insanların sayısı binlerle artık ifade ediliyor. Bu
alana ilişkin olarak hiçbir düzenleme yok, hiçbir iyileştirme yok, hiçbir atıf yok ve maalesef, siz, beş
yılın kalkınma programını Meclisin gündemine getiriyorsunuz ama bu programı biz burada
konuşurken, bu planı burada konuşurken hâlâ cesetleri dahi maden ocaklarından çıkarılmamış
emekçileri var bu ülkenin. Bunlara değinme yok.

Ekonominin dış hedefleri konusunda da bir hayalcilik var. Biliyorsunuz Sayın Başbakanın son
Washington ziyaretinde iki temel hedef vardı. Bu hedeflerden bir tanesi, Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığına Türkiye'nin bir yerden ortak edilmesiydi. Görüşülen görüşme başlıklarından bir
tanesi buydu ama maalesef bu konuda eliniz boş döndünüz. İkinci nokta -konumuzla çok bağlantılı
değil, o nedenle ona ayrıntılarıyla girmeyeceğim- bölgesel gelişmelerdi, Suriye politikasıydı. Orada
da eliniz boş döndünüz ama özellikle kalkınma programının başlıklarıyla ilgili olduğu için, bu
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Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığında Türkiye'nin bir hayal peşinde koştuğunu ifade etmek
gerekir. Avrupa Birliği politikasında da durum böyledir, gümrük birliği politikasında da durum
böyledir. Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesindeki stratejik anlaşmaların büyük bir kısmını, siz torba
yasalarla geçtiğimiz dönemlerde deldiniz. En son deldiğiniz anlaşmalardan bir tanesi uçak alımlarıyla
ilgiliydi. Dolayısıyla, artık, Avrupa Birliği açısından da güvenilir ortak olmaktan çıktınız. BRIC
ülkeleriyle ilgili olarak, zaten sizin buraya dâhil olma gibi bir pozisyonunuz söz konusu değil.
Avrasya, dolayısıyla Şanghay Beşlisiyle -böyle anılan, şimdi sayısı daha fazla bir rakama ulaştı- bir
ortaklaşma yaratmanız gene mümkün değil. Dönüp dolaşıyorsunuz; bölge, kendi bölgenize
bakacaksınız. Kendi bölgenizde de ticaret partneri olarak esas alacağınız ülkelerin tamamıyla
kavgalısınız. Dolayısıysa, bu planın dış hedefleri tamamıyla buza oturtulmuş, buz üzerine bir bina inşa
etmişsiniz; dış hedefleri itibarıyla tutunabilir tek noktası bölgedeki partnerlerinizle ilişkilerinizi
düzenlemek; düzenlemenin de, düzeltmenin de tek yolu demokrasinizi genişletmektir. Demokrasiyi
genişletirseniz, demokratikleşme açısından, bölge ülkelerine -ki bölge yeniden yapılanma sürecine
girmiş- demokrasi açısından rol modeli olabilirseniz, işte bu alanda ticaret partneri olabilirsiniz,
burada bir şansınız var, bunun dışında hiçbir şansınız yok.

Şimdi, “Gelir dağılımındaki adaletsizliği bertaraf edeceğiz.” gibi bir iddia var planda. Nasıl
bertaraf edeceksiniz? Siz ilk iktidara geldiğinizde Türkiye’deki dolar milyarderi sayısı 4’tü, bugün
43. Yani, bu artış hızına göre hesap yaparsak 2018’de bu muhtemelen 63 olacak. En zengin yüzde
20’nin Türkiye’deki gelir payı yüzde 46,7. En fakir yüzde 20’nin Türkiye’deki gelir payı yüzde 5,8.
Nasıl kapatacaksınız? Sosyalist bir devrim yapacaksanız size destek verelim, kamulaştırma
yapacaksanız size destek verelim ama bunların hiçbiri yok hedeflerinizde, en azından planda yok. 

Eş değer hanehalkı geliriyle ilgili birkaç istatistik sizinle paylaşmak isterim. İstanbul ve çevresi,
mevcut durumda 14.873 lira alıyor, İzmir ve çevresi 12.924, benim de mensubu olduğum bölge,
Türkiye’nin doğusu 5.418. 

Bu istatistikleri biraz daha açayım Sayın  Bakanım, katma değer dağılımını, ki bu rakamı biz
üretmedik, tamamıyla sizin önümüze koyduğumuz programdan aldık. Marmara artı İzmir -katma
değer dağılımını TL bazlı olarak ifade ediyorum- 14.800 ile 18.700 TL. Ege ve Batı Akdeniz 10.500
ile 14.800 TL arası. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi 8.500 TL ile 10.500 TL arası.
Maraş, Malatya, Antep, Adıyaman, Elâzığ kuşağını ifade ediyorum, bu kentleri ifade ediyorum, 5.800
ile 8.500 TL arası bir katma değer dağılımı payı var. Bu ülkenin doğu kentlerinin payı ise 4.300 TL
ile 5.800 TL arasındadır. Dolar bazlı ifade ediyorum, rakam konulmuş, mevcutta diyor ki: “Biz, 25
bin dolar hedefine ulaşacağız ama mevcuttaki ortalama da 10.200 dolar civarı.” Bu, Türkiye
ortalaması ama bölge bazlı baktığınız zaman, Marmara Bölgesi’ndeki pay 16-17 bin arası bir pay, bu
ülkenin doğusunda ise 4.000 ile 4.300 dolar arası bir pay. 

Bölgelerin gelişmişlik kalemlerine de baktığınız zaman yani üst düzeyde bir gelişmişlik seyri
içerisinde olan bölgelerin gelişmişlik kalemleri sanayi ve tarımdır, en düşük kalem hizmetlerdir. Yani,
bu bölgelerin gelişimine katkı sunan en düşük veri, hizmetler kalemidir. En az gelişmiş bölgelerin ise
tamamıyla hizmetlerdir. 

Bu hizmetler kalemiyle ilgili olarak da bilgileri sizinle paylaşırım ama ondan önce şunu
paylaşayım. Yani, bu ülkenin batısı çok gelişmişken doğusunun bu kadar geri kalmışlığının bir esprisi
var, mutlaka bir esprisi var. Doğu çalışmıyor mu, bu ülkenin doğusu gerçekten çalışmıyor mu, bu
ülkenin katma değerine hiçbir şey katmıyor mu? İfade edeyim: Türkiye'nin enerjisinin, Türkiye'nin
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madeninin, Türkiye'nin elektriğinin, Türkiye'nin ucuz iş gücünün deposu, bu az gelişmiş bölge.
Elektriği buradan alıyorsunuz, madeni buradan alıyorsunuz, petrolü buradan alıyorsunuz ama ne
hikmetse en az gelişmiş bölge. Şimdi, her tarafa baraj yapılıyor, baraj yapılırken de insanlara şu
söyleniyor: Mesela Ilısu’da köylülerden gidip imza toplandı, “Biz buraya baraj yaparsak siz burada
istihdam olunursunuz." denildi. Türkiye'nin en büyük barajlarından ve eski barajlarından bir tanesi
Keban ilk üretime geçtiğinde Türkiye'deki elektriğin yüzde 15’ini karşılamış. Peki, kaç kişi Keban
Barajı’nda çalışıyor? Maksimum 60 kişi çalışıyor. Peki, Keban’da ürettiğiniz enerjiyi nereye
taşıdınız? Marmara’ya taşıdınız. Sonra da dönüp ikide bir, doğu illerinin elektrik faturalarına atıfta
bulunursunuz. 

Petrol geliri kalemi: Mesela, Batman ve çevresinde üretilen petrolün Türkiye’deki enerji gelirine
katkısı 2,5 milyar dolar. Peki, Batman bundan pay alıyor mu? Pay almış olsaydı en az bir İzmit gibi
olabilirdi. Çünkü, İzmit’in -iddia ediyorum- ham maddeye dayalı olarak Türkiye ekonomisine katkısı
Batman’ınki kadar değildir. Bu sömürü değildir de nedir? Bir ad koymak lazım buna. 

GAP’la ilgili olarak… Aynı garabet GAP’la ilgili, GAP projesiyle ilgili olarak devam ediyor.
Açık yüreklilikle ifade edeyim: Siz, GAP’ta, Türkiye'nin batı bölgeleri lehine yararlanılabilir
projelerinin tamamını bitirdiniz. Yani, elektrik üretimine dayalı olarak hedeflenen projelerin tamamı
bitti, sulamaya dönük projenin sadece yüzde 17’sini yaptınız. Niye böyle? Bunu sormaya hakkımız
yok mu? 

Biraz önce, Sayın Elvan övündü, iftiharla ifade etti “15 milyar TL son beş yılda, son dört yılda
GAP projesine aktarım yaptık.” diye. Hasip Bey ifade etti: 15 milyar TL aktardınız da 1 kilometre
kanal yapmışsınız. Bu parayı nereye aktardınız Allah aşkına? Artı, o parayı nereden aldınız da oraya
aktardınız? Türkiye’deki işçinin, emekçinin alın teri olan İşsizlik Fonu’ndan parayı aldınız, oraya
yatırdınız. Siz, bu ülkede yaşayan insanların parasını bir cebinden aldınız, öbür cebine koydunuz,
orada yatırım yapmadınız ki. 

Şimdi, amiyane bir tabir var, çok açık da ifade etmeyeyim. 
AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) – Et, et.
ADİL ZOZANİ (Devamla) – Ama, derler ki “Ufak atın da civcivler yesin.”
Şimdi, bölgeye gelen o hizmetler boyutuyla -biraz önce gelişmişlik farklarını ortaya koydum-

bazı rakamları sizinle paylaşacağım, bölgeye giden gelirleri, yapılan yatırımları -hizmet yatırımlarını,
kamu yatırımlarını- ifade edeceğim sizlere. 

Dersim’e giden gelirin yüzde 60’ı askerî ve güvenlik harcamalarına ilişkindir. Hakkâri’ye giden
gelirin yüzde 56’sı güvenlik yani hizmet, güvenlik hizmetidir; Şırnak yüzde 46, Siirt yüzde 37,5,
Diyarbakır yüzde 30. Bunlar, o kentlere giden gelirin askerî ve polis harcamalarıyla ilgili olan
yüzdeleridir.

Bir garip istatistik daha sizinle paylaşayım: Türkiye'de kentsel kalkınmışlık 5 kategoride
değerlendirilir. 5’inci kategoridekiler en fazla kalkınmış illerdir, ondan sonra 1’e doğru, kalkınmış,
az kalkınmış iller olarak sıralanır. Bu sıraladığım iller, tahmin edin ki Türkiye'de kalkınmışlık
derecelendirmesi konusunda kaçıncı grubun içindeler? Bu sıraladığım iller 4’üncü grubun içerisinde
ifade ediliyor. Sayın Bakanım, Bingöl de bunların içindedir. 

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Hayır, yanlışınız var. 
ADİL ZOZANİ (Devamla) – Hayır, Komisyon üyemiz Sayın Demiröz de çok iyi biliyor çünkü

Bitlis de 4’üncü grubun içerisindedir. Yani, oraya yapılan karakol, o insanlara yapılmış hizmet olarak
ifade ediliyor. 
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KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Onu sonra görüşelim.
ADİL ZOZANİ (Devamla) - Kayıt dışı ekonomiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Kayıt dışı

ekonominin önüne nasıl geçeceğinize ilişkin olarak hiçbir şekilde bir atıf yok. Türkiye’de kayıt dışı
ekonomi denilince de katırlar akla geliyor. En son, katırlara da insan bedenlerini yüklediniz. En son,
insan bedenlerini de yüklediniz bu katırlara. 

Bakınız, sınırlarda katırlarla yapılan kayıt dışı ticareti hesaba katıyorsunuz, ifade ediyorsunuz
ancak limanlarda kaçan büyük balıklarla hiç ilgili değilsiniz. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin önüne
geçmek istiyorsanız limanlarınızı kontrol altına alacaksınız. Sınır boylarındaki gariban köylünün
ticaretle uğraşmasını eğer kayıt altına almak istiyorsanız iki yöntemi vardır: Bu yöntemlerden bir
tanesi, sınır boyunda sınır ticareti yapılan bölgeleri ya serbest bölge, ticaret bölgesi kapsamına
alacaksınız ya da o köylerde sınır ticareti karnesini köylülere dağıtacaksınız. Bunu yaparsanız kayıt
altına alırsınız ama tekrar ediyorum, sınır köylerinde, sınır boylarında katırların sırtında yapılan
ticaret kayıt dışı ticaretin binde 1’i bile değildir. Siz, limanlara bakacaksınız, limanlardaki kaçakçılığa
bakacaksınız; onu kontrol altına alabilirseniz bu işi kontrol altına alma şansına sahip olursunuz. 

Yurt dışından gelen yatırımcının ilk dikkat ettiği şeylerden bir tanesi Türkiye’nin adalet
mekanizmasıdır. Hasip Bey çok ayrıntılı üzerinde durduğu için ben ayrıntısına girmeyeceğim ama her
gelen yatırımcı Türkiye’nin adalet mekanizmasını öncelikle bir sorguluyor. Çünkü, sizin
hükûmetleriniz torba kanunlar marifetiyle günübirlik yasalar çıkardığı için dışarıdan gelen yatırımcı
açısından güvenilir bir ekonomik yapıya sahip değilsiniz. Uzun yargılama, vesaire bunları işin dışında
tutuyorum. Bunu yapmak istiyorsanız öncelikle bu günübirlik yasa yapmak ya da yasa değiştirmekten
vazgeçeceksiniz, torba kanun yönteminden vazgeçeceksiniz.

Kentleşmeyle ilgili olarak… Bir TOKİ’miz var, bir bakanlığımız var, Allah var nerede bir tarla
görse bina dikesi geliyor. Hiçbir kentimizin kimliği yok. Söyleyebilir misiniz? Lütfen, Allah aşkına
biriniz çıkın burada deyin ki:    “Şu köy, şu kentimizin, şu ilçemizin şu mimari kimliği vardır.”
Diyebilir misiniz? Her tarafı beton yığınlara dönüştürüp ondan sonra da buna “modern kentleşme”
diyorsunuz.

Yeşil yok, ortak kullanım alanı yok; kent trafiği, özellikle ve özellikle özel araç tüketimine zemin
hazırlayacak şekilde yoğun kavşak ve üst geçit ve alt geçitlerle donatıldı. Bunun adı “kentleşme”
olmaz, ancak ve ancak “antikentleşme” olur. Dünyada birileri kentleşme açısından kötü bir örnek
görmek istiyorsa herhâlde Türkiye'nin kentlerini dolaşacak artık. Bundan vazgeçilmesi gerekir.

Yerelleşmeyle ilgili olarak -hiçbir yerde yok ya- yani yerelin inisiyatifinin ön plana çıkacağı bir
atıf yok bu programda, bu planda. Oysaki, yerelin inisiyatifinin ön plana çıkması gerekirdi,
ademimerkeziyetçiliğe bir atıfta bulunmanız gerekirdi. Ama yadırgamıyorum. 221 sayfa program
hazırlayacaksınız, koyacaksınız, bir defa dahi “demokrasi” sözcüğü geçmeyecek. 

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – 6 defa geçiyor.
ADİL ZOZANİ (Devamla) - Ondan sonra da “İnsan temel hak ve özgürlüklerine önem veren bir

program yaptık.” diyeceksiniz. Demokrasi kavramına bu kadar alerjili bir program, elbette ki
yerelleşme ya da yerelin iradesine çok önem vermez. Beklerdim, bu kadar büyükşehir yasası
çıkardınız, yerelleşmeyi biraz daha esas almanızı beklerdim. Yerelin inisiyatifinin,  doğrudan
demokrasinin yaygınlaşmasının zemini olabilecek bazı yapılanmalar koymanız gerekirdi ama o da
yok. 
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Son olarak eğitimle ilgili bir iki vurguda bulunacağım. 
Hem programda hem Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında “nitelikli

insan” kavramı vardı. Demek ki, niteliksiz de insan varmış! Öncelikle, insanın niteliklisi, niteliksizi
olmaz. İnsanların niteliklerini açığa çıkarabiliyorsanız bir beceriniz vardır. Her insanın niteliği vardır
ama iş ki, o insanların yeteneklerini açığa çıkarabilecek bir nitelik ortaya koyabilmektir. Program
niteliksizse insanlara niye “niteliksiz” diyorsunuz? Program niteliksiz, politika niteliksiz, insanlar
niteliksiz değil. Onu açığa çıkarmanız gerekir.  

4+4+4 uygulamasında siz bir iddia koydunuz ortaya, dediniz ki: “Biz Türkiye’deki ara eleman
ihtiyacını karşılayacağız.” Lütfen, bu yılın meslek liselerinin verilerini bizimle paylaşın. Açığa
çıkarmış mısınız, çıkarmamışsınız, bunu koyun ortaya. Verimliliğin artırılması ancak  bu koşula
dayalıdır. 

Son  bir cümle, şunu ifade etmek isterim: Siz diyorsunuz ki “Üretimde verimliliği artıracağız.”
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ADİL ZOZANİ (Devamla) - Verimliliği artırabilmek için iş güvenliğini esas almanız gerekir

ama rafa kaldırmışsınız, çarşamba ya da perşembe günü gelecek. İş güvenliği uzmanlarının istihdam
edilmesini siz ötelediniz, oysa kanun çıkarmıştınız. Verimliliğin artması için iş güvenliğinin olması
gerekir, iş güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi gerekir ama rafa kaldırıyorsunuz. Ne anladık
bundan? Biraz sonra bu soruya cevap verirlerse diyecekler ki: “Türkiye’de yeterli uzman yok.” Sayın
AK PARTİ’liler sakın ola ki bunlara inanmayın. Komisyonda kayıt alınmış ifadelerdir, Türkiye’de
bu konuyla ilgili yeterli uzman vardır ancak işveren para vermeye yanaşmadığı için, ucuz
çalıştıramadığı için o uzmanları, şimdi, kanunu öteliyor. Çarşamba ya da perşembe günü de bunu
getiriyor, bir başlığımız da bu.

Daha söylenecek çok şey var ama sürenin sonuna geldik. Her şeye rağmen geleceğe umutla
bakmak gerekiyor. Ben Türkiye’nin geleceğinin bu programdan, bu plandan ibaret olmayacağı
kanısını taşıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
İkinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen birinci konuşmacı

Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı’nın ikinci bölümü üzerinde
söz almış bulunuyorum. Öncelikle, Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

Bir ülkenin kısa, orta ve uzun vadeli planları, öncelikle güvenilir olmalıdır. Tabii ki, iddialı
olmalıdır ve ondan sonra, bu planın faydalandığı, yararlandığı toplum kesimleri tarafından da bir
heyecan dalgasıyla karşılanmalıdır. Plan dokümanı eğer bu tespit ve öngörüleri bünyesinde
barındırabilirse o zaman bir önceki plan hedeflerinin tutturulması ve o büyük amaçlar için bir araya
getirilen politikaların birbiriyle ilişkisinin ve ahenginin tam yapılmasıyla da başarı dediğimiz bir
belge ortaya çıkar. 

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, bugün karşımıza çıkan tablo hem bir önceki planda hem de
Hükûmetin yıllardan beri orta vadeli programlarda getirdiği ve hedefleri ile gerçekleşmeleri arasında
hiçbir alakanın, hiçbir ilginin tutturulamadığı, ekonomik illiyet bağının tamamıyla zayıf olduğu
dokümanlarla karşı karşıyayız. 
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Tabii, bu, sadece Hükûmeti ve iktidar grubunu ilgilendiren bir durum da değil; planda bu tür
öngörüsüzlük, bu tür başarısızlık, aynı zamanda toplumda planlara karşı olan güven sorununu da
ortaya çıkarmakta ve büyük bir güven bunalımı karşımıza çıkmakta. 

Aslında her açıklanan plan ve programın toplumda bir heyecan dalgası yaratması gerekirdi.
Ancak, bu görüştüğümüz plan -enteresandır- tıpkı bugün Genel Kurulda olduğu gibi, ne toplum
tarafından ne ekonomik aktörler tarafından ne de bu işi yapanlar tarafından bir heyecanla, bir ilgiyle
maalesef buraya getirilememiştir. 

Plan tekrar yedi yıllıktan beş yıllığa dönmüştür. Enteresan olan, bu plan için emek veren, alın
teri döken Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir kurumun, uzun yıllardır Türkiye'de bu emeği veren
kurumun da bu plan döneminde çanına ot tıkanmıştır ve kurum dönüştürülmüş, başka bir ad almış
ve sonuçta bir bakanlık bünyesi hâline getirilmiştir.

Siz, eğer planlarınızı siyasi irade olarak, Hükûmet olarak, planın temel amaçlarını, ilkelerini,
planın hedeflerini doğru koyarsanız, aşağıdaki teknik kadro da bu hedefler doğrultusunda planın
amacına uygun çalışma ve model kurabilirse sonuçta, verimli, koordinasyonu tam olmuş, ekonomik
bağlantı ve illiyetleri sağlanmış bir belge ortaya çıkar. Ama her alanda olduğu gibi bu uzun vadeli
planlarımız da maalesef, bu kararlar sonrasında siyasileştirilmiş, âdeta siyasi parti programı hâline
getirilmiştir. 

Onuncu Plan’da karşımıza çıkan bir başka önemli husus vardır sayın milletvekilleri, o da planın
beş yıllık hedeflerine yol gösterecek olan uzun vadeli bir perspektif maalesef bu planda karşımıza
çıkmamaktadır. 

Şimdi, bazı milletvekillerimiz “Bunu niye bu kadar önemsiyorsunuz?” diyebilir. Bakın, şöyle
söyleyeyim size: Bütün kalkınma planları, Türkiye’deki örneğinde olduğu gibi beş yıllık yapılanlar,
uzun dönemli, on veya daha uzun, yirmi-yirmi beş yıllık bir perspektif içerisinde değerlendirilir ve
onun alt dilimleri olarak yürütülmeye gayret edilir. Biz Milliyetçi Halk Partisi olarak, ilk defa
Sekizinci Kalkınma Planı’nda 2023 yılı için bir vizyon ve uzun vadeli strateji ortaya koyduk. O
dönemde koyduğumuzda 2023 yılına yirmi dört yıl gibi bir zaman vardı değerli milletvekilleri.

Bakın, enteresan olan, bu perspektif doğrultusunda kısa ve orta vadeli hedeflerimize politikalarla
ulaşmayı hedefliyorduk. Fakat, bugün baktığımız zaman, 2023 yılına on yıl kalmış. İlginç olan şu:
Hükûmet hâlâ 2023 yılı perspektifini oluşturmaya ve plan yapmaya gayret ediyor. Demek ki
Türkiye'nin uzun vadeli plan perspektifi daraltılmış durumda. Yirmi-yirmi beş yıllık bir boyuttan
daha küçük, on yıllık bir boyuta daralmış durumdayız. 

Kaldı ki bu 2023 yılı hedeflerine ulaşılması da ve bu hedeflere aynı anda ulaşılması da planda
öngörülen hedef ve politikalarla çok mümkün gözükmemektedir. Bunun niçin böyle olduğunu şimdi
açıklamaya gayret edeceğim.

2 trilyon dolarlık bir millî gelir hedefliyorsunuz, “25 bin dolar kişi başına geliriniz olacak.”
diyorsunuz, 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefiniz var ve bu makro hedeflere ulaşmak için
önünüzde de sadece ve sadece on yılınız var. Şimdi, 2023 hedeflerine ulaşmak için o zaman şöyle bir
teknik atılım ve içinde bulunduğunuz araca bir gaz vermeniz gerekiyor yani planın ilk beş yılı, daha
doğrusu Onuncu Plan’ın beş yıllık süreci çok önem arz ediyor. Çünkü, baktığımızda, planı
incelediğimizde, Onuncu Plan’da 2018 yılı sonunda kişi başına gelirinizi 16 bin dolara çıkarmayı
hedefliyorsunuz, 2019-2023 arasında izleyeceğiniz politikalarla da 16 bin dolardan 25 bin dolara
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sıçratacaksınız. Şimdi, bunun nasıl olacağı ve hangi programlarla, hangi ekonomik büyüme modeliyle
ve hangi büyüme patikasında, nasıl kaliteli bir büyümeyle veya sürdürülebilir büyümeyle götürüleceği
noktasında da maalesef, plandaki dilek ve temennilerin ötesinde elimizde aydınlatıcı bir belge yok. 

Değerli milletvekilleri, işsizlik konusu da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Anketlerle belirlenen
iş gücü göstergelerinde, o sırada iş aramıyor olanlar maalesef bu sayıya dâhil edilmiyor. Aynı
zamanda, her yerde bir üniversite patlamasının olması genç işsizliğinin de önüne geçiyor ve bütün
bu faktörlere rağmen ortada  başarısız bir Dokuzuncu Plan var. Bu plana baktığınız zaman, maalesef,
Dokuzuncu Plan’da ıskaladığınız işsizlik hedefleri Onuncu Plan’da da karşınıza çıkmış durumda
çünkü on yıldır işsizlikle ilgili rakamlarınızı bir puan dahi indirememişsiniz.

Aynı zamanda, Onuncu Plan’da kayıt dışı istihdam oranının 2014 yılında yüzde 37,5
seviyesinden 2018’de yüzde 30 seviyesine çekileceğini söylüyorsunuz. Bu da enteresan çünkü on
yıl boyunca kayıt dışılık konusunda hiçbir yapısal tedbir geliştirmemişsiniz, ciddi bir hazırlık
yapmamışsınız, bu konudaki eylem planlarını bile popülist bir söylem içinde huzura getirmişsiniz ve
sonunda herhangi bir uygulama yapamadan, herhangi bir icraat yapamadan “Kayıt dışılıkla ilgili
hedefi düşürecek.” diyorsunuz. Kesinlikle gerçekçi görünmeyen bir hedef almış durumdasınız. 

Şimdi, burada enteresan olan şu: Aynı Dokuzuncu Plan’da olduğu gibi, bu kayıt dışılığın
azaltılması, ekonomide verimlilik artışının ve dolayısıyla büyümenin kaynağı olarak mı
düşünülmektedir, bunun bir açıklığa kavuşması lazım. Bu doküman içerisinde sanki böyle bir gizli
hedef de var. Eğer öyleyse Hükûmetin her türlü gerçekçi olmayan hedefinin arkasında hayalî bir
kayıt dışılık hedefini kaynak olarak göstermesi artık bizlerin alışık olduğu bir durum hâline
gelmektedir. 

Yine, Onuncu Plan, yıllık ortalama yüzde 5,5 bir büyüme öngörürken yine yıllık olarak yüzde
5,8 cari açık öngörüyor. Şimdi burası da ekonomiyi izleyenler açısından enteresan bir durum ortaya
koyuyor çünkü Hükûmetin diğer gelişmekte olan ülkelere göre vasat bir büyüme oranını, büyüme
patikasını bu oranla yakalamayı hedeflediği anlamına da geliyor bu.  Herhangi bir başka hükûmet de
bunu yapabilirdi yani sadece bu Hükûmet değil. Ama önemli olan şudur: Sizin büyüme oranınızdan
daha yüksek bir cari açık vermeniz her zaman için bir dış açık tehlikesiyle, bir dış şok tehlikesiyle
karşı karşıya kalacağınız anlamını da taşımaktadır. Demek ki Hükûmet bir yandan sıcak paraya, bir
yandan da dış kaynağa bel bağladığını burada açıkça itiraf etmektedir. 

Benzer şekilde, ihracata yönelik uzun vadeli hedefleriniz de gerçekçi görünmüyor. Gerçi, Sayın
Başbakan son tutumuyla kurda önemli bir sıçratma yapmayı başardı yani kur üzerinde farklı bir baskı
oluşmuştu. Ha, bu hedeflere eğer katma değer artışı ve gerçekten üretimle değil de değersizleşmiş bir
Türk lirası yoluyla ulaşmayı hedefliyorsanız ve yine kısa vadeli hedefler uğruna ve siyasi hedefler
uğruna ülkenin geleceğini, uzun vadeli hedeflerini riske ediyorsanız, ipotek altına alıyorsanız o sizin
bileceğiniz bir iş ama olan, maalesef, bu ülkeye olur. 

Değerli milletvekilleri, Onuncu Kalkınma Planı’nda “istikrarlı, yüksek” vurgu yapılıyor
büyümeye ve bunun için de bir üst başlık açılmış. Yüksek büyüme oranlarını yıllara göre sâri bir
biçimde sürdüren diğer ülkelere baktığımız zaman, bu ülkeler, bunu -biraz önce de söyledim- katma
değer artışıyla, ciddi üretim artışlarıyla sağlayabiliyorlar ve teknolojik ürünlerin ihracatının katkısıyla
bu büyümeyi sağlayabiliyorlar. Peki, bizim ülkemizde plan nasıl anlatıyor bize bunu? Bu şekilde bir
üretim ve ihracat yapısına geçilebilmesi için teknolojik alanda bir atılımın yapılmasını bu planda
göremiyoruz.
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Değerli milletvekilleri, şöyle bir olay söz konusu: AKP Hükûmeti 2006-2013 yılları arasında
AR-GE harcamalarının millî gelire oranını 0,60’tan 0,92’ye çıkarmış. Bu önemli bir sıçrama gibi
gözükse de ben şimdi bir başka mukayeseyi getireceğim gözlerinizin önüne. Yalnız, Hükûmetin 2023
yılı hedefi de yüzde 3, bu arada onu da antrparantez belirteyim. Yedi yılda ancak 0,32 puanlık bir artış
sağlayan politikalarla ve yapısal  bir değişikliğe de gitmeden sağladığınız bu başarıyı, Hükûmet diyor
ki: “On yılda, 2,14 sıçratacağım.” Böyle bir şey hayalden öte de gözükmüyor çünkü böyle bir
politikanın, icraatın ipuçları bu planda yok.

Değerli milletvekilleri, bütün dünyada büyümenin motor gücü imalat sanayisidir. Siz eğer imalat
sanayinizi desteklerseniz, dolaylı yollardan teşvik edersiniz, önünü açarsanız, yatırımları bugün
olduğu gibi kösteklemezseniz veya kurdan, faizlerden, diğer unsurlardan, şoklardan arındıramazsanız
siz, maalesef, bu büyümeyi ancak rüyanızda yakalarsınız.

Şimdi, size şunu söylüyorum: Yüksek teknoloji üreten imalat sanayisinin ihracat içindeki payı,
geçtiğimiz yedi yıl boyunca yüzde 5,6. Bu seviyeden yüzde 3,7 seviyesine gelmişiz 2013 itibarıyla
baktığımız zaman. Onuncu Plan’da ise sadece, çok yetersiz bir ifade var, o da diyor ki: “Yüksek
teknoloji üretimindeki gerilemeye bir dur deme hedefi var.” O kadar hafif bir temenni ki bu, sadece
-biraz önce de söyledim- kongrelerin sonundaki dilek ve temenni faslından  öteye geçmiyor. Siz,
plan dönemi hedefi sonunda ancak yüzde 5,5 olarak belirlediğiniz bir durumla Dokuzuncu Plan’ın
gerisinde bile bir hedefle bizi karşı karşıya bıraktırıyorsunuz. Şimdi, bu durumda, Hükûmetin, plan
dönemi sonunda, imalat sanayisi hedeflerine yansımadığını da görüyoruz ortaya koyduğu rakamlar
açısından. Bir yandan bakıyorsunuz, 2006’da gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 17,2’sini oluşturuyor
ama siz bunun sonucunda 2018’de yüzde 16,5’e kadar gelmesini ancak temin edebiliyorsunuz.
Değerli milletvekilleri, bu sanayi stratejisiyle bunu sağlamanız asla ve asla mümkün gözükmüyor. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemiz için çok önem verdiğimiz bu belgelerin, her türlü
siyasi mülahazanın dışında tutularak, ülke ve dünya şartlarına uydurularak, gerçeklerin göz önünde
bulundurulduğu bir doküman olmasını arzu ediyoruz ve ayakları yere basan metinleri burada görmek
istiyoruz değerli milletvekilleri. Zira, bizim kriterlerimiz eğer gözetilirse milletimize daha gerçekçi,
daha güven veren bir planla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. 

Bu düşünceyle Dokuzuncu Plan’daki başarısızlığın burada olmaması temennisiyle hepinize
saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Mehmet Günal, Antalya Milletvekili.

(MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, öncelikle, emeği geçen, bütün katkıda bulunan -Sayın Bakanın söylediği

gibi sivil toplumu varmış, akademisyeni varmış, hatta yerelde bile katılanlar olmuş- başta Kalkınma
Bakanlığı mensupları olmak üzere, hepsine teşekkür ediyorum. 

Önemli bir çalışma yapmışlardır tabii ki ama Sayın Elvan burada söylüyordu, acaba onların
söyledikleri ne kadar dikkate alındı, o başka bir şey. Katılımcı olmak ayrı bir şey, söylediğiniz şeylerin
dikkate alınması ve plana dercedilmesi ayrı bir husustur, baştan onu da söylememiz gerekir diye
düşünüyorum. Bu vesileyle, teşekkür ediyorum. 
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Ama bu arada, arkadaşlarımız sekizinci, dokuzuncu, onuncu planları mukayese ederken
söylediler, ben de bu kürsüde defalarca söyledim, Devlet Planlama Teşkilatına da buradan rahmet
diliyorum. O da bu planla beraber resmî olarak da gömülmüş oldu maalesef. O planlama anlayışının
kaybolduğunu zaten teşkilatın da ortadan kalkmasıyla buraya yansımasından anlıyoruz. 

Bu vesileyle, bu eseri ortaya getiren, mimarı olan, partimizin de kurucusu olan rahmetli
Alparslan Türkeş’i de DPT’yle beraber rahmetle anıyorum. Onun eseri de böylece gömülmüş oldu. 

Şimdi, burada çok garip bir tiyatro oynanıyor arkadaşlar. Şu anda bu yaptığımız konuşmalar
hiçbir yerden yayınlanmıyor Sayın Bakanım “Çok önemli.” diyorsunuz, Komisyon Başkanımız “Çok
önemli.” diyor. Şu anda TRT 3’ün yayın akışını size getirdim arkadaşlar. Bakın, ne yazıyor? Şu anda
spor programları var, arşivden çıkmış. Öğleden beri… Yani, bize, TBMM TV’nin normalde yayına
ayırdığı günlerdeki programa baktım -sizler de şöyle bakarsanız- hava durumu, spor bülteni, şu anda
da 2000 yılındaki arşivden çıkmış görüntüler yayınlanıyor. Bu, plana verdiğiniz nasıl bir önem
göstergesidir, ben anlamıyorum. Sayın Elvan, gitti galiba, demin diyordu bize: “Önem
vermiyorsunuz.” Hangi mantıktır? 

Sayın Başkanım, size de dönüyorum. Meclis Başkanlığı, TBMM TV’den sorumlu Başkanlık,
grup başkan vekillerimiz gidip kendisine istirham etmesine rağmen, pazartesi günü bunu Danışma
Kurulunda buraya koyan hangi mantıktır bana söyler misiniz? İşte, sizin plana verdiğiniz önem. 550
milletvekilinin onda 1’i var. Böyle bir şey olabilir mi? Tüm Türkiye neyini duyuyor, bu planın
hangisini? Kaç tane basın toplantısı yaptı da daha öncekini duymadığı gibi… 

Başkanlık Divanı seçimleri yarın yapılacak, bugün yapılsa dibi mi çıkardı Meclisin? 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) – Ne bağırıyorsun? 
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Yani, ben anlamakta zorlanıyorum, gel sen de anlarsan bana

anlat Sayın Çavuşoğlu; ben anlayamadığım için bağırıyorum. 
Böyle, beş yıllık bir kalkınma planı arkadaşlar. Bir bütçe konuşmasını bile burada kaç saat

konuşuyoruz. Yıllık bütçeyi konuşurken yayınlanıyor mu? Evet.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) – Okuldayken de hep bağırıyordun, hep bağırıyorsun.
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Hoş geldin. Sen pek katılmadığın için burada çektiğimizi

bilmiyorsun Sayın Çavuşoğlu.
Arkadaşlar, hepinize söylüyorum, bu konuştuğunuz şeyler beş yılda bir yapılan, hatta önceki

yedi yılda bir yapılan plan. İki yasama döneminden beri ben Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim, ilk
defa plan yapıyoruz. Ve bu planın konuşmaları hangi akılla ya da hangi cin fikirli grup başkan
vekilinizin aklıyla pazartesiye konuluyor? Hani, CHP’nin verdiği gensoru vardı, onu da götürüp iki
defa cumaya koymuştunuz, arkadaşlarımız geri almıştı. Maşallah, sizi tebrik ediyorum, plana falan
hiç ihtiyacınız yok. 

Ya biz burada konuşuyoruz, kaç kişi dinliyor Sayın Bakanım? Az önce bir iki bakanımız vardı,
şimdi biri kalmış. Bütün Hükûmetin bakanlarının ilgi alanlarıyla ilgili konular var mı? Var. Bütün
Türkiye’yi ilgilendiren konular var mı? Var. “Ee, onlar duymasa da olur.” Yarın on beş-yirmi dakika,
otuz dakika, kırk dakika burada oyları sayacağız, onları sayarken böyle televizyon buradan
gösterecek, boş boş dolaşacağız, onlar önemli bir şekilde yayınlanacak ama bir kalkınma planını,
ülkenin önümüzdeki beş yılında yol gösterici olması gereken, amacında söylediği gibi, bir planı
maalesef… Sitemlerimi sunuyorum, teessüflerimi sunuyorum. Böyle bir şeyi kim düzenlediyse bu
planın hiç önemli olmadığını, kâğıtta kalacağını baştan zaten deklare etmiş oluyorsunuz. Onun için,
kimse kimseyi kandırmasın.
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Şimdi burada az önce konuşurken Sayın Bakan da planın gerekliliğinden bahsetti “Serbest piyasa
ekonomisinde de plan olur.” dedi, Sayın Şandır da “Planın vizyonu ve felsefesi eksik.” dedi. Değerli
arkadaşlar, burada sadece 2023’e ilişkin birkaç rakam var, vizyonu bırakın, herhangi bir stratejisi
yok ki. Buraya koyduğumuz şey birkaç tane değerlendirme ve rakamsal hedeften ibaret. Siz bunun
gereğini buraya koymadıktan sonra, gereken önemi plana vermedikten sonra başkalarının bu plana
önem vermesini nasıl beklersiniz, gerçekten anlayamıyorum. Yani, tamam “Serbest piyasa
ekonomisiyle çelişmiyor, planlama yapılması lazım.” Güzel söylüyor Sayın Bakan, tespit doğru. Hele
hele, dünyada yaşanan kriz, bundan sonraki yaşanan tartışmalar, kapitalizmin sonu mu diye yapılan
tartışmalar… Krizin nedeni üzerinde baktığımız zaman, evet, krizin temelinde, kuralsız, vahşi
kapitalizmin aşırı kâr hırsından kaynaklanan ve aynı zamanda da düzenleme, denetim eksikliğinden
kaynaklanan bir menkul kıymetleştirme vardı; hâlen daha farklı bir versiyonunu siz “faiz lobisi”
diyerek ortaya sürüyorsunuz ama tam ne dediğiniz de belli olmuyor. 

Burada söylemeye çalıştığım şey şu: Böyle bir gerçek var, evet. Peki, bundan çıkış yolu ne?
Yani “Planda bir felsefe yok.” dedi Sayın Şandır, Sayın Bakanım da söylüyor ama baktık içerisine
-Komisyonda da ifade ettim- orada bir “vizyon” bölümü vardı, çıkmış -içindeki paragrafa bakınca
aklıma geldi- muhalefet şerhimizde de okursanız içerisinde kısaca değerlendirdik, orada 2023
stratejisinden bahsediyor. Adını her ne kadar Sayın Başbakan defalarca kullansa da acaba bir
kıskançlık mı var diye bakıyoruz. Az önce diğer muhalefet partisinden arkadaşlarımız da değindiler,
o strateji, uzun vadeli strateji 2001-2023’tü, cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar olan sürede
yapılması gerekenleri, alınması gereken önlemleri anlatan bir vizyon vardı. Şimdi, bu vizyonu
herhâlde oradan kaldırmak için komple “vizyon” bölümü çıkarılmış gibi geliyor bana. Birtakım
çalışmalarda bunlar belki daha önce kullanıldı, siz de taklit ettiniz ama bugün bunun gereğinin
yapıldığını söylemek mümkün değil. 

Burada ne lazımdı? Tam tersine, küreselleşmeye karşı sosyal boyutu olan, sosyal kesimleri
dikkate alan bir karşı duruş gerekiyordu, böyle bir program yapılması gerekiyordu. Biz Milliyetçi
Hareket Partisi olarak parti programımızda da, seçim beyannamelerimizde de hep “akıllı devlet”,
“hadim devlet” dedik, yani “insan odaklı” dedik. Sayın Elvan “insan odaklı” diyor ama insanların
haber alma özgürlüğünü dahi burada engelliyorsunuz. 

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Gidiyor, gidiyor. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Gidiyor mu… Neyse duydu o, en azından duyması önemli,

arkasından konuşmuş olmayalım. 
“İnsan odaklı” diyorsunuz. Temel şey ne? Temel hak ve özgürlüklerde haber alma özgürlüğü

değil mi? Peki, neyini duyacak? İnsanların, beş yıl boyunca, yapacağınız, uygulayacağınız planları,
politikaları buradan duyması lazım değil mi? Bizim eleştirilerimizi duyması lazım değil mi? 

“Temel ve hak ve özgürlükler” diyorsunuz, planın en zayıf bölümü orası; sadece bir anayasa
değişikliği ile sivil toplum kuruluşları ve ESK’ya ilişkin bir şey var. Onun da hemen arkasında zaten
bir bölüm var, dostlar alışverişte görsün, bir de o bölümü koymuş olalım diye koymuşsunuz. Başka
hiçbir şey yok, içine bakın, elinizde varsa plan bakın. Böyle bir değerlendirme olması gerçekten çok
önemsiz görüldüğünü gösteriyor planın. Olması gereken, sadece önümüzdeki 2023’e kadar olan
stratejiyi değil, sonrasında, 2053’te, Türkiye’nin süper güç olmasını sağlayacak daha uzun vadeli bir
stratejiyle yeniden karşımıza gelmeniz gerekirken 2023 hedefleri bile gitmiş yani Türkiye merkezli
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yeni bir medeniyet dediğimiz veya Türk-İslam medeniyetinin ihyası dediğimiz bir felsefeyle bunun
temelini atacak önümüzdeki beş yılla gelseydiniz, burada güzelce tartışsaydık, dediğiniz gibi
katılımları sağlasaydık, önümüzü görmek açısından bizler de sizlere destek olsaydık ne güzel olurdu
değil mi ama buradaki tartışmaların bile millet tarafından izlenmesini engelleyince ne kadar katılımcı
olduğumuz ortaya çıkmış oluyor. Biz, hep onu savunuyoruz, başka türlü, yeniden ilme, akla önem
veren bir strateji ortaya koymadan, uzun vadeli bir program ortaya koymadan, bu hedeflerin
hiçbirisinin sözde kalmasından kurtulmak mümkün değildir. 

Şimdi, ekonomik kısımlarına bakıyoruz -arkadaşlarımız çiziyor- daha önceki planlar
makroekonomik çerçeveyle, durum tespitiyle başlıyordu Sayın Çavuşoğlu, siz onlara bakmamış
olabilirsiniz ama onlarda vardı, burada yok. Neden? “Neden?” diye düşünüyorum şimdi, tabii, bu
krizden dolayı biraz utangaçlık var gibi yani krizden dolayı bir utangaçlık var gibi, baştan çıkarmış
arkadaşlarımız, durum tespitini yapmaları biraz zor. Öyle olunca “Ne yapalım? Burası sıkıntılı, bunu
çıkaralım.” demişler. Başka türlü bir izahını bulamıyoruz. 

Arkadaşlar, bölümün başlığı, adı “Yüksek ve istikrarlı büyüme”, sizin insafınıza sunuyorum.
Yani Sayın Demiröz, şimdi söylüyorum bakın, yüzde 5,5 ortalama büyüme. Bölümün adı “İstikrarlı
yüksek büyüme.” Ya, yüzde 5,5 yüksek bir büyüme hızı mı? Ha, bugünkü krize göre bakarsanız,
2’ye, 3’e göre evet ama “yüksek büyüme” diye bir şey… Geçmiş planların ortalamasına bakın,
Türkiye'nin -sizin de katıldığınız- 2023’teki lider ülke hedefine ulaşması için minimum yüzde 7
ortalama bir büyüme gerçekleştirmesi gerekiyor, yıllık en az 700-750 bin istihdam yaratması
gerekiyor. Şimdi, bunları yapmadıktan sonra oraya adını “yüksek” yazmışsınız, ortalama, o da çok
iyimser yüzde 5,5… Gerçekçi yapmamız lazım bu planları. Onun için, yani bu şekliyle yapma
şansımız yok.

Yine, “İthalata bağımlılığı azaltacağız.” diyorsunuz, az önce arkadaşlarımız da değindi. Plan
döneminde yaklaşık yüzde 10’luk Türk lirasında değerlenme öngörülüyor. Şimdi, bu politikayla zaten
devam edersek, bu kur rejimiyle devam edersek ithalata bağımlılığı azaltma şansımız yok, defalarca
bu kürsüden de, Komisyonda da söyledim, günah keçisi aramaya da gerek yok, kur rejimiyle kur
politikasının farkını… Sayın Bakana da yukarıda dedik ki: “Hükûmet sizsiniz, bahane aramayın,
‘faiz lobisi’ diye suçlu da aramayın, gelin, burada değiştirin kur rejimini, Merkez Bankası da rahat
etsin, siz de rahat edin.” Türkiye gibi piyasalarında derinlik ve genişlik olmayan, az miktarda
işlemlerle manipülasyonların yapılabildiği piyasalarda bunun geçerliliği yok. O zaman dışarıya
bağımlı oluyoruz, ihracatımız da, yatırımımız da, üretimimiz de ithalata bağımlı oluyor. Bunun yolu
belli ama kulağımızı oradan buradan gösterip bahane aramamızın bir anlamı yok. 

Burada önemli bir şey, yine söyledim, turizmle ilgili birkaç temenni dışında bir şey göremedim.
İsterdim ki bu 25 tane “dönüşüm programı” dedikleri yerlerden bir tanesinde de turizmle ilgili bir
program olsun. Antalya milletvekili olarak beş yıldır, altı yıldır “Turizm çerçeve kanunu çıksın.”
diye söylüyorum. Sayın Çavuşoğlu demin söz atıyordu ama şimdi burada da onun desteğini istiyoruz
hep beraber. Beş yıldır “Mevcut hâliyle çıksın.” dedim Sayın Bakana “Hiç itiraz etmiyorum, getirin,
bir çıksın, sonra düzeltiriz.” diye ama burada hani bu programlardan bir tanesinin de turizmde
olmasını Sayın Bakana söylemiştim ama o da olmadı. 

Burada eksiklerden bir tanesi de: Şimdi, Sayın Elvan üstüne basa basa “nitelikli insan”, “insan
odaklı” dedi. Bakıyorum, 25 tane dönüşüm alanı var, içinde eğitim yok. Yani hem nitelikli insan…
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“Nitelikli insan” sözü de aslında doğru değil, “nitelikli iş gücü” dememiz lazım; insanların hepsi
niteliklidir, Allah’ın yarattığı şekliyle insan niteliklidir zaten ama tanımlarda galiba bir şey olmuş ki
“nitelikli iş gücü” diyoruz biz ona. Yani, kalifiyesini artırmak, birtakım mesleki beceriler
kazandırmak, ona itirazımız yok ama burada bir tanım var. Peki, onun nitelikli iş gücünün veya
insanın refah düzeyiyle ilgili temel şey ne? Eğitim. Bakıyoruz, eğitimle ilgili de dönüşüm programı
yok.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Var…
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Hayır, hayır, 25 tane temel reform alanları var, onu

söylüyorum. Yani, Komisyonda da söyledim, arkadaşlarımız galiba onu çıkarmışlar, temel
politikalarla ilgili kısımda “Bir dönüşüm programı uygulanacaktır.” diyor zaten ama bir şey olmuş
yani uygulanacak dönüşüm programı ortadan kaybolmuş. Dolayısıyla, sağda solda suçlu arayarak
bu iş olmaz arkadaşlar. Faiz lobisine kabahat bularak, Merkez Bankasına kabahat bularak bu
ekonomik, sosyal konuları çözme şansımız yok. Sorumluluğu alıp yapısal önlemleri alacak birtakım
çalışmalar yapılması gerekiyor ama plana verilen önemle beraber planın içeriğinin de ne kadar
yetersiz olduğunu burada bir kez daha sizlerin dikkatine sunmak istedim. Yoksa, bütün yaşananları
tutup, bir ara Merkez Bankası Başkanına, şimdi de dönüp -daha önce frenciler, gazcılar tartışmasında
olduğu gibi- faiz lobisine yıkarak sorumluluktan kurtulmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Varsa bir
faiz lobisi -kurumlar araştırıyor, SPK araştırıyor- İMKB’de varsa bir şey, Merkez Bankasında varsa
bir şey Sayın Başbakan hepsini araştırmakla yükümlüdür. Bunları bulup, suçluları ortaya çıkarıp
gereğini yapmak da Hükûmetin görevidir diye düşünüyorum.

İnşallah, 2023 yılında lider ülke olmamızı sağlayacak politikalara vesile olur diyorum ama pek
umudum olmadığını da belirterek hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (MHP
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, birleşime saat 20.00’ye kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.07
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127’nci Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Faik Öztrak, Tekirdağ

Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Onuncu Kalkınma Planı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz  aldım. Bu vesileyle
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatından yetişmiş biri olarak bir planın hazırlık
sürecinin ne kadar zor ve emek gerektiren bir iş olduğunu bilirim. Bu nedenle, Onuncu Kalkınma
Planının hazırlığında emeği geçmiş tüm arkadaşlarıma, bürokrat ve akademisyenlere, sivil toplum
temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir kalkınma planının başarısı, dünyadaki genel eğilim ve gelişmeleri
doğru okumasına, varsayımlarının bu genel eğilimleri en gerçekçi şekilde yansıtmasına ve güçlü bir
tutarlılık çerçevesinin olmasına bağlıdır. 

Onuncu Plan çok önemli bazı küresel gelişmeleri dikkate almamıştır. Ben Plan ve Bütçe
Komisyonunda yaptığım konuşmalarda bunların bir kısmına işaret ettim.  İlk olarak Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa Birliği arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine bu planda
yer verilmemiştir. Dünyadaki katma değerin yüzde 40’ını oluşturan ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık dış
ticaret hacmi olan ülkeler grubu arasındaki bu yeni düzen  tüm ekonomileri etkileyecektir. Kaldı ki,
Avrupa Birliği ile gümrük birliği ilişkisine sahip olan Türkiye'nin müzakere sürecinin dışında kalması
hâlinde ciddi bir bedel ödeyeceği açıktır. Plan bu gerçeği dikkate almamıştır. Bürokrasimiz, Avrupa
Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret görüşmelerinin önümüzdeki iki buçuk yılda
tamamlanacağı gerçeğini dikkate alarak bu anlaşmanın ekonomimiz üzerindeki olası etkilerine derhâl
çalışmalıdır. Hükûmet de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürüyen bu
müzakerelerin dışında kalmamalı, eş zamanlı olarak müzakerelere dâhil olmanın yollarını bulmalıdır.
Bir defa daha tekrarlıyorum: Bu anlaşma sürecinin dışında kalmanın veya gecikmenin ekonomiye ve
insanımıza bedeli yüksek olacaktır.

Planda dikkate alınmayan bir diğer önemli husus ise küresel krizle birlikte emek yoğun
sektörlerin Asya’dan gelişmiş ekonomilere yani ana ülkelerine, ana vatanlarına geri dönmeye
başlamalarıdır. Bu da oldukça önemli bir gelişmedir ve küresel üretim ve değer zincirlerinde yeni bir
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yapılanmanın işaretlerini vermektedir. Sadece bir örnek vereyim: Amerika Birleşik Devletleri’nin
en büyük beyaz eşya üreticisi General Electric Çin’de faaliyet gösteren beyaz eşya fabrikasını
kapatarak üretimini Amerika Birleşik Devletleri’ne geri taşımıştır. Bu küresel gelişmeleri biz de
doğru okumalıyız. 

Son on yılda ülkemizde izlenen büyüme stratejisi, sanayi ve tarım başta olmak üzere dış ticarete
açık sektörlerimizi tasfiye etmiştir. Planın mevcut kurgusunda bu sektörlere yönelik söylemlerde
küçük değişiklikler olsa da eski anlayışın hâlen sürdüğünü görüyorum. Genç nüfusa sahip ülkemizin,
sanayi ve tarımını tasfiye etme lüksü yoktur. Bu sektörlerin büyümenin çekici gücü olma özelliğini,
istihdam ve katma değer yaratma imkânlarını sonuna kadar kullanmalıyız.

Yine, planda dikkate alınmayan bir diğer gelişme, bir ayı aşkın bir süredir uluslararası piyasaları
sallayan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının, bedava para döneminin sonuna gelindiğine
yönelik açıklamalarıdır. Ekonomiden sorumlu bakanlar “Bunlar beklenen gelişmelerdir.” diyerek işin
içinden sıyrılmaya çalışmışlardır. Bunlar beklenen gelişmelerse plan hazırlanırken bu gerçeği neden
dikkate almadınız Sayın Bakanlar? Bunları dikkate almış olsanız, süreci iyi yönetseniz Türkiye diğer
piyasalardan daha fazla sarsılır mıydı, dolar kuru 1,95’lere kadar sıçrar mıydı?

Bakın, bugün geldiğimiz noktada dolar kuru 1,90’ların üzerine yerleşti. 
Peki, 2018 için planda öngörülen dolar kuru nedir? 1,97 Türk lirası, 1,97 Türk lirası yani dolar

kuru 2018’e kadar neredeyse mevcut düzeyinde kalacak, Türk lirası değeri şişmeye devam edecek. 
Peki, değeri şişirilmiş bir Türk lirasıyla, üreticimiz, çiftçimiz, sanayicimiz nasıl rekabet edecek,

ihracatımız nasıl artacak, Türkiye'yi ithal mallarının cenneti olmaktan nasıl çıkaracağız? Cari açığın
millî gelire oranını yüzde 6,5’tan beş yılda yüzde 5,8’e nasıl düşüreceğiz? Bunu düşürsek bile yeni
küresel likidite koşullarında bu açığı nasıl finanse edeceğiz? Şişkin Türk lirasıyla tüketimi kısıp yurt
içi tasarrufları nasıl artıracağız? Planda hedeflenen tarım ve sanayi gibi küresel rekabete açık
sektörlerdeki büyümeyi nasıl yapacağız? İşsizliği nasıl düşüreceğiz? 

Arkadaşlar, tahkimatta yapılan tek bir hata tüm savaşı kaybettirir. Bakın, planın tek bir
parametresinde yapılan hata planın temel amaçlarını nasıl işlevsiz kılmakta, plan hedeflerini nasıl
geçersiz hâle getirmektedir. 

26 Haziran tarihinde, Uluslararası Finans Enstitüsü, bizim gibi ekonomilere gelecek sermaye
akımlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Enstitü, 2014’te gelişen ekonomilere gelecek paranın
2009’dan bu yana en düşük seviyesine ineceğini öngörüyor. Tabii, 2009’un dünyada kriz yılı
olduğunu sizlere hatırlatmama gerek yok. 

Ben, uzunca bir süredir, küresel sermaye hareketlerinde bir yavaşlama olması hâlinde Türkiye'nin
bundan çok ciddi şekilde etkileneceğini söylüyordum. Şimdi aynı şeyleri Uluslararası Finans
Enstitüsü de söylüyor. Enstitü, Amerika Birleşik Devletleri’nin bedava paraya son vermesi hâlinde
bundan en çok etkilenecek ekonomilerin başında Türkiye’yi sayıyor. Daha geçtiğimiz ay benzer bir
uyarıyı üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) da yapmıştı. Hükûmet
planda bu uyarıları nedense hiç dikkate almamış ve likidite bolluğunun önümüzdeki beş yılda da
aynen devam edeceğini öngörmüş. 

Bakın, ben uzunca bir süredir Türkiye’nin dış borçlarının risk algısını arttırdığını söylüyordum.
Ben “Türkiye’nin dış borçları yüksek, bunlar başımıza dert olur.” dedikçe iktidar sıralarından “Artan
borç özel kesimin, risk de özel kesimin.” sesleri yükseliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Dünya Bankası
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küresel beklentiler raporunun sonuncusunu açıkladı. Raporun 27’nci sayfasında “Bir ülkenin ödeme
riski sadece genel devlet borcuyla sınırlı değildir. Asya krizinde gelişen ekonomilerde, son finansal
krizde gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, özel sektörün borçları çok hızlı bir şekilde kamu kesiminin
sorunu olmaktadır.” deniyor. İşte, bu nedenle Türkiye en riskli ülkeler kategorisine giriyor.

Değerli milletvekilleri, bir plandan beklenen en önemli görev, Hükûmetçe belirlenmiş amaçlar
doğrultusunda toplumun önüne bir vizyon ve iddia koymasıdır. Önümüze gelen bu metnin en büyük
eksikliği de bence budur. AKP Hükûmetinin önümüzdeki beş yıl için topluma sunacak ne bir vizyonu
ne bir iddiası ne de bir ufku vardır. Tersine, açıklanan bu metin AKP’nin on yıldır izlediği politikaların
iflasının ilanıdır. AKP’nin on yıldır sürdürdüğü, üretimi değil rant ve spekülatif kazancı önemseyen,
vatandaşın gelirini değil borcunu artırmayı öngören, ekonomiyi sıcak paraya mahkûm eden, reel
sektörü değil finansı gözeten, orta sınıfı yok ederek gelir dağılımını bozan, kitleleri tüketime
yönlendiren, bu şekilde sanal bir zenginlik algısı yaratarak toplumu aldatan strateji ve politikalarının
artık sonuna gelinmiştir. AKP’nin Türkiye’ye söyleyecek yeni bir sözü kalmamıştır. İktidar ciddi bir
açmaz içindedir. Söyleyeceği her yeni söz, AKP’nin geçmiş on yılını ve politikalarını inkâr etmesi
anlamına gelmektedir. 

Peygamberimizin “Aslını inkâr eden bizden değildir.” milletimizin de “Aslını inkâr eden
haramzadedir.” dediği düşünülürse AKP Hükûmetinin sıkıntısı sadece bu cihanda değil iki cihanda
da büyüktür arkadaşlar. Bir hükûmet, kendini ve on yıllık icraatını nasıl inkâr eder? Kendiyle nasıl
çelişkiye düşer? Bunu size rakamlarla anlatayım. 

Bugün, Türkiye dünyanın en büyük 17’nci ekonomisidir, satın alma gücü paritesine göre ise
16’ncı büyük ekonomisidir. Aslında bu noktaya Türkiye, AKP iktidarından çok önce gelmiştir.
Türkiye, aynı ölçütlerle 1987’de dünya’nın en büyük 14’üncü ekonomisiydi. Bunları hatırlatmalıyız
ki kendini her şeyin başı ve sonu zanneden Sayın Başbakan doğruları bilsin. 

Bakın, Başbakan Türkiye’yi ilk on ekonomi arasına sokacağını 2011 seçimlerinde taahhüt
etmiyor muydu? Ediyordu. Bugün, hâlen Başbakan bunu tekrarlamıyor mu? Tekrarlıyor. Bunun için
Türkiye’nin her yıl istikrarlı bir şekilde büyüme basamaklarını tırmanması ve rakiplerini birer birer
geçmesi gerekiyor. Hükûmet, plan döneminin sonunda, 2018 yılında 1,3 trilyon dolarlık bir gayrisafi
yurt içi hasıla öngörmüş. Bunu, IMF’nin aynı dönemdeki küresel tahminleriyle kıyasladığımızda,
Türkiye’nin küresel ligde 2018’de de 17’nci sırada kalmaya devam edeceği anlaşılıyor. Yani Türk
lirasındaki olağanüstü şişmeye rağmen bu plan dengeleriyle Türkiye, bir arpa boyu bile yol gidemiyor,
olduğumuz yerde çakılıp kalıyoruz. Satın alma gücü paritesine göre de baksak tablo yine değişmiyor.
Türkiye’nin önümüzdeki beş yılda 16’ncı sırada çakılıp kalacağı anlaşılıyor. 

Arkadaşlar, küresel yarışta yerinde sayan bir ekonomi yarışı kaybediyor demektir. Bu dengelerle
ve politikalarla Türkiye’nin önümüzdeki beş yılı kayıptır. Türkiye, mevcut AKP paradigmaları ve
politikalarından vazgeçmediği sürece ilk on ekonomi arasına giremeyecektir, vatandaşına hak ettiği
refahı sunamayacaktır. AKP’nin on yıldır uyguladığı üretmeden tüketme, kazanmadan harcatma,
yaratılan açığı da borçlanarak kapattırma politikalarının bedelini Türkiye bugün küresel yarıştan
koparak ödüyor. 

Değerli milletvekilleri, son on yıldır izlenen ekonomi politikaları Türkiye’yi üretimden hızla
uzaklaştırdı. Bakın, son on yılda ekilen tarım alanı 3,4 milyon hektar geriledi, çiftçi, 6,5 İstanbul
büyüklüğündeki tarım alanını ekemez oldu. Tarımda kendi kendine yeten Türkiye artık karnını
doyurmak için Arjantin’den mısır, Ukrayna’dan buğday, Şili’den angus ithal eder hâle geldi. AKP
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iktidarı cumhuriyet tarihinde ilk defa saman ithal edip bunu bir de törenle besiciye dağıttı. Türkiye,
bu iktidar elinde, kendi samanını bile üretemez hâle düştü. Yem fiyatına yetişemeyen besicinin
bakamadığı besisine hükûmet kararnameleriyle kesme yasağı getirildi. AKP Hükûmetinin elinde
üreticinin de, üretimin de bereketi kaçtı. 

AKP hükûmetleri elinde Türkiye'nin sanayi tabanı da hızla aşındı. 1998’den 2012’ye, Türkiye’de
sanayi katma değerinin millî gelir içindeki payı 6 puan düşerek yüzde 22’ye indi. İlk 10’a girmek için
yarıştığımız Malezya’da bu pay yüzde 42’den yüzde 44’e, Tayland’da yüzde 40’tan yüzde 45’e,
Çin’de ise yüzde 45’den yüzde 48’e yükseldi. Türkiye dünya sanayi liginden düşerken rakiplerimiz
bizi geçti. 

Küresel araştırma enstitülerinden McKinsey’in geçtiğimiz aylarda yayımladığı araştırmaya göre,
Türkiye 1990’larda dünyanın en büyük 13’üncü, 2000’de en büyük 15’inci imalat sanayisi üreticisi
iken 2010’da, artık, ilk 15’de yer almıyor. 

Sanayimizin rekabet gücündeki erimeyi, yaptığımız ihracatın teknoloji yoğunluğundan da
anlamak mümkün. 2002’de toplam ihracat içinde ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 6,2 iken,
2011’de bu oran yüzde 2,8’e düştü. Türkiye AKP iktidarı elinde yükte ağır, pahada hafif ürünler
ihraç eder hâle geldi. İşte bu tabloyu yaratan AKP iktidarı bugün getirdiği Onuncu Plan’da
sanayileşmenin öneminden, yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmaktan dem vuruyor. On yıldır
bu ülkede başka bir parti iktidardı, başka birileri başbakandı da biz mi fark etmedik arkadaşlar? Biz
Hükûmeti on yıldır uyarmaya çalışıyoruz. CHP “sanayi ve tarım” dedikçe AKP “AVM ve rezidans”
dedi. Biz “Cari açık rekabet gücünün erimesidir.” derken, AKP ve Başbakan “Finanse edildiği sürece
cari açık sorun değildir.” dedi. CHP “Türkiye'yi dünyanın üretim üssü yapacağım.” derken Başbakan
“Türkiye'yi dünyanın alışveriş ve perakende ticaret üssü yapacağım.” dedi. Başbakan millete verdiği
pek çok sözü tutmadı, pek çok konuda gömlek değiştirdi, dün “ak” dediğine bugün “kara”; dün “kara”
dediğine bugün “ak” dedi ama doğrusu bu AVM ve rezidans konusundaki dik duruşunu Gezi Parkı’na
kadar hiç bozmadı. Başbakan AVM ve rezidans aşkı uğruna milletin biber gazıyla boğulmasını, polis
copu altında kalmasını ve TOMA’lardan sıkılan kimyevi sularla ıslatılmasını alkışladı. Halkına karşı
bunu yapanlara “destan yazdınız” dedi. Millete çapulcu, ayyaş ve ağzıma alamayacağım pek çok
hakaret ve iftira ile diklendi ama millet de Başbakana karşı dik durdu. Başbakan sonunda Taksim’e
AVM ve rezidans projesinden şehir müzesine ricat etti.

Değerli milletvekilleri, bakın, Başbakanın AVM ve rezidans aşkı Türkiye'yi sanayi süper liginden
düşürdü ama aynı aşk, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi dünya AVM ve alışveriş liginde 14’üncü sıraya
çıkardı. Bu haberler yandaş basın tarafından millete âdeta müjde olarak verildi. Şimdi, AKP
Hükûmeti ve Başbakan on yıllık icraatını ve AVM ve rezidans aşkını inkâr ederek bu plan döneminde
sanayileşmenin hızlandırılmasından bahsediyor. Hükûmetin bu hâline güler misiniz yoksa milletin
böyle bir Hükûmet tarafından yönetilmesine ağlar mısınız? Artık, kararı siz vereceksiniz.

Değerli milletvekilleri, Hükûmetin on yıllık uzun bir uykudan sonra farkına vardığı bir diğer
gerçek Türkiye'nin sahip olduğu demografik fırsat penceresidir. Planda uzun uzun bu pencerenin
öneminden ve 2030’dan sonra bu pencerenin kapanacağından bahsediliyor. Bugün, Türkiye’de iş
arayan her 5 gençten 1’i işsiz. Genç işsizler ordumuzun mevcudu bu yılın mart ayı itibarıyla 844 bin
kişiye ulaştı. Bu, sahip olduğumuz demografik fırsat penceresini kullanamadığımızı açıkça gösteriyor.
Oysa, Türkiye, genç nüfusu başta olmak üzere çalışmak isteyen vatandaşlarımızı istihdama koşabilse,
kişi başına millî gelirini çok daha hızlı artıracak ve kalkınma yarışında yukarılara çıkabilecek. 
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Değerli milletvekilleri, bakın, 2012 itibarıyla 75 milyonluk Türkiye ailesinin sadece 25 milyon
ferdi çalışmış ve 786 milyar dolarlık gelir yaratmıştır, yani her 3 kişiden 1’i çalışmış ve ortaya 786
milyar dolarlık bir gelir çıkarmıştır. Yaratılan bu gelir tüm aile yani 75 milyon tarafından paylaşılmış
ve 2012’de her bir aile ferdi başına düşen gelir 10.504 dolar olmuştur. Türkiye’de istihdam edilenlerin
oranı yüzde 45 oysa bu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortalamalarına yani yüzde
65’e getirilebilseydi, Türkiye’de kişi başına gelir 15 bin dolar düzeyine gelecekti. Bu yitirdiğimiz on
yılda, bir de çalışanlarımızın verimliliğini artıracak, eğitim başta olmak üzere, yapısal reformlar
yapılabilseydi, Türkiye, işte, o zaman sıçrayacak ve rakiplerini bugün birer birer geçecekti. 

Oysa, bugün, gençlerimizi iş sahibi yapamadığımız gibi onlara iyi bir eğitim de veremiyoruz. 25-
64 yaş arasındaki nüfusun yüzde 69’u lise seviyesinin altında eğitime sahip. OECD’de aynı oran
yüzde 26. Çalışacak nüfusun çok büyük bir bölümü lise altı eğitimle iş yaşamına tutunmaya çalışıyor. 

Türkiye’de eğitimin kalitesi de tartışmalı. OECD’nin PISA sonuçlarında Türkiye son sıralarda
âdeta hapsoldu. 

Gençlerimizi iyi eğitemezsek nasıl bilgi toplumu oluruz? Dünya standardında katma değer
yaratan iş gücüne nasıl sahip olabiliriz? AKP, son on yıldır bu alanlarda hiçbir iyileşme sağlayamadı.
Son on yıldır, Hükûmet aynı Hükûmet, ama her millî eğitim bakanıyla eğitim sistemi sil baştan
yazıldı. En son, 4+4+4 sistemi âdeta Millî Eğitim bürokrasisinden ve bakanlardan kaçırılarak bizzat
Başbakanın talimatıyla doğru dürüst tartışılmadan yasalaştırıldı. Bakın, bugünkü gazetelerde Millî
Eğitim Bakanlığının 60-66 aylık çocukların sisteme uyum sorunları konusundaki tespitlerine yer
verilmiş. Bakanlığın şimdi tespit ettiği sorunları biz size o gün söylemiştik. Okulların fiziksel
koşullarının bu sisteme uygun olmadığını, uyum sorunları olacağını tek tek anlatmıştık ama Başbakan
çıktı, tek başına, çocukların kaç yaşında okula gideceğine karar verdi. Şimdi, geldiğimiz noktada
okullarda minderli eğitime geçiyoruz. Şimdi, bu yanlışları yapan AKP Hükûmeti çıkmış, on yıldır
kullanmadığı demografik fırsat penceresini hem nicelik olarak kullanacağından hem de beşerî
sermayenin niteliğini artıracağından söz ediyor. Değerli arkadaşlar, on yıl sonra bunları diyen bir
iktidara akşam yemeğinden sonra “günaydın” derler. 

Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı planda “Nitelikli İnsan Güçlü Toplum” başlığı altında çok
güzel sözler söylüyor, insan için ve insan ile beraber kalkınma anlayışından bahsediyor. Bunlar,
elbette çok güzel sözler, bunları yazan bürokrat arkadaşlarımı kutluyorum ama insan odaklı kalkınma
anlayışını üretecek bir iktidarın ülkedeki farklılıklara saygı duyması gerekir. Toplumu yüzdelik oy
dilimlerine bölen, “Yüzde 50’yi evinde zor tutuyorum.” diyen, milleti kutuplaştıran, “Ayaklar baş
olmaz.” diyerek demokratik talepleri küçümseyen bir zihniyette kapsayıcı, istikrarlı ve insan odaklı
bir büyüme asla sağlanamaz. 

Aynı zihniyetle gelir dağılımı da düzeltilemez. Bakın “Forbes” dergisi açıkladı, 2012 itibarıyla
Türkiye'deki  dolar milyarderlerinin sayısı 43 kişi, Japonya’daysa aynı dönemde dolar
milyarderlerinin sayısı 22 kişi. Japonya’nın toplam millî geliri Türkiye'nin 7,5 katı ancak Türkiye'deki
dolar milyarderlerinin sayısı Japonya’nın 2 katı. İnsan odaklı bir ekonomide böyle bir tablo asla
ortaya çıkmaz değerli milletvekilleri. Bu rakamlara baktığımızda, AKP iktidarının yoksullukla
mücadelede bize benzer ekonomiler kadar başarılı olamadığını da açıkça görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Hükûmetin getirdiği bu metnin en eğlenceli yeri belki de kurumsal
kalitenin artırılmasına yönelik kısımlarında yer alıyor. Bir ülkede çocukların kaç yaşında okula
gideceğinden ailelerin kaç çocuk yapacağına kadar, köprü ve otoyolların güzergâhından hangi
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mahalleye kaç kat bina yapılacağına kadar, vatandaşları partisine, mezhebine göre fişletip kamu
taşınmazlarının kimlere kiraya verileceğinden satılacağına, kamu ihalelerini kimin alacağına kadar
memleketteki her karar tek bir adamın ağzına bakıyorsa bu ülkede kurumsallaşmadan ve kurumsal
kaliteden bahsedebilir miyiz? Bir ülkede Başbakan hem jinekolog hem pedagog hem jeolog hem
mimar hem mühendis hem ekonomist olabiliyorsa o ülkede ne kurumsallaşmadan ne iş bölümünden
ne de kurallı bir demokrasiden söz edebiliriz. O ülkede olsa olsa keyfî tek adam rejiminden söz ederiz.
(CHP sıralarından alkışlar) Bugün Türkiye’nin genel manzarası tam da bunu göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün bu ülkenin en önemli kırılganlığı giderek otoriterleşen
Başbakanıdır. Başbakan, iktidarda 10’uncu yıl hastalığı olarak da bilinen hubris sendromuna
yakalanmıştır. İktidarda uzun süre kalan liderin artan kibri, yani hubrisi liderin sağlıklı karar almasını
engeller. Bu hastalığa yakalanan lider eleştiriyi kabul etmez, en yakın arkadaşlarını bile dinlemez.
Liderin yaşadığı bu güç kirlenmesine hubris sendromu denir. Bu hastalığa yakalanan lider örneklerini
dünyada görmek mümkün değerli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde oğul Bush, İngiltere’de
geçenlerde vefat eden Margaret Thatcher buna örnek olarak verilebilir. 

Thatcher, 1979’dan 1990’a kadar on bir yıl iktidarda kalmış, bu dönem zarfında seçim
kaybetmemiş ancak yakalandığı bu illet Başbakan Thatcher’i koltuğundan etmiş. Kendisine en yakın
olan arkadaşları kibirli liderin yanından yavaş yavaş uzaklaşmış, partisinin karşı çıkmasına karşın
kelle vergisinde ısrar edince de partisi koltuğu Thatcher’dan almış. Ne de olsa gerçek demokrasilerde
kişiler değil kurumlar önemlidir; gerçek demokrasilerde kişiler yolcu, kurumlar hancıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir liderin bu illete yakalanıp yakalanmadığını bazı bulgulara bakarak
teşhis etmek mümkündür. Birkaçını paylaşayım, takdiri sizlere ve millete bırakayım: 

Bu hastalığa yakalanan lider, dünyayı gücünü kullanarak kendini yüceltebileceği bir yer olarak
görür. Gezi Parkı olaylarında vatandaşlara orantısız güç kullanma talimatını veren, bunu da
ödüllendiren bizzat Başbakan olduğunu söylersem herhâlde ne demek istediğim çok daha iyi
anlaşılacaktır.

Bu hastalığa yakalanmış lider, kendisini başında bulunduğu kurum veya devlet ile bir tutar.
Başbakanın sürekli “benim valim, benim emniyet müdürüm, benim genelkurmay başkanım”
ifadelerini sizlere hatırlatmak isterim. 

Bu sendromu yaşayan lider, kendisi için öteki olan grubu açıkça hor görür. Başbakanın Gezi
olaylarında millete yönelttiği “çapulcu”, “ayyaş”, “terörist”, “ayaklar” ifadelerinin nedenini eminim
ki şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur.

Bu hastalığa yakalanan lider, milletine, iş arkadaşlarına ya da adalete karşı değil sadece tarihe
ya da Tanrı gibi bir üst iradeye karşı hesap verebilir olduğunu düşünür. Başbakanın Sincan mitinginde
“Biz sadece Allah’a hesap veririz.” sözlerini normal bir demokraside kabul etmek mümkün müdür?
Kamusal bir hizmeti yerine getiren Başbakanın bir usulsüzlüğü veya yanlışı varsa bunun hesabı
sadece mahşer gününe mi kalacak? Başbakan mahşer gününde elbette kişisel kusur ve hatalarının
hesabını yüce Allah’a verecektir. Biz Allah ve kul arasına girmeye çalışan bezirgânlardan
olmayacağız ama bu dünyada kamusal bir görev yerine getirirken kul hakkı yediyse, halkını kin ve
nefrete düşürecek eylem ve sözlerde bulunduysa, toplumu ayrıştırdıysa, polise kanuna uymayan
emirler verdi ve polis bunları uygulamaya zorlandıysa elbette bunu yapan adalete ve Türk yargısına
hesabını verecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır arkadaşlar.
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Son olarak bu hubris hastalığına yakalanan lider, aşırı öz güvenin neden olduğu yanlış
politikalarda ısrar eder, kararlarının sonuçlarını düşünmez. Başbakan tek bir cümleyle Gezi olaylarını
durdurabilecek iken bunu ilk günden itibaren yapmamıştır. 

Başbakanın kışkırtıcı yaklaşımına ekonominin kendi kırılganlıkları yani rekorlar kıran cari açık,
döviz açık pozisyonu, kısa vadeli dış borç stoku ve yetersiz döviz rezervleri de eklenince bizim
piyasalarda durum daha da vahimleşmiştir. Dışarısı Bernanke’nin açıklamalarıyla bir zarar ederken,
biz Başbakanın kibri ve sıcak paracı ekonomik politikaları nedeniyle üç zarar ettik. 

Arkadaşlar, 2002’de kısa vadeli dış borç 16,5 milyar dolar, cari açık 622 milyon dolardı. Bugün
kısa vadeli dış borç 115 milyar dolar, cari açık ise 47 milyar dolar. Bunun sonucunda, Başbakanın 135
milyar dolar diye övündüğü döviz rezervleri yetersiz kalmıştır. 2002’de her 100 dolarlık kısa vadeli
dış borç ve cari açık yani bir yıllık döviz gideri karşılığında Merkez Bankası kasasında 166 dolar
rezerv varken, şimdi 78 dolar kalmıştır ama kısa vadeli borçları ve cari açığı görmemekte ısrar eden
Başbakan, yetersiz rezervlerle hâlen övünmeye devam etmektedir. 

Yine, 2002’de bu ülkenin döviz açık pozisyonu 85,5 milyar dolardı, şimdi 451 milyar dolar.
Yani, her 10 kuruşluk devalüasyon, ekonomiye 45 milyar Türk Lirası kur farkı yükü yüklüyor. Bunun
önemli bir kısmı da kısa vadeli yükümlülüklerden kaynaklanıyor. Bugün Türkiye benzer ekonomilere
göre daha çok dalgalanıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri’nin parayı sıkılaştırmasından en çok
etkilenecek ekonomi olarak tanımlanıyorsa ardında işte bu ekonomik kırılganlıklar da bulunmaktadır.
İktidar ve Başbakanı bunları görmezden geldi. AKP’nin on yıllık iktidarında ülkenin dış borçları,
cumhuriyet dönemini, kendinden önceki seksen yılda tüm iktidarların aldığı dış borcu 2.5’a katladı,
337 milyar dolara ulaştı ama vatandaş borca batmışken 20 milyar dolarlık IMF borcunu ödemekle
övünen bir Başbakanımız var. 

Derecelendirme kuruluşlarının Asya, Rusya ve son krizlerdeki performanslarını unutup not
artışlarıyla gözü kamaşan, verilen hazine garantilerine rağmen bir türlü finansmanı bulunamayan
milyar dolarlık projelerin şaşalı temel atma törenlerine aldanan Başbakan, piyasaların bu tepkisini
görünce şaşırdı kaldı. Kendisinin sınır tanımaz kibrinin ve artık yer kabuğuna sığmayan egosunun
neden olduğu olaylar büyüdükçe de yanlışının faturasını, ne olduğu anlaşılamayan farklı kesimlere
ciro etmeye çalıştı. Daha geçtiğimiz yıl bu ülkeye 1 milyon dolar getiren sıcak paracılara borsada 630
bin dolar, devlet kâğıtları piyasasında 210 bin dolar kazandıran bu Hükûmetti. Gezi olaylarından
sadece bir ay önce, nisan ayında kamu borç kâğıtlarına sıcak paracılar 9 milyar dolar para yatırıp
rekor kırmışlardı. Türkiye, 2012 yılında sıcak paracılara en çok kazandıran ülke ödüllerini aldı.
Yandaş medyada bunlar çarşaf çarşaf yazdı ama sıcak para mayısta çıkmaya başlayınca, Başbakan,
iktidar olurken desteklerini almak için kadrolarını yolladığı, sonra da kucakladığı sıcak paracıları
birden bire lobici ilan ediverdi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
FAİK ÖZTRAK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin pek çok kırılganlığı vardır,

ancak en önemli kırılganlığı hubris hastalığına yakalanmış bir Başbakan tarafından yönetilmesidir.
Böyle bir Başbakan idaresinde seçimlere kadar geçecek birkaç yılda Türkiye ciddi bedeller ödeme
riskiyle karşı karşıyadır. 

AKP’nin ülkeye yapacağı en büyük iyilik, İngiliz Muhafazakâr Partisinin Thatcher’a tanıdığı
onurlu çıkış imkânını kendi liderine tanıyarak Başbakanın çıktığı yaz tatilini rahatça sürdürmesine
imkân sağlamasıdır. 
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Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, Onuncu Kalkınma Planı’nın
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – İkinci bölüm üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına birinci konuşmacı
Recai Berber, Manisa Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA RECAİ BERBER (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Onuncu Kalkınma Planı’nın ikinci bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizin 2023 hedeflerini yakalama doğrultusunda 2014 ve 2018 dönemini kapsayan Onuncu
Kalkınma Planı ile insanımızın refahının artırılması, hayat standardının yükseltilmesi, temel hak ve
özgürlükleri güçlendirerek adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis edilerek bunların kalıcı
kılınması amaçlanmaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik gelişmelerin yanında, sosyal kalkınma
yönünde ilerlemeler sağlanmış, başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerinde daha
nitelikli, daha yaygın ve kolay ulaşılabilir olması konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Plan döneminde tüm vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması amacıyla emeklilik ve sağlık
sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren düzenlemeler yapılmıştır. Onuncu Kalkınma Planı
döneminde de son yıllarda elde edilen kazanımların artarak sürdürülmesi, sahip olduğumuz ekonomik
potansiyelin en üst seviyede değerlendirilerek toplumsal faydaya dönüştürülmesi için yapısal reform
sürecinin devam ettirilmesi gerekmektedir. 

Onuncu Kalkınma Planı, konu başlıkları olarak çok detaylı hazırlanmış, belki de ilk defa konu
başlıkları olarak hedefler konmuş bir plandır. Bu planın bütün başlıklarıyla ilgili konulara değinmek
pek mümkün olmayacak ancak özellikle planda “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında, insan
için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı
kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim başta olmak üzere sağlık, adalet, güvenlik, adaletin
içine sosyal adaleti, güvenliğin içine sosyal güvenliği de dâhil ettiğimiz zaman gerçekten bu 4 temel
kamu hizmetinde hem Dokuzuncu Plan döneminde hem de Onuncu Plan’da ayrılan kaynaklara ve
hedeflere baktığımız zaman, bunların hepsinde de ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Burada, eğitim
alanında geçtiğimiz plan döneminde ortalama yüzde 12 gayrisafi millî hasıladan kaynak ayrılmıştı,
yılda 47 milyar ayrılmıştı. Yeni, Onuncu Plan’da bu rakam yüzde 16’lara, ortalama 66 milyar liraya
çıkarılıyor. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce sayın konuşmacı gerçekten son derece teknik, teknokrat bir insan
olmasına rağmen, Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak çok eleştirebileceği… 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sen kendi bildiklerini oku, sen de teknokratsın.  
RECAİ BERBER (Devamla) - … çok önerileri olacak konular olmasına rağmen, ekonominin en

büyük kırılganlığını bizzat Başbakanımıza atfetmesini hayretle izledim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) –Sen de teknokratsın, başka konuya girme. 
RECAİ BERBER (Devamla) - Çünkü, hakikaten kendisi teknokrat olarak da tanıdığımız, değer

verdiğimiz bir milletvekili arkadaşımız. Eğer Türkiye hem FED’in, Bernanke’nin açıklamalarına
hem de dünyadaki dalgalanmalara rağmen, böyle bir ortamda yaşanan bu huzursuzluklara, bu
kapsamlı provokasyonlara rağmen; ekonomisini böyle bir ortamda bile dalgalanma sürecinde çok
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kısa sürede toparlayabilmesi; yine, tam tersine, bütün olaylara hâkim olabilen bir liderinin, bir
Başbakanın, Hükûmet Başkanının olması sayesinde gerçekleştirmiştir. Tabii, kendisi bizim, özellikle
parti teşkilatımızda ve gruplarımızda yapılan toplantıları bilmediği için bu istişarelerin, bu
çalışmaların ürünü olarak nihai kararı Başbakanımızın verdiği… Her konuda sanki tek karar verici
gibi burada lanse ediyor, gerçekten hayret verici bir durum. Partimizin bütün kademeleri, bütün
kurumları, kurumsal olarak en çok istişareye, en çok danışmaya, en çok uzmanlığa, ihtisasa
ehemmiyet veren, önem veren ve bunu ön plana çıkaran partidir. Bunu bütün dünya kamuoyu biliyor
ve esasen on yıllık başarının altında yatan en önemli faktör de budur.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Biraz daha sataş.
RECAİ BERBER (Devamla) - Ama eğer liderliği, eğer hükûmet başkanlığını her kafadan bir ses

çıkan, hükûmetin ne yapacağının belli olmadığı, yarının belli olmadığı bir ortam olarak
düşünüyorlarsa kusura bakmasınlar, Türkiye’nin istikrarlı büyümesi ve geleceğe emin adımlarla
yürümesi böyle bir ortamda sağlanamaz. Onun için, değerli arkadaşlar, özellikle onuncu… Tabii,
ben konuşmamda çok daha teknik konulara yer vermek istiyordum ama şunu söylemek istiyorum…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Siz tekniksiniz zaten Sayın Berber.
RECAİ BERBER (Devamla) – Evet, şunu söylemek istiyorum: Burada Türkiye’nin borçlarından

bahsettiler, yani Avrupa Birliğinin…
İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen bakanlık yapmaya çıktın oraya, ben anladım.
RECAİ BERBER (Devamla) – Avrupa Birliği tanımlı borçları artık söyleye söyleye herhâlde

ortaokul öğrencileri bile ezberledi. Türkiye’nin borçlarının gayrisafi millî hasıla içindeki payının ne
kadar düştüğünü, hatta Türkiye’nin şu anda kamu borcu olarak döviz riskinin sıfırlandığını -elindeki
rezervlerle, net rezervleriyle sıfırlandığını- bunları herhâlde kendileri biliyorlar ama herhâlde burada
çok farklı şeyleri söylemeye çalıştılar. Değerli arkadaşlar, Türkiye bu kadar ucuz ve uygun şartlarla,
özellikle 2013 yılının başından itibaren geldiğimiz noktada nominal faizlerdeki düşüşle beraber sıfır
noktasında reel faize gelmiştir. Yüzde 26 reel faizlerden buraya gelmiştir. Türkiye bütçesinin vergi
gelirlerinin tamamının sadece cari dönem faizlerini karşılamadığı yıllardan buraya gelmiştir. 

Onun için, değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisindeki, evet, kırılganlıklar bellidir; bunlar, zaten
özellikle 2010 ve 2011 yıllarındaki yüksek büyümeden sonra, böyle bir ihtimale karşı Hükûmetin
almış olduğu kapsamlı önlemler sayesinde cari açığın yüzde 9,7’lerden yüzde 6’lara düşürülmesi
sağlanmıştır. 

Evet, önümüzdeki dönemde de kalkınma planının en önemli hedeflerinden biri burada yine
eleştiri konusu yapıldı bir muhalefet milletvekilimiz tarafından, yine hayretle karşılıyorum. Geçmişte
Türkiye çok hızlı büyümeler yaşadı, ama üç yıl büyüdü, bir yıl küçüldü. Ta, 90 yılından bu yana
bakın, beş yıl üst üste büyüdüğü hiçbir dönem yoktur. Mutlaka yapısal sorunlar nedeniyle, dünyada
hiçbir sorun olmadığı dönemlerde bile, 94 krizini, 98 krizini, 2001 krizini tamamen kendi yapısal
sorunları nedeniyle yaşamıştır; büyümenin arkasından mutlaka çok ciddi yüzde 8’lere varan yüzde
7’lere varan düşüşler yaşamıştır ama ilk defa AK PARTİ hükûmetleri döneminde istikrarlı bir büyüme
sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde yüzde 5,5’luk büyümeyi arkadaşlar gerçekten önemsiz görüyorlar. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin büyüme ortalaması 2002 yılına kadar yüzde
4 civarında, yüzde 4,1’dir, bizim dönemimizde de 5,1’dir. Şimdi, 5,5’luk ortalama büyümeyi küçük
görmek, hem de dünyanın yaşamakta olduğu ve ne zaman çıkacağı belli olmayan bir global krizin
ortamında 5,5’luk bir ortalama büyümeyi, hem de istikrarlı büyümeyi hedefleyen programı
küçümsemek gerçekten yadırganacak bir durum.
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Değerli arkadaşlar, kalkınma planının özellikle 2018’e kadar olan hedefleri, biliyorsunuz şu
anda Başbakanımız tarafından ilan edilmiş olan 2023 hedeflerinin ara hedefleri niteliğindedir.
İnşallah, bu 2018 hedeflerinden sonra da On Birinci Beş Yıllık Plan’da -ki inşallah, onu da
Hükûmetimiz ve bu Parlamento yapacak- o zaman da 2023 hedeflerinin ne kadar gerçekçi bir şekilde
oluşturulduğunu ve bu hedeflere yönelik amaç ve politikaların nasıl oluşturulduğunu hep birlikte
göreceğiz. 

Bizim bu planda, Onuncu Plan’da sanayiye önem verdiğimiz, yeni fark ettiğimiz söyleniyor.
Değerli arkadaşlar, iki yıldan bu yana, 2012 ve 2013 yılında, daha önce yapmış olduğumuz teşviklerin
yanında ayrıca en son Türkiye iller bazında altı bölgeye ayrıldı ve özellikle sanayi yatırımlarına
yönelik, başta vergi teşvikleri olmak üzere çok kapsamlı teşvikler devreye sokuldu ve herkes de bunu
görüyor ki -özellikle 2013 yılının başından itibaren- dünyada yatırımlar azalırken, dünyada pek çok
ülke özel sektörünün değil, kamunun dahi yatırım yapamadığı bir ortamda Türkiye hem kamu sektörü
eliyle altyapı yatırımları olarak hem de özel sektör eliyle ciddi yatırım potansiyeline kavuşmuştur.
Değerli arkadaşlar, 2014-2018 Kalkınma Planı’mızda da sanayileşmedeki hedeflerimiz büyüme
rakamlarının 1 puan üzerinde. 5,5 ortalamaya karşı 6,4 sanayi büyümesi öngörülüyor.

Değerli arkadaşlar, bu hedefleri biz koyduk ama bütün Türkiye, şu anda görüyorum ki muhalefet
partisi milletvekili arkadaşlar da dâhil olmak üzere, bütün sivil toplum örgütleri bunu benimsemiş,
özümsemiş ve bu hedeflere yönelik olarak da her sektörün temsilcileri kendi hedeflerini koymuştur.
Türkiye’de ilk defa 2023 hedefleri Türkiye’ye mal olmuş ve herkesin sahiplendiği hedefler hâline
gelmiştir. Tabii, bu hedefleri gerçekleştirebilmek açısından da, plan hedeflerine ulaşabilmek açısından
da özellikle belli konulara dikkati çekmek ve mutlaka yapılması gerektiğine inandığım zorunlu
hususların da altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Kamu Mali Reformu. 

Değerli arkadaşlar, iktidara geldiğimizden bu yana, istikrarlı, en sağlam kaynak olan vergi
gelirlerinde ciddi oranda artışlar sağlandı; 2001 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 16,5’u iken
2012 yılında yüzde 19,7’ye yükseldi. Bu, katma değer vergisinde, başta tekstil olmak üzere, eğitim,
sağlık olmak üzere, turizm olmak üzere belli sektörlerde indirimlere rağmen, kurumlar vergisi
oranında, gelir vergisi oranlarında indirimlere rağmen sağlanmış bir vergi artışıdır, bunu özellikle
dikkatinize sunmak istiyorum. Ancak, yine de hâlâ, tabii, Türkiye’de özellikle kayıt dışıyla
mücadelede, aynı 2023 hedefleri gibi, toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi ve uygulanması
gereken bir kamu mali reformuna ihtiyaç olduğu da bir gerçek, bunu yadsıyamayız. Bu konuda da
Hükûmetimizin çok ciddi çalışmaları var ve önümüzdeki günlerde de Parlamentoya bunların
geleceğini, Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışmalarına başlandığını belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, aynı şekilde, Merkez Bankasının bir numaralı hedefi, biliyorsunuz fiyat
istikrarıydı. Sadece fiyat istikrarını değil -Türkiye'nin bulunduğu, dünyanın bulunduğu konjonktüre
ve şartlara göre- bir de bunun yanında mali istikrarı da gündemine aldı ve finansal istikrar da bugün
için Merkez Bankasının en önemli hedefleri arasında. Bu açıdan da hem para politikaları itibarıyla
hem mali politikalar itibarıyla Türkiye'nin 2023 hedeflerini, ilk etapta 2018 plan hedeflerini
gerçekleştirecek altyapı çalışmaları devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar, süremiz azalıyor ama ben diğer hususları da başlıklar itibarıyla belirtmek
istiyorum. Bunlardan bir tanesi AR-GE. Değerli arkadaşlar, Dokuzuncu Plan’da başarılı olduk
diyemeyiz çünkü öngördüğümüz hedeflerin altında kaldık, yaklaşık yüzde 0,9 seviyesinde. Ama,
2014-2018 hedefi olarak ortalama yüzde 1,8 hedef koyduk. Gayrisafi yurt içi hasıladaki büyümeyi
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de hesaba kattığımızda, bu AR-GE harcamalarına bugün ayırdığımız kaynağın en az 3 kat artması
anlamına geliyor. Esasen, AR-GE teşvikinde firmalara sağladığımız destekte en az 50 olan çalışan
sayısının belki daha aşağı çalışana indirilmesinin, AR-GE desteklerinin artırılmasında, özel sektör
AR-GE çalışmalarına destek verilmesinde bir zorunluluk, bir ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, diğer bir açmazımız, hem cari açık açısından hem de yüzde 50’ye yakın
enerji üretimimizin, elektrik üretimimizin ithal doğal gaza ve petrole bağlı olması ve önümüzdeki
dönemde petrol ve doğal gazdaki arz ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olması da bizi bağlayan en
önemli handikaplardan bir tanesi ve bununla ilgili olarak da hem son teşviklerle ilgili hem de planda
öngörülen, özellikle yerli linyit kaynaklarımıza yönelik teşvikler, yenilenebilir enerji kaynaklarına
verdiğimiz teşvikler sayesinde, bu enerji alanındaki eksiğimizin önümüzdeki dönemde
gerçekleşeceğini ve önemli ölçüde azaltılabileceğini düşünüyorum. Özellikle hidroelektrik
santrallerinin, rüzgâr santrallerinin önünün açılması, desteklenmesi sayesinde Onuncu Plan’ın, beş
yıllık planın sonunda önemli ölçüde, bu konuda da belli bir mesafe alacağımıza inanıyorum. 

Diğer bir konu da belki pek çok konuşmacımızın dikkati çektiği konu. Gerçekten, eğer biz 2018
hedeflerimizde 277 milyarlık ihracatı, 2023 hedeflerinde 500 milyarlık ihracatı gerçekleştireceksek
lojistik alanında da çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Yine, planda bunlar öngörüldü. Ege’de
dünyanın ilk 10 limanı içinde yer alacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı hızlı bir şekilde devam ediyor.
Yine, Mersin Limanı Akdeniz’de dünyanın ilk 10 büyük limanı içinde yer alacak. Yine, Karadeniz’de
Filyos Limanı’yla ve bunlara bağlanacak olan demir yolu ve kara yolları bağlantılarıyla lojistik
alanında da Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamasının ciddi anlamda altyapısı hazırlanmış olacak.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz demir yolu işletmeciliğinde özel sektöre de yer açılması
sayesinde de bunun daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, tekrar, bu planın, beş yıllık planın hem yüksek büyümeyi hem de istikrarlı
büyümeyi sağlayacak bir plan olduğunu, son derece gerçekçi bir plan olduğunu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
RECAİ BERBER (Devamla) - …hatta ihtiyatlı bir plan olduğunu belirtmek istiyorum.

Türkiye’nin konjonktürü, şartları iyileştiği takdirde ortalama 5,5’un üzerindeki bir büyümeyi de
gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum ve emeği geçen bütün arkadaşlara, çalışanlara çok teşekkür
ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
İkinci bölüm üzerinde, AK PARTİ Grubu adına ikinci konuşmacı Cahit Bağcı, Çorum

Milletvekili.
AK PARTİ GRUBU ADINA CAHİT BAĞCI (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ikinci bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Onuncu Kalkınma Planı küresel ekonomide geleceğe dönük ilişkilerin ve
belirsizliklerin sürdüğü, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmekte
olan ülkeler arasında ise güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde tasarlanmıştır. Plan
tasarlanırken özellikle istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme, hukukun üstünlüğü, bilgi
toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsaması da hedeflenmiştir. Ayrıca, ülkemizin ekonomik ve
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sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış ve insan odaklı kalkınma
anlayışı ile toplumun tüm kesimlerinin katkıları alınarak da hazırlanmıştır. Plan metninin
oluşturulmasında ise özellikle Türkiye'nin elli yıllık planlama deneyiminden, özel ihtisas komisyon
raporlarından, iş dünyası, STK’lar, düşünce kuruluşları, akademik çevreler, kamu ve özel sektör
temsilcileri ile yapılan istişare toplantılarından da yararlanılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ülkeler gelişme stratejilerini hazırlarken bir taraftan potansiyellerini, bir
taraftan insan kaynağının kalitesini, diğer taraftan ise diğer ülkelerin gelişme yönlerini, piyasaların
taleplerini, tehditleri, riskleri, fırsatları dikkate almak durumundadırlar. Bu stratejileri doğru bir
şekilde ortaya koyarak fırsata dönüştürebilen ülkeler kalkınma süreçlerini başarı ile sürdürmektedirler. 

Ülkemizin sanayileşme birikimi, firmaların artan organizasyon, yönetsel becerileri ve dışa açık
yapıları, örgütlenme, geliştirme ve değişen üretim ve talep şartlarını fırsata dönüştürme kapasiteleri
dikkate alınarak ortaya konulacak programlar, eylem planları ülkemiz ekonomisini yüksek katma
değer yaratan kulvara da sokacaktır. 

Batı’dan Doğu’ya kayan büyüme ve üretim ekseni gelişmekte olan ülkelerin nüfus ve doğal
kaynak avantajlarını teknolojik üretime ve rekabet avantajına dönüştürme yönündeki politikalarıyla
orantılı yatırımları belirleyici unsurlar olarak da öne çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, küresel ekonominin giderek daha fazla bütünleşmesiyle ekonomik ve mali kriz
riskleri daha sık gündeme gelmekte, krizler yayılma etkisiyle küresel boyut kazanmakta ve
derinleşmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülkelerin yüksek borç oranları ve bankacılık ve finans
yapısındaki sorunlar, küresel mali piyasalardaki daralmalar tasarrufları güçlü ülkelere istikrarlı ve
sürdürülebilir bir büyüme avantajı sunmaktadır. Tasarrufların artırılmasıyla yatırımların ve
büyümenin finansmanında kullanılmasını sağlayacak, bu şekilde finansmanda dış kaynaklara olan
bağımlılık da azalacaktır. Zira, finansmanı zayıf ülkeler finansman piyasaları zayıf, ekonomileri
kırılgan ve risk unsuru taşıyan ülkeler sermayenin serbest dolaşımı nedeniyle ani sermaye
akımlarından olumsuz yönde etkilenmekte, döviz kurları  ve cari dengeler üzerinde risk oluşturmakta
ve ülke ekonomilerinde istikrarsızlığa yol açabilmektedir.

Değerli arkadaşlar, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın ülkemizin 2023
hedefleri doğrultusunda toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yönünde önemli bir
kilometre taşı olacağına inanıyorum. Nitelikli insan, güçlü toplum, yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek
büyüme, yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre ekseninde ortaya konulan amaç, hedef ve
politikalar Onuncu Kalkınma Planı’nın gerçekleştirilebilir hedeflerini ve programlarının üretilmesini
sağlayacaktır. Özellikle, ortalama 5,5’lik büyüme, 1,3 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla, kişi
başına millî gelirin 16 bin dolar seviyesine çıkarılması, beş yılda 4 milyon kişinin ilave istihdam ve
iş gücüne katılma oranının yüzde 51’lerden 54’lere yaklaştırılması, işsizlik oranının 9’lardan 7’lere
indirilmesi ve ihracatın 150 milyar dolardan 277 milyar dolara çıkartılması hedeflerinin
gerçekleştirilebilir hedefler olduğuna inanıyorum. 

Borsa İstanbul’daki şirket sayısının 431’den 606’a çıkması önemli bir hedeftir. Hakeza,
KÖYDES, BELDES, SUKAP ve SODES programlarına devam edilmesi önemli sosyal politika
araçlarıdır. 

100 bin kişiye düşen hekim sayısının 176’dan 193’e çıkarılacak olması da önemsenmelidir. 
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Plan döneminde, 417 milyar TL’lik kamu yatırımının hedefleniyor olması, Türkiye’nin
büyüdüğünün ve gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki yatırımlara ayrılan payın da yüzde 5’lere
yaklaştığının bir göstergesidir. 

Değerli arkadaşlar, bazı sorun alanlarında yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılacak olması
da önemli hedefler olarak görülmelidir. Özellikle, hepimizin bildiği, yargı sistemi içerisinde bulunan
bilirkişilik müessesesinin gözden geçirilecek olması önemli bir hedeftir. 

Millî eğitimde okul türlerinin azaltılacak olması, tüm çocukların, özellikle engellilerin okula
erişimini sağlayacak programların var olması, sınıf tekrarının ve okul terkinin azaltılması, yabancı
dilin iyi bir şekilde öğrenilmesi yönündeki politikaları önemsiyoruz. Birleştirilmiş sınıf ve ikili eğitim
uygulamasının azaltılması önemlidir. Eğitim-iş gücü piyasası arasındaki uyumun artırılarak, okul-
işletme ilişkisinin kurulması önemlidir. 

Diğer taraftan, yükseköğretim sisteminin de özerklik, ihtisaslaşma, kalite odaklı bir yapıya
dönüştürülecek olması önemli bir hedeftir. 

YÖK’ün, bugün itibarıyla, gelecekte standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu
bir yapıya dönüştürülmesinin hedef olarak konulmuş olması da önemli bir hedeftir. Bu şekilde,
yükseköğretimde kalite güvence sisteminin de oluşturulacak olmasını önemsiyoruz. 

Yükseköğretim kurumları, sanayiyle iş birliği içinde, teknoloji üretimine önem veren çıktı odaklı
bir yapıya dönüştürülmeye de teşvik edilecektir plan döneminde. 

30 bin ilave yatak sağlayan şehir hastanelerinin tamamlanması ve 10 bin kişiye düşen yatak
sayısının da artmış olması önemli bir hedeftir. 

Sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak, yurt içi tasarruflar, üretken yatırımlar,
üretim faktörlerinde verimlilik düzeyleri de artırılacaktır. 

İthalatta bağımlılık azaltılacak, mutlu, müreffeh, onurlu, özgür, sağlıklı, güvenli, yüksek
standartlarda bir yaşam ve sosyal ortam sağlanacaktır. 

Tek numara acil çağrı merkezleri önemli bir projedir. 
2015-2016 yılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylık için aktif bir

çalışma hedeflenmiş olması önemli bir hedeftir. 
Toplumdaki farklı kesimlerin bütün yönleriyle kendilerini özgürce ifade ettiği tüm inançlara ve

yaşam tarzlarına saygıyı ilke kabul eden bir toplumsal zemin geliştirilmesi ise temel amaçtır. 
Kapsayıcı, bütünleyici, çoğulcu bir anayasanın yapılması hedeflenmektedir. 
Sosyal yardım ve hizmetlerde aile temelli bir yaklaşım sergilenecektir. Tamamlayıcı sağlık

sigortacılığı teşvik edilecektir. 
Aile içi iletişim, etkileşim, aile danışmanlığı ve uzlaştırma mekanizmaları geliştirilecektir. Aile

ve iş yaşamlarının uyumlaştırılması için esnek çalışma, kreş ve çocuk bakım merkezleri
yaygınlaştırılacaktır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçelemenin hedef olarak konulması ve ilke
olarak benimsenmesi önemli bir durumdur diye belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, geliri kişi başına günlük 4,30 doların altında nüfus oranı 2006’da yüzde 13,3
iken 2013’te bu oran yüzde 2,3’e inmiştir. Plan sonunda yani 2018’de yüzde 1’in altına çekilmesi ve
sıfıra yaklaştırılmasını bu kapsamda son derece önemsenmesi gereken bir hedef olarak gördüğümü
belirtmek istiyorum.
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Yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçilmesine yönelik
programlar plan döneminde uygulanacaktır. 

Bir diğer husus, alt işverenlikle ilgilidir. İşçi haklarını dikkate alacak şekilde yeniden gözden
geçirilmiş olmasını önemli bir hedef olarak belirtebiliriz. 

Aktif-pasif oranı gene şu anda 1,77’dir, bunun 2’ye çıkarılması hedeflenmektedir. 
Sosyal sigorta kapsamındaki nüfusun 2013’te yüzde 77’den 2018 sonunda yüzde 90’a

çıkarılması hedeflenmiştir. 
Değerli arkadaşlar, gerçekleştirilen reformlar sonucunda güçlü bir finansal yapı oluşmuş ve bu

çerçevede bankacılık sektöründe, aktiflerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2006’da yüzde 65,9’dan
bugün yüzde 96,7’ye çıkmıştır. Kredilerin ise gayrisafi yurt içi hasılaya oranı gene 2006’da yüzde
28,9’dan yüzde 56’ya çıkmıştır ve Türkiye’de, ülkemizde şu anda güçlü bir finansal yapı
bulunmaktadır. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar ve projelerin tamamlanma süreleri 2006’da
beş buçuk yıldan bugün dört yılın altına inmiş ve plan dönemi sonunda daha da aşağılara çekilmesi
hedeflenmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu planın etkin uygulanması ve hedeflerin yakalanabilmesi için orta vadeli
programlar, yıllık programlar, kurumsal strateji planları, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri,
kalkınma planının hedef, ilke ve politikaları esas alınarak ayrıca hazırlanacaktır. Kalkınma planlarında
yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta ve uzun
vadeli amaçlarının temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler
ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olması önem taşımaktadır.

Kurumsal düzeyde stratejik planlar ile kalkınma planları arasında gerekli bütünlük ve uyumun
sağlanabilmesi amacıyla kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm kurumlara yön verebilecek,
öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek bir politika seti de oluşturulmuştur. Plan, karar alma
süreçlerinde daha tutarlı ve bilinçli bir şekilde hareket etmenin yanı sıra toplumun bütün kesimlerine
hedef sunmaktadır. 

Ana misyonu insanların refahını artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, temel hak ve
özgürlüklerini güçlendirmek, adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamını tesis etmek ve kalıcı kılmak
olan Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’mızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Planın ülkemizin gelişmesine, değişen ve yeni dengelerin kurulduğu dünya düzeninde aktif rol
oynayacak rol model ülke konumuna gelmesine ve ekonomimizin yakaladığı istikrarın sürmesine
katkı sağlayacağına inanıyorum.

Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese, sivil toplum kuruluşlarından akademik çevrelere
ve Devlet Planlama Teşkilatımızın, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkür
ediyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı olmasını diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Ertuğrul Kürkcü, Mersin Milletvekili. (BDP sıralarından

alkışlar)
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Sevgili arkadaşlar, ikinci bölümle ilgili hususlara

değineceğim ancak ondan önce planın bütünü hakkında bir iki söz söyleme ihtiyacı duyuyorum.
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Birincisi, bu “Onuncu Kalkınma Planı Özeti” başlığı altında 8’inci sayfada, planın Türkiye'nin
2023 hedefleri doğrultusunda hazırlandığı söyleniyor. Ben Türkiye'nin 2023 hedefleri diye resmî,
Meclisten geçmiş ya da bizim elimize bir Hükûmet belgesi olarak gelmiş bir hedef olduğunu
bilmiyorum. “2023 hedefleri” diye bir şey yok. Dolayısıyla plan, kendi kendine olmayan bir varlığa,
olmayan bir kavrama atıfta bulunarak kendisini makulleştirmeye, kendisine bir stratejik bağlam
kazandırmaya çalışıyor ama bence bu baştan sona yanlış. 

Devlet Planlama Teşkilatı belgeleri içerisinde sadece Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
bağlamında Devlet Planlama Teşkilatının uzun vadeli gelişmenin ve Sekizinci Beş Yıllık Plan’ın
kalkınma stratejisi diye bir atıfta bulunuyor, parantez içinde “2001-2023” denilmiş. Bunun dışında,
“2023 hedefleri” diye sadece AK PARTİ’nin bir planı var. O nedenle, ben bir kamu belgesinin AK
PARTİ’nin planına atıfta bulunmasının son derece tuhaf, bizim planlama literatürümüz açısından
saçma bir durum olduğuna işaret etmek isterim. 

Aslında bu planın ya da Devlet Planlama Teşkilatının çok uzun yıllardır, ilk üç plan dışında bir
stratejik hedefi de yoktur. İlk üç plan on beş yıllık bir genel stratejiye dayanıyordu ve hakikaten
strateji adını hak edebilirdi çünkü son derece yapısal değişiklikler öngören bir kalkınma planı idi.
Ancak ondan sonra böyle bir stratejik hedef de yoktur. O nedenle ben bu planın daha başlangıçta bir
omurgadan, bir eksenden yoksun olduğuna dikkat çekmek istiyorum kendi adıma. 

İkincisi, plan diye bir şeyin bu öngörülen çerçeve içerisinde bir anlamı olduğundan da ben emin
değilim çünkü sonuç olarak plan dediğimiz şey, piyasanın dolaylı tahsislerine mukabil piyasa dışından
iktisada müdahale ederek doğrudan tahsis yapma eyleminin adına diyoruz. Oysa bu önümüzdeki
Onuncu Kalkınma Planı, piyasa dışında hiçbir kaldıraç öngörmüyor. Öte yandan bu öngörülerini
gerçekleştirmek bakımından elinde elle tutulur bir uygulama aracı da yoktur. Özelleştirmeler ile
birlikte yönlendirme kapasitesi kamunun son derece sınırlı bir hâle gelmiştir. Bu nedenle bir
yönlendirme amacı da yoktur. Bir bütün olarak baktığımızda bu planın aslında genel dünya durumu
içerisinde bir dalgalanmaya kendisini bıraktığını görebiliriz. 

Daha geniş olarak baktığımız zaman, ikinci bölümde “Planın Temel Amaç ve İlkeleri” bölümüne,
bunu bir hükûmet programından neyin ayırt ettiğini anlayabilmek çok zor çünkü hiçbir karakteristik,
yapısal, neresinden bakarsanız bakın, on yıllık bir vade içerisinde toplumsal ve iktisadi yapıda
kurumsal, yapısal, gözle görülür, toplumun hayatını baştan sona değiştirebilecek bir gelişmeden de
söz edilmiyor. Sadece niceliksel kimi artışlardan söz ediliyor. Zaten bu hâliyle de aslında her zaman
olduğu gibi, bu niceliksel bir makroiktisat politikasına oturuyor, böyle makroiktisat politikalarının
toplumun yapısını ve temellerini değiştirmek gibi iddiaları hiçbir zaman olmaz, hatta bunun tam da
karşıtı bir irade var. Hepimiz, Başbakanın sık sık şöyle dediğini duyuyoruz “Hiç ayaklar baş olur
mu?” ama hakiki bir plan, komuta eden bir plan, yön gösteren bir plan her zaman her şeyden önce
ayakların baş olmasını gözetir. O yüzden, buna “plan” dememiz oldukça zor.

Şimdi, en önemli noktalardan bir tanesi, bizi doğrudan doğruya ilgilendiren, Hükûmetin,
Hükûmet sözcülerinin çok büyük bir güvenle söyledikleri bir bahis var ikinci bölümle ilgili, o da ilk
kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokratikleşmeye, temel hak ve özgürlüklere bu planda yer
verildiği iddiasıdır. Bunları dikkatle ele alıp değerlendirdiğimiz zaman gördüğümüz şey, aslında
çeşitli Anayasa hükümlerinin plana aktarılması dışında herhangi bir anlamlı perspektif olmadığı
ortadadır. Oysa şu an Türkiye’de son derece önemli bir yeni durumla karşı karşıyayız. Temel hak ve
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özgürlükler, Türkiye'nin temel siyasi yapısı bakımından Hükûmet bir çözüm süreci yürüttüğünü
söylüyor. Bu çözüm sürecinin gerçekleşmesi bakımından da bir inisiyatif almış durumda. Şimdi, eğer
siz önümüzdeki beş yılı kapsayacak bir plan ortaya koyar fakat bu yaptığınız işe dair hiçbir kaynak
tahsis etmemiş olursanız, demokratik bahisler itibarıyla da bu çatışmanın kaynağında olduğu
düşünülen ve Kürt halkının talepleri arasında yer alan şeylerin herhangi birisine burada yer vermemiş
olursanız o zaman yaptığınız işi hangi plana bağlayacaksınız ya da bu plan bir stratejik belgeyse bir
stratejiden yoksun olarak bu yaptığınız işi nasıl yürüteceksiniz?

Sevgili arkadaşlar çünkü sözünü ettiğimiz şey, milyonlarca insanı kapsayan bir nüfus transferinin
geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde gerçekleşmiş olmasıyla ilgilidir. Kentlerin nüfusunun artması, kent
varoşlarının muazzam bir insan depolama alanı hâline gelmiş olması, eğitimden, sağlıktan, sosyal
yardımdan, konut ve istihdamdan yoksun  milyonlarca insanın biriktiği bu kentler ile şimdi çatışmanın
son bulacağı alanlar arasında yapısal bir irtibat kurmayan bir planın ne hakla demokrasiden, ne hakla
temel hak ve özgürlüklerden, ne hakla bunları destekleyen bir kaynak tahsisinden söz edebileceğini
ben büyük bir hayretle karşılıyorum.

Karşı karşıya olduğumuz, elimize plan diye verilen şey aslında temenniler, kimi tahminler ve
kimi gözlemlerden ibaret. Arkasında herhangi bir irade barındırmayan, gerçekleşmediği zaman da
hiçbir müeyyidesi olmayan bir vaatler belgesidir. Tıpkı bu kendinden önceki plan gibi, çok merak
ediyorum, Dokuzuncu Plan’ın hemen hemen tamamen gerçekleşmediği ortada olduğu hâlde bunun
müeyyidesi nedir? Bu planın gerçekleşebileceğinin garantisi nedir ve neye bakarak biz bu planın
gerçekleştiğini söyleyebileceğiz? Şunlar, şunlar, şunlar; şu göstergeler gerçekleştiği zaman bu plan
da amaçlarına ulaşmış olacaktır diye bunu doğrulayan herhangi bir veri tabanı elimizde de yoktur.
Böyle baktığımız zaman Onuncu Beş Yıllık Plan’ın, Kalkınma Planı’nın aslında kalkınmayla bir
ilgisi olmadığı gibi planlamayla da bir ilgisi yoktur. Zaten bence Hükûmeti yönetenler şunun son
derece büyük bir dikkatle farkındadırlar ki Türkiye’de aslında bugün içinde bulunduğu küresel
iktisadi ilişkiler bağlamında Ankara’dan yapılabilecek bir planla ekonominin tamamına yön vermek
ya da bununla anlamlı sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Türkiye’nin sermaye piyasasının çok
önemli bir bölümü dışarıdan kontrol edilmektedir. Türkiye’nin bütün büyük endüstriyel yatırımları
uluslararası ortaklıdır. Türkiye’nin kamu iktisadi teşebbüsleri elden çıkarılmaktadır. Dolayısıyla,
Ankara’da oturup bir plan yaparak bütün bunlara yön vermek mümkün değildir. Sadece ve sadece bu
muazzam kriz akıntısı içerisinde selden kütük kapma iddiasına belki bir gerekçe bu kazandırabilir.
Ancak planın tamamına baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz: Biz geçtiğimiz bir aydır Ankara’da,
İstanbul’da, İzmir’de, Türkiye’nin her yerinde patlak veren direnişlerin kaynağını görebiliriz. Bu,
aslında, bu Hükûmetin de bu planda büyük önem verdiği aşırı finansallaşmayla ilgilidir. Ekonominin
tamamının ranta bağlanmış olması, insanların geleceksizleştirilmeleri ve toplumun tamamının, her
hücresinin sermaye tarafından kontrolüne karşı bir isyan her zaman kaçınılmazdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Bu yüzden bu plan gelecekteki isyanların bir vaadi olabilir.

O açıdan herhangi bir biçimde bir plana sahip olarak önümüzü gördüğümüzü söyleyemeyiz ama
direnişlere bakarak önümüzü görebiliriz.

Teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
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İkinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Haluk Ahmet Gümüş, Balıkesir Milletvekili. (CHP
sıralarından alkışlar) 

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; Onuncu Kalkınma Planı hakkında konuşma

yapmak üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
“Kalkınma” kavramının ülkemiz açısından ifade ettiği önemi bu kürsüden çokça ifade ettik.

Bugün tartışmasız olan konu, kalkınmanın planlamadan kopartılamayacağıdır. Planlı bir ekonominin
ülkenin refah düzeyini ne kadar artıracağını, bu planlama içinde ekonomik, siyasi bağımsızlığın ve
demokratik hakların öneminin ne kadar vazgeçilmez olduğunu ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. 

AKP iktidara geldiği günden bu yana “istikrar” kavramının önemine vurgu yapmaktadır. Esas
olarak, AKP, iktidarından önce atılmış ekonomik adımlar ve bu adımlarca çizilmiş ekonomik
programları harfiyen devam ettirmiş bir iktidar olarak ülkeyi on yılı aşkın süredir yönetmektedir.

Sayın Bakan, geçen yıl bütçe görüşmelerinde de ifade ettiğim, daha sonra da Meclis kürsüsünden
CHP grup önerisine ilişkin yaptığım konuşmada da vurguladığım uluslararası bölgesel entegrasyon
alternatiflerinin nihayet bu taslakta tartışılmaya açılması beni memnun etti. Çok kutuplu dünya
analizlerimizin sahiplenilmesi ve planda yer almasından mutluluk duyuyorum. 

Ocak ayında bu kürsüden şunları ifade etmiştim: Dünya son altı yılda hızla değişmiştir. Tek
kutuplu dünyanın kendine özgü denge yapısı ve geleceğe dair şiarları tükenmek üzeredir. Dünyada
tek kutuplu dengenin sona erdiği ve yerine çok kutuplu dünya düzenine geçilmekte olduğu
doğrultusunda kanaatler artmıştır. Bu kanaatler yalnızca gelişmiş ülkeler için değil, az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler için de kabul edilen kanaatler olmaya başlamıştır. 

Artık yeni küresel dengeler konusunda hangi taşı kaldırsak altından Güney Doğu Asya ülkeleri,
BRICS ülkeleri çıkmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş ülkelere rakip çıkarak dünyanın büyüme
lokomotifleri olmuşlardır. Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri, bu ülkeler tarafında yoğunlaşmakta
olan olağanüstü ekonomik ve dolayısıyla küresel gücün karşısında eski güç dengelerini,
sürdürülebilirlik şartlarını hızla farklılaştırmaktadırlar, hatta yitirmektedirler. Gelişmiş ülkeler, Güney
Doğu Asya ülkelerini dengeleyebilmek için Doğu Avrupa ve Karadeniz ülkeleri civarında
entegrasyon ve iş birliği olanakları aramaya başlamışlardır. 

Bunları biz okuyoruz, duyuyoruz ama maalesef iktidar bu tür gelişmelerin farkında mıdır biz onu
fark edemiyoruz. 

Ülkemizin 2014-2018 dönemi arasında temel strateji belgesi olması gereken Onuncu Kalkınma
Planı insan odaklı, çok büyük boyutlu ve bütüncül bir bakışa sahip olduğunu iddia etmektedir. Ancak
çok boyutlu olduğunu iddia eden bu bakış açısı dikkat çekici eksiklikler ve farklılaşmalar ihtiva
etmektedir. Örneğin, bir önceki plan döneminde kalkınmanın motoru olacağı ileri sürülen Avrupa
Birliğine üyelik sürecine tartışmakta olduğumuz bu planın giriş bölümünde hiç değinilmemiştir.
Dünya uluslararası bölgeselleşme hareketlerini geleceğin yeni dengelerini kuracak temel stratejik
atılım olarak görmeye başlarken bu konu Onuncu Plan’da çok zayıf olarak geçilmiştir. Dokuzuncu
Planda Uzak Doğu’daki gelişmeler ve bunların dünyaya etkileri yer alırken, Onuncu Planda da bu
konuya verilen yer ağırlıkla Orta Doğu’ya ve Körfez Bölgesi’ndeki İslam ülkelerine bırakılmıştır.
Planda, dünyada global dengesizliklerin olduğuna da yer verilirken, yeni dengeleme çalışmaları için
hangi çalışmaların olduğuna yer verilmemiş, hangi eğilimlerin ağırlık kazanmaya başladığı
konusunda  tahminler ise oldukça yetersiz kalmıştır. Oysaki, dünyada yeni  bir bölgeselleşme hareketi
dönemine girilmiştir. Güçlü bölgesel ekonomik entegrasyon alternatifleri küresel dengelerin yeniden
barışçıl yollarla tesisi için en iyi seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. İşte, daha birkaç ay önce AB ile
ABD, dünya tarihinin en önemli serbest ticaret anlaşmasını imzalayarak büyüme hızlarını yüzde 1,5
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oranında artırmayı hedeflemişlerdir. Üstelik, daha geçtiğimiz günlerde Kuzey İrlanda’da düzenlenen
G-8 zirvesinin sonuç bildirgesinde bu serbest ticaret anlaşması geleceği şekillendirecek temel anlaşma
olarak tanımlanmıştır. 

Peki, biz bu duruma ne  denli hazırdık? Nasıl etkilenecektik bu gelişmelerden? Alternatif
politikalarımız nelerdi? Üstelik gümrük  birliği üyesi olmamız nedeniyle bu anlaşmadan bu denli
etkilenecekken nasıl bir yol haritası çizecektik kendimize? Doğrusu, bu planda bu sorularımıza yanıt
bulabilmeyi isterdik; ancak şaşırmadık. Dünya analizi, Sayın Dışişleri Bakanının ayakları basmayan
politikalarından ibaret olan iktidar partisinin böylesine kapsamlı bir strateji çizmemesi şaşırtıcı olmadı
bizler açısından. Burada tarihî bir uyarıyı yenilemek istiyorum: Hükûmet, bir an önce, Orta Doğu’da
bir zamanlar kendisine sunulan yeni Osmanlıcılık düşünden uyanmalı, istikrarsız alanlarda iş birliği
ve entegrasyon hevesinden vazgeçilmelidir. İstikrarsızlık bir hastalık gibi bulaşıcıdır ve güney
tarafından, Antakya bölgelerinden bulaşmaya başlamıştır. 

Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin bölgeselleşme seçenekleri yalnızca duygusal tercihlere değil,
yeni uluslararası konjonktüre, yeni makroekonomik dengelere, yeni çok kutuplu dünya jeopolitiğine
bağlıdır. 

Planda, komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ticaret ve yatırım potansiyelini değerlendirebilmek
amacıyla özel ekonomik iş birliği yöntemleri olan ortak veya nitelikli sanayi bölgeleri, ortak
ekonomik alan gibi iş birliği mekanizmalarından bahsedilmektedir. Planı hazırlayan bürokratlarımızın
iyi niyetlerinden eminim. Ancak unutulmamalıdır ki iktidar partisi, bir zamanlar en büyük müttefiki
olan Suriye ile de benzer bir yapılanma işine girerek Şamgen alanını hazırlamaya çalışmıştı ancak
bugün gelinen noktada AKP zihniyeti Türkiye’yi Suriye’deki iç savaşın bir tarafı hâline getirmiş ve
doğal olarak bu atılım sonuçsuz kalmıştır. Böylesine kapsamlı ve önemli iş birliği projelerinin AKP
tarafından uygulanamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Planda farklı bölgesel merkezlerden söz edilmelidir ancak Türkiye’nin bu merkezlerle rekabet
ve iş birliği stratejileri ne yazık ki vurgulanmamaktadır. Oysaki ABD dış politikasına ilişkin son
tartışmalarda Orta Doğu’dan Asya Pasifik bölgesine doğru bir yönelmeden söz edilmektedir. Şu
sıralarda Çin’in batıya yönelmekte olduğu konuşulmaktadır. Bu arada, Asya’da ilginç ve gelecekte
sorun yaratmaya aday bir ikileme işaret edilmektedir.

Sayın üyeler, Hükûmet, dünyanın gidişatını ve büyük güçlerin yeni tercihlerini anlayamamıştır.
Geliştirilen stratejinin gerçekleşebilme şansı olmayacaktır. Bu durum ancak AKP’yi tarihin
derinliklerine göndermeye yarayacaktır çünkü dünyayı anlayamazsanız dünya, Gezi olaylarından
sonra sizlerin turnusol kağıdı gibi anladığınız ve kavradığınız gibi sizi tanımayacaktır, arkanızda
durmayacaktır. 

Bakınız, ihracatımızın yüzde 50’sine yakınını oluşturan AB’yle dahi net bir gelecek hedefi
kurgulanmamıştır. Müzakerelere aynı gün, 3 Ekim 2005 tarihinde beraber başladığımız Hırvatistan
şu anda AB’ye katılmış bulunmaktadır. Ne oldu AB perspektifimize? Suriye, İran, AB, Türk
Cumhuriyetleri, ne tutarsanız elinizde kalıyor. Şimdi de dünya karşınıza geçmek üzeredir. 

Hayırlı olsun diyorum! 
Çok teşekkürler. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Böylece planın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.26
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 21.42

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127’nci Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, çoğunluk yok.
BAŞKAN – Sayın Tanal, bakış açımıza göre değişiyor galiba! Bakın, burada tüm sıralar dolu,

ben de görüyorum. Burada arkalar da dolu.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Nerede tüm sıralar dolu! Sayalım.
BAŞKAN – Şimdi, üçüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz.
Üçüncü bölüm, öncelikli dönüşüm programları kısmını içermektedir. 
Üçüncü bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Aydın Ağan Ayaydın,

İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; siyasal iktidarların yüce Meclisin huzuruna getirdiği en önemli icrai belgelerden bir
tanesi -ki bütçe dışında en önemli belge sayılır- kalkınma planıdır. Şu anda Onuncu Kalkınma Planı’nı
görüşmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. İktidarın kalkınma planlarına ne kadar önem
verdiğini burada çok açık bir şekilde görüyoruz! Kalkınma planları görüşülürken hükûmet tam kadro
burada olurdu. İktidar partisi tam kadro burada olur ve muhalefet partileri de yine yerlerinde olurdu
ama bugün görüyorum ki Hükûmetin kendi hazırlamış olduğu ama hiçbir zaman inanmadığı kalkınma
planına ne kadar önem verdiğini bu tabloyu görmekte size ancak bu şekilde izah edebilirim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençler evlendiğinde evlenme cüzdanı kendilerine takdim
edilirken o 2 genç için o evlenme cüzdanının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ama
evliliğin ertesi günü evine giden gelin ve damat o cüzdanı alır dolabın bir köşesine koyar ve artık ömür
boyu o evlenme cüzdanına bakmaz çünkü onun için artık değerini kaybetmiştir. Kalkınma planı da
böyle. Bugün burada bu planı görüşeceğiz ama anlıyorum ki Hükûmet bu planı sadece burada
görüşmekle bırakacak, bir daha bu planın ne ilerisini ne gerisi asla ve asla ne düşünecek ne de
görüşecektir. 

Şimdi size bir örnek veriyorum. Tarih 25/6/2000 Pazar günü, Sekizinci Kalkınma Planı Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüyor. Dönemin Fazilet Partisi Milletvekili, şimdiki
Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek kürsüde mikrofonda aynen şunları söylüyor, Sayın Çiçek
diyor ki: “Bu planların bazılarının müzakerelerinde bu Mecliste bulundum. Bugünkü kadar ilgisiz bir
plan müzakeresinin olduğuna hiç şahit olmadım. Her defasında, hükûmet, başbakan ve bütün bakanlar
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-yurt dışı seyahati yapanlar dışında- gelir burada ilgiyle izlerler, varsa söyleyecekleri bunları burada
ifade eder, milletvekilleri de tam kadro gelirdi. Geçmiş plan müzakerelerini hatırlayın. Meclise
sunulduğu günden itibaren gazete köşelerinde sayısız makale yazılır, planla ilgili, plan hedefleriyle
ilgili tartışmalar açılırdı, plan müzakereleri başladığında üniversiteler, siyaset dünyası, iş dünyası,
planla alakası olan sendikalar dâhil, toplumun değişik kesimleri planla ilgili paneller, açık oturumlar
yaparlardı, dolayısıyla, bir akademik tartışma Türkiye'nin gündemine gelmiş olurdu.” Ve yine
dönemin Fazilet Partisi Milletvekili Sayın Çiçek konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Şimdi bunların
hiçbirisi olmadığına göre, toplum da, toplumun değişik kesimleri de bu Hükûmetten ve bu Hükûmetin
ortaya koyduğu plandan hiçbir şey beklemiyor herhâlde. Bunun sebeplerinden birincisi, siyasi
iktidarın popülaritesinin toplumda giderek dibe vurduğunu göstermektedir. Artık bu ülkede insanlar
Hükûmetin getirdiği hiçbir şeyi ciddiye almıyor, plan gibi önemli bir belgeyi de ciddiye almıyor.”
Kim diyor bunu? Dönemin Fazilet Partisi Milletvekili, bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Sayın Cemil Çiçek söylüyor. Sayın Cemil Çiçek’in bu söylediklerinin altına bugün imzamı
koyuyorum ve aynen katılıyorum. Bu kadar önemli, ekonominin anayasası olan kalkınma planına
iktidarın bu denli özensiz yaklaşımını gördükçe içim sızlıyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor.
Kalkınma planı son derece önemli bir belgedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu belge üzerinde
önemli açıklamalarda bulunması gerekiyordu.  

Onuncu Kalkınma Planı’nın içeriğine bakalım: Kalkınma genel olarak bir ülkenin millî gelir
düzeyindeki sürekli artışa paralel ve eş zamanlı olarak o ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal
yapısındaki pozitif değişimleri içeren bir süreç olarak nitelendirilmektedir. Ekonomik büyüme
olmadan kalkınma mümkün olmayacağı gibi salt büyüme ile de kalkınmanın sağlanması mümkün
değildir. Ekonomik büyümeye mutlaka adalet, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik alanlarındaki
ilerlemenin eşlik etmesi gerekmektedir. Kalkınma yolunda hızla ilerlemek isteyen ve köklü, kapsamlı
sosyoekonomik sorunlarına çözüm arayan gelişmekte olan ülkeler amaçlarına ulaşmak üzere araç
olarak planlı bir ekonomiyi görmektedirler. Bu ülkeler için temel strateji plan dâhilinde kalkınma
modelini hayata geçirmektir. Kalkınma planı kamu kesimi için emredici, özel sektör için orta ve uzun
vadede yön gösterici ekonomik, sosyal ve hukuki eksende makro bir yol haritasıdır.

Planlarda amaç sosyoekonomik yapının planda öngörülen süre sonunda amaçlanan düzeye
ulaşmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, ekonomik büyümeyi sağlayacak kişi başına düşen millî geliri
yükseltmek, istihdamı artırmak, gelir dağılımında adaleti sağlamak, bölgeler arası eşitsizliği
gidermek, ödemeler dengesi sorunlarını azaltmak gibi ekonomik amaçlarla birlikte toplumun refah
düzeyini artırmak, eğitim düzeyini yükseltmek, sağlık standartlarını ilerletmek, bilim ve teknolojiyi
geliştirmek gibi ekonomik olmayan birçok hedef gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye'de planlama
fikri 1930’lu yıllarda hazırlanan sanayi planlarıyla başlamış, günümüze kadar 9 adet beş yıllık
kalkınma planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Planlarda birinci dönem, 1929’daki büyük kriz sonrası başlayıp İkinci Dünya Savaşı’nın
sonlarına kadar uygulanan devletçi politikalardan sonra 1946-1958 yılları arasında özel sektöre
öncelik veren 1960 öncesi dönemdir. 

İkinci dönem, ithal ikameci politikalarla birlikte kalkınmanın planlarla gerçekleşeceği düşünülen
1960-1980 dönemine tekabül eder. Nitekim, Devlet Planlama Teşkilatı da bu dönemin bir kurumudur. 
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Üçüncü dönem ise sanayileşmenin yaşandığı ve de sanayileşme stratejisinde yapısal değişimin
yaşandığı, bu değişimin kalkınma planlarına yansıdığı 1980 sonrası dönemdir. İşte, Onuncu Kalkınma
Planı da bu döneme ait AKP İktidarı döneminde hazırlanan ikinci kalkınma planı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nın katılımcı bir anlayış ile hazırlandığını görmekteyiz. Planın
hazırlama sürecinin incelenmesinden kalkınma planının iş dünyası, siyaset dünyası, sivil toplum
örgütleri, düşünce kuruluşları, akademik çevreler, kamu kuruluşları, özel sektör ve medya kuruluşları
temsilcileriyle mahallî idarelerin içinde bulunduğu farklı kesim ve kişilerle yapılan toplantılar
sonucunda oluştuğunu anlıyoruz. Katılımcı unsurların söylediklerinin ne kadar dikkate alındığı
bilinmekle birlikte, katılımcılığın artması ve genişlemesi dileğimi burada belirtmek istiyorum. Zira,
katılımcı ve uzlaşmacı çalışma yöntemleri, hele de böylesine önemli belgeler açısından son derece
büyük önem arz etmektedir. Hazırlanış usulü açısından nispeten doğru bir profil çizen Onuncu
Kalkınma Planı’nın içerdiği esaslar için ise maalesef aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Planın bu
hâliyle fazla iyimser, gerçeklerden kopuk, geçmiş performansları dikkate almayan, mevcut sorunları
görmezden gelen bir belge olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. 

Sanıyorum, kalkınma planının esaslarının belirlenmesinde siyasi mülahazalar ağır basmıştır.
Oysa, bu planlar siyasal iktidarların ötesinde oluşması gereken teknik belgeler olup hükûmet
programlarını hatırlatır şekilde hazırlanması en başta bu planların hazırlanma gayesini ortadan
kaldırmaktadır. Zira bu planlar maksimum derecede objektif ve gerçekçi olmak durumundadır ki
amacına hizmet etsin ama korkarım ki Onuncu Plan amacına hizmet edemeyecek. Beni bu görüşe iten
şeyin ne olduğunu ise iki başlık altında sizlere sunmak istiyorum:

Bir: Planda belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşma yolları gerçekçi olarak belirlenmemiş
görülmektedir. 

İki: AKP iktidarının kalkınma planını ne kadar önemsediği ve ciddiye alarak uyguladığı
tartışılması gereken bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. 

İlkinden başlayacak olursak, planda yer verilen makroekonomik hedefleri ve bu hedeflere
ulaşmasının mümkün olup olmadığını değerlendirmek gerekmektedir. Ekonomik büyümenin
kalkınmanın olmazsa olmazı olmasından dolayı ekonomideki hedefleri irdeleyeceğim öncelikle.
Onuncu Kalkınma Planı’na göre 2014-2018 arası beş yıllık dönem sonunda yıllık ortalama büyüme
oranı yüzde 5,5 olarak, millî gelir 1,3 trilyon dolar ve kişi başı millî gelirse 16 bin dolar olarak
öngörülmektedir. Yine aynı dönemde cari işlemler açığının ortalama yüzde 5,8 olarak gerçekleşeceği
belirtilirken, işsizlik oranın da yüzde 7,2’ye ineceği öngörülmektedir. Çok güzel, kulağa hoş geliyor,
ülkemiz açısından muhtemel ve mümkün hedefler ama öngörmek yetmiyor, görmek de gerekir
bunları. Sizin öngörmeniz değil, bu ülkenin görmesidir aslolan, zira sizin öngörülerinizi bir türlü
göremiyor bu vatandaş. 

Bakınız, yine AKP iktidarı döneminde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın öngörülerine
bir bakalım ve bunları aynı dönemdeki gerçekleşmeleriyle, AKP ekonomi yönetimince hazırlanan son
Orta Vadeli Plan hedefleriyle karşılaştırılalım.

Dokuzuncu Kalkınma Planı’na göre 2007-2013 arası yedi yıllık dönemde yıllık ortalama büyüme
oranı yüzde 7 olarak öngörüldü, aynı dönemde büyüme ortalaması ise sadece yüzde 3,5 oldu; üstelik
2013 büyümesini de 4 varsayıyoruz. 
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Dokuzuncu Plan’a göre 2013 sonu itibarıyla işsizlik yüzde 7,7 olacaktı, Orta Vadeli Program
hedefi yüzde 8,9 ve en son veriye göre işsizlik oranı ise yüzde 10,5. 

Dokuzuncu Plan’a göre 2013’te cari açık millî gelirin yüzde 3’ü, yani yaklaşık 24 milyar dolar
olarak öngörülürken, Orta Vadeli Program’a göre millî gelirin yüzde 7,1’i ve 60,7 milyar dolar olması
bekleniyor.

Dokuzuncu Plan’a göre TÜFE yüzde 3 olarak öngörüldü, Orta Vadeli Program’da yüzde 5,3 ve
şu an itibarıyla yıllık yüzde 6,5. 

Dokuzuncu Plan’a göre 2013’te ihracat 210 milyar dolar olarak öngörüldü, Orta Vadeli
Program’a göre 158 milyar. 

Dokuzuncu Plan’a göre 2013’te turizm gelirleri 36 milyar dolar olarak öngörüldü, Orta Vadeli
Program’a göre yüzde 25,4 milyar dolar. İşte öngörüler, işte gerçekler. Sanırım buna öngörü değil
“öngörememe” demek lazım ama şaşırmıyorum doğrusu. Her yıl hazırlanan orta vadeli programlar
bile birbirini tutmazken beş yıllık kalkınma planlarında isabet beklemek, sizden çok şey istemek olur,
size büyük haksızlık olur. Ha, şimdi diyeceksiniz ki: “Millî gelir hedefi tutuyor.” Onun da sebebi
millî gelir hesaplama yöntemlerini değiştirdiniz. Kendinize göre yeni bir millî gelir hesaplama
formülü geliştirdiniz. Hangi formül size yarıyorsa o formülü uygulamaya koydunuz. Yanlış
anlaşılmasın, Onuncu Kalkınma Planı’ndaki hedeflerin tutmasını canıgönülden diliyorum. Hatta biz
yetersiz bile buluyoruz bu hedefleri. Zira, AKP, 2023 hedeflerinden bahsediyor. 2018 yılında
gelineceğini belirttiği yerin 2023 vizyonu açısından son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Aslında
AKP, kendi koyduğu 2023 hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini kendisi bu kalkınma planıyla resmen
ilan ediyor. Kalkınma planı hedefleri tutsa dahi geriye kalan beş yıl bizi dünyanın on büyük ekonomisi
içine sokmaya yetmeyecektir. Kaldı ki şahsen kalkınma planındaki hedeflerin yine, tıpkı Dokuzuncu
Plan’da olduğu gibi tutmayacağını açıkça belirtmek istiyorum. 

Onuncu Kalkınma Planı’ndaki hedef ve öngörülerin gerçekleşmesinin önünde ise iki tane temel
engel vardır: Engellerden biri, küresel ekonominin içinde bulunduğu durum, diğeri ise, asıl olanı ise
AKP’nin ekonomi yönetim anlayışı ve ısrar ettiği büyüme modelinden kaynaklanmaktadır. Maalesef
dünya ekonomisi son dönemlerin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu gibi krizin önümüzdeki
dönemde de süreceği, en azından toparlanmasının planın içerdiği döneme yani 2020’lere dek
uzanabileceği konuşulmaktadır. Yüksek borç stoku, ekonomik durgunluk ve büyümenin
gerçekleştirilememesi gibi sorunlarla ciddi şekilde boğuşan ve ülkemizin en büyük dış ticaret partneri
olan Avrupa’nın bu durumu, ülkemizi de fazlasıyla etkilemekte ve etkilemeye de devam edecektir.
Türkiye gibi ihracat merkezli büyüme stratejisi uygulamak zorunda olan bir ülke için, en büyük
ticaret ortağının bu durumda olması, dönemsel olarak da sıkıntılar yaratacaktır. 

Yine, Amerikan ekonomisindeki gelişmelerin yansımaları da bizim de içinde bulunduğumuz
gelişmekte olan ülke ekonomilerini de riske etmektedir. Özellikle, son günlerde ekonomilerde
yaşanan dalgalanmalar ve bize de sirayet eden bu olumsuz rüzgâr, maalesef devam edecek
görünmektedir. Zira, gelişmekte olan ülkeler için tatlı, bol likiditenin olduğu dönem sona ermektedir.
Amerikan Merkez Bankası FED’in, parasal genişlemeye son vereceği artık aşikârdır. Zira, FED’in
tahvil alımı suretiyle dünyaya dolar vermesi, sıkıntı içindeki ekonomileri biraz olsun rahatlatıyor,
muhtemel olumsuzlukları ve sıkıntıları erteliyordu ama artık parasal genişlemenin sonuna gelindi. Bu
ne demektir biliyor musunuz? Artık paranın bolluğu azalacak, ucuz finansman dönemi kapanacak,
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dış sermayeye ihtiyaç duyan ülkeler için kaynak bulmak oldukça zorlaşacaktır. Türkiye gibi kronik
bir cari açık problemi yaşayan ve bu açığı da büyük ölçüde kısa vadeli sermaye girişleriyle kapatma
yolunu izleyen bir ülke için önümüzdeki dönemde cari açığın finansmanı iyice zorlaşacaktır. 

Peki, ekonomisi ve büyümesi cari açığa dayalı olan bir Türkiye, önümüzdeki dönemde
finansmanını nasıl bulacaktır, hangi koşullarla bulacaktır? Finansman maliyeti artmayacak mıdır?
Sıcak para da azalınca cari açık nasıl finanse edilecektir? Cari açık vermeden büyümeyi nasıl
sağlayacaktır? 

Plana göre, cari açık küçülecek, yurt içi tasarruf ise yüzde 20’ye bile ulaşamayacaktır. Bu
durumda, yatırımlar nasıl finanse edilecektir? Hem “cari açık küçülecek” diyorsunuz hem de
tasarruflarda sıçrama yapamayacağınızı kabul ediyorsunuz. Büyüme nasıl olacak? Can sıkıcı ama
bizim gerçeklerimizin dayattığı sorular da işte buradadır.

Maalesef, küresel ekonomik dinamiklerden kaynaklanan bu tatsız sorular hepinizin, hepimizin
canını sıkmakta, likiditenin bol olduğu, piyasalara paranın bol kepçe verildiği, dış finansmana
erişimin kolay ve ucuz olduğu dönemi yeterince iyi değerlendiremediğimizi görünce can sıkıntısı
daha da artmaktadır.

Gelelim asıl soruna, yani AKP’nin ekonomi yönetimi ve istikrarsız büyüme modeline. Son on
yılda, Türkiye ekonomisi AKP’nin bilinçli ve sistemli tercihleri sonucu büyüme-cari açık sarmalına
hapsedilmiş durumdadır. Zira, Türkiye ekonomisi, söylemde ihracat merkezli, eylemde ise yüksek iç
talebe dayalı bir büyüme modelini uygulamaktadır.

Bakınız, 2002-2012 döneminde yıllık ortalama büyüme oranı 5,1 olmuştur. Bu dönemde, yurt
içi talebin büyümeye katkısı yüzde 5,8 olurken, ihracatın katkısı ise negatif olmuş, ortalama eksi 0,7
olmuştur. Bu modelde, banka kredileriyle finanse edilen iç tüketim, beraberinde yüksek ithalatı, o da
rekor düzeyde cari açığı getirmiştir. Cari açık bu düzeyde sürdürülemeyeceği için ekonomide frene
basılmış, büyüme ve vergi gelirleri düşmüştür. Üstelik, konut ve hizmetler sektörü gibi dış ticarete
konu olmayan alanlarda yoğunlaşan bu büyüme modeli, ülkenin tasarruflarını da eritmiş, sadece
işletmeleri değil, hanehalkı da borçlu bir toplum yaratmıştır. 

Evet, bir yıl yüzde 8,5, ertesi yıl yüzde 2,2 büyüyen bir ülke, istikrarlı bir büyümeyle büyüyen
bir ülke değildir. Hani geçen yıl dillerden hiç düşürmediğiniz Çin’den ise şimdilerde bahseden yok.
Hani Çin’le birlikte dünyada en hızlı büyüyen ülkeydik? Ne oldu da Çin’den artık bahsetmiyorsunuz?
Hemen söyleyeyim: Bizde büyüme yüzde 8,5’ten 2,2’ye düşerken, Çin’de 2012’de de yüzde 7
büyüme oldu, bu yıl da yüzde 7,7 büyüme var yani geçen yıl da yüzde 7,7, bu yıl da 7,7; istikrarlı bir
büyüme var ama bizdeki büyüme bir yıl yüzde 8,5, ertesi yıl yüzde 2,2; bu, istikrarlı bir büyüme
modeli değildir. 

AKP yanlış büyüme modeliyle yola devam ederken, son dönemlerde bu kırılganlığa bir de
ekonomi yönetimindeki çatlak eklendi. Ekonomi, her şeyden önce güvenle yürürken, tek parti iktidarı
olan AKP içinde büyüme stratejisine ilişkin olarak ciddi bir görüş ayrılığı oluştu. Kamuoyuna gaz-
fren tartışması diye yansıyan bu çatlak, aslında ekonomimiz için önemli ve yeni bir risk unsuru olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

Kısacası, Türkiye ekonomisi 2002-2012 döneminde ülke potansiyelinin altında büyümüş, yanlış
politika ve uygulamalardaki ısrar, büyüme hızına ve de dolayısıyla ülkenin kalkınmasına engel
olmuştur. On yılı bu şekilde geçiren Türkiye’yi çok daha zorlu, yapısal eksende sıkıntılı bir dönem
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beklemektedir. Zira, ekonomimiz ciddi bir sorun ile karşı karşıyadır: Orta gelir tuzağı. İktisat
literatüründe gelir tuzağı, bir ülkenin belirli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra bir sarmal içine
girerek uzun bir süre bu seviyede kalmasını, içine girdiği kısır döngüyü aşamayıp bir üst gelir
kademesine geçememesini ifade etmektedir. Türkiye, son on yılda 10 bin dolar düzeyindeki kişi
başına yıllık ortalama gelirini bir türlü 12.275 doların üzerine çıkaramadığı için orta gelir tuzağına
düşmeye aday ekonomiler arasında gösterilmektedir. 

Zira, ülkemizde nüfus kalabalık, doğal kaynaklarımız sınırlı ve sanayimiz modernizasyona kapalı
bir yapı arz etmektedir. Böylesine bir yapı ile orta gelir tuzağını aşmak hiç de kolay değildir.
Kapsamlı, köklü ve radikal reformlara ihtiyaç bulunmaktadır. İşte, AKP iktidarının genelde seçtiği,
günü kurtarmak, yapısal reformları ötelemek olduğu için söz konusu gelir tuzağı, ülkemiz açısından
kaygı verici hâle gelmiştir. 

Kaldı ki, Dünya Bankası verilerine göre, 1960 yılından bu yana orta gelirli sayılan 101 ülke
arasında orta gelir tuzağından kurtularak yüksek gelir düzeyine geçebilen sadece 13 ülke
bulunmaktadır. Latin Amerika, Orta Doğu başta olmak üzere, ülkelerin yüzde 90’ı bu eşiği ne yazık
ki aşamamıştır. Biliyorum ki, AKP’nin ekonomi kurmayları da orta gelir tuzağı riskinin farkındadır
ancak farkındalığın yetmeyeceğini, gerekli adımların hâlâ atılmadığını görmekteyiz. Yani hastalığı
biliyorsunuz ama bir türlü tedaviyi yapmamakta ısrar ediyorsunuz, tedaviden kaçınıyorsunuz; üstelik,
on bir yıldır tek başınıza iktidarsınız. 

Bakınız, “Orta gelir tuzağından sıyrılmak için neler gerekiyor?” diye sorulduğunda, hemen bir
çırpıda size, sürdürülebilir büyüme, eğitim ve sağlığa yatırım, teknoloji üretimi diyebilirim.

Peki, bu alanlarda şu an itibarıyla ne durumdayız? Az önce söyledim, zikzak çizen bir
ekonomimiz var sayenizde. Geçen yıl Türkiye ekonomisi ancak yüzde 2,2 büyüdü, yüzde 4 olarak
öngörülen, yüzde 3,2’ye revize edilen büyüme hızı, sert bir frenle yüzde 2,2 oldu. Türkiye açısından
elzem ve mümkün olan yüzde 7 büyüme yakalanmadığı için işsizlik çift haneye ulaştı, yüzde 10,5. 

OECD ülkeleri arasında eğitime millî gelirden en az pay alan ülke Türkiye. Türkiye'de sağlık
harcamalarının gayrisafi millî hasılaya oranı yüzde 6,1 iken, OECD ortalaması yüzde 9,5’tur, yani
sağlıkta da sınıfta kaldık. 

Gelelim teknolojik üretime. Verimliliği artıran, ekonomik kalkınmayı teşvik eden AR-GE
harcamalarında çok gerilerdeyiz. ABD’de AR-GE harcamalarına ayrılan pay millî gelirin yüzde
2,67’si, Japonya’da yüzde 3,12’si, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama yüzde 1,83’tür, Türkiye'de
ise AR-GE harcamalarının millî gelire oranı hâlâ binde 9 düzeyindedir. Peki, bu parçaları
birleştirirseniz bu kalkınma modeli ne kadar gerçekçidir, onu da sizin takdirlerinize sunuyorum.

Gelelim ikinci temel hususa. Diyelim ki kalkınma planındaki tespit ve hedefler doğru ve isabetli,
iyi de AKP olarak siz plana göre hareket ediyor musunuz? Bana göre asla. Hemen size birkaç örnek
verip takdirlerinize bırakacağım. 

AKP iktidarı döneminde sekiz yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4’le değiştirdiniz. Şimdi ne
yapıyorsunuz? 4+4+4’ü tekrar sil baştan Meclise getireceksiniz, bunu tekrar düzelteceksiniz. Yani
kendi yaptığınızı kendiniz bozuyorsunuz, kendi bozduğunuzu tekrar getirip muhalefete yaptırmaya
çalışıyorsunuz. Bu sürdürülebilir büyüme modelini yakalamak mümkün değildir, böyle bir ülke
büyüyemez.
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Kariyer mesleklerini altüst ediyorsunuz. Uzmanlıklarda geri adım atıyorsunuz, uzmanlık
eğitimini üç yıldan iki yıla düşürüyorsunuz, yabancı dili ortadan kaldırıyorsunuz. Böyle mi kalkınacak
bu ülke?

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kalkınma planının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını
diliyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Üçüncü bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen birinci konuşmacı

Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

görüşülmekte olan Onuncu Kalkınma Planı’nın üçüncü bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu adına söz aldım, bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bugün itibarıyla ülkemizde en önemli sorun işsizliktir, yoksulluktur, güvencesiz istihdam
koşullarıdır, uzaklaşılan, piyasalaştırılan sosyal devlet anlayışıdır. Planda bu konularla ilgili
programlara yer verilmekle birlikte çok makro düzeyde olan bu programların nasıl uygulanacağı
oldukça belirsiz görünmektedir. Öngörülen hedeflere nasıl ulaşılabileceği konusu gerçekçi ve net
değildir. 

Plan görüşmelerinin bugüne alınıp kamuoyuna da izleme imkânının verilmemesi, Hükûmetin
iddialı olmadığına ve kendi hazırladığı plana tam güvenmediğine de işaret etmektedir. 

AKP döneminin ilk planı olan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda 2013 yılı itibarıyla işsizlik
oranının yüzde 7,7’ye düşmesi öngörülmesine rağmen, bugünkü oran bunun çok üzerindedir.
Görüştüğümüz Onuncu Kalkınma Planı’nda ise işsizlik oranının 2018 yılında yüzde 7,2 olması
öngörülmektedir ancak geçmiş on yıllık uygulamaları, AKP olduğu sürece işsizliğin yüksek oranlı
devam edeceğini göstermektedir. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz maalesef
işsizdir. Üniversitelerimiz diplomalı işsiz üretmekte, iş bulamayan gençlerimiz bunalıma girmektedir.
Türk gençliğinin işsizliği, AKP zihniyetinin hiç umurunda değildir. AKP yetkilileri, kendi
çocuklarında ve çevrelerinde şirket sahibi, holding patronu olanları gördükçe herhâlde herkesi öyle
zannetmektedir.

TÜİK verilerine göre, 2002 yılında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı 2012 yılında yüzde 9,2
olmuştur. Son açıklanan 2013 Mart ayı verileri, işsizlik oranının bir önceki yılın aynı ayına göre
artarak yüzde 10,1’e, tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12,3’e, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde
19,3’e yükseldiğini göstermektedir. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranının 2012 yılı haziran ayından
beri yükseldiği, işsizliğin artış eğilimine geçtiği dikkat çekmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış
işsizlik oranı da yüzde 9 düzeyinin üzerinde süreklilik kazanmıştır.

İşsizlikteki asıl dramatik tablo, gerçek işsizlik rakamlarına bakıldığında görülmektedir. İşsiz
sayısına dâhil edilmeyen iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, 2002 yılında 1 milyon 20 bin kişi iken,
2012 yılında 1 milyon 994 bin kişiye yükselmiştir. 2013 Mart ayı itibarıyla bu sayı 2 milyon 177 bin
kişiye ulaşmıştır. İş bulma ümidi olmayanların sayısı 2002 yılında 73 bin kişi iken, 2012 yılında 632
bin kişiye, 2013 Mart ayı itibarıyla 759 bin kişiye ulaşmıştır. AKP döneminde iş bulma ümidi
olmayanlar 10 kattan fazla artmıştır. İşsizler, iş bulma ümidini kaybettikleri için işsiz olduklarını dahi
beyan edememektedirler. İşsizler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, eksik ve yetersiz istihdam ile
mevsimlik işçiler dâhil edildiğinde, AKP döneminde gerçek işsiz sayısının 3 milyondan 5,5 milyona,
işsizlik oranının da yüzde 14’ten yüzde 19’a yükseldiği görülmektedir. 
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Şimdi, işsizlikle ilgili, Türkiye İş Kurumunun yayımladığı istatistik bültenlerine bir bakalım.
2012 yılında kuruma yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında artmıştır. Kayıtlı
işsiz sayısı da 2012 yılında yüzde 28,6 oranında artış göstermiştir. 2013 Mayıs ayı istatistik bültenine
göre de kuruma kayıtlı iş gücü yani iş arayanların sayısı 3 milyon 618 bin, kayıtlı işsiz de 2 milyon
215 bin kişidir. Geçen yılın aynı ayına göre, iş arayanların sayısında yüzde 38 oranında, işsizlerin
sayısında da yüzde 3 oranında artış görülmektedir. Kayıtlı işsizlerin -yüzde 48 oranında- 1 milyon 61
bini bir yıldan daha uzun süredir işe yerleştirilmeyi beklemektedir. 

AKP’nin rakam oyunları bile on bir yıldır işsizlikle mücadelede önemli bir mesafe alınamadığını
izleyememektedir. AKP’nin uyguladığı politikalar bir taraftan dolar milyarderi sayısını hızla
artırırken, diğer taraftan yoksulu daha da yoksullaştırmış, sosyal desteğe muhtaç yoksul sayısını
artırmış ve insanlarımızı ianeye muhtaç hâle getirmiştir. AKP, yoksullukla mücadeleye kurumsal bir
kimlik kazandırmak yerine, bu konuyu istismar alanı hâline getirmiş ve yoksulluğun giderek
derinleşmesine seyirci kalmıştır. 

TÜİK’in yoksulluk çalışmalarında cari satın alma gücü paritesine göre, kişi başına 2 dolar 15 sent
ve 4 dolar 30 sent sınırlarına göre, yoksulluk oranlarında görülen düşüşün döviz kuru değişimlerinin
ortaya koyduğu yanıltıcı bir sonuç olduğunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Nitekim, kişi başına
millî gelirimiz de on yılda dolar bazında 3 misli artmış görünmekle birlikte, aslında TL bazında reel
artış yüzde 43 düzeyindedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının genel sağlık sigortası kapsamında
gelir testi çalışmalarında 16 milyon başvurudan, geliri asgari ücretin üçte 1’inin altında olanlarla
ilgili kararı verilen 11,5 milyon kişidir. Aslında bu rakam, işsizlik ve yoksulluğun boyutunu ortaya
koyan önemli göstergelerden biridir. Yoksa siz geliri asgari ücretin üçte 1’inin altında olan bu
insanlarımızı zengin mi sayıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlar, AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları sonucu tüketim toplumu
hâline getirilmiş ülkemizde tasarruflardaki düşüş, Türk ekonomisinin çözülmesi gereken en önemli
sorunu konumundadır. Toplam yurt içi tasarruflar 2002 yılında yüzde 18,6 iken, 2012 yılında yüzde
14,8’e düşmüştür. Özel tasarruflar 2002 yılında yüzde 23,5 iken, 2012 yılı itibarıyla yüzde 11,9’a
gerilemiştir. Hane halkının tasarrufları ise yüzde 7’lere kadar düşmüştür.

Planda yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programına yer verilmiştir. Program
hedefi olarak tasarruf oranının 2018 yılında yüzde 19’a yükseltilmesi öngörülmektedir.

On yıldır düşürdüğünüz oranı, beş yılda nasıl aynı seviyelere getirebileceksiniz? Madem böyle
bir maharetiniz vardı, on yıldır bu düşüşü niye seyrettiniz? Vatandaşın geliri geçimini sağlamaya
yetmiyorsa nasıl tasarruf edecek? AKP Hükûmeti vatandaşta tasarruf edecek hâl bırakmamıştır.
Bugünkü asgari ücret, maaşlar, bugünkü emekli aylıkları çalışanların ve emeklilerin zorunlu
ihtiyaçlarını asgari düzeyde bile karşılayamamaktadır. 800 liralık asgari ücretin, 700-800 liralık
emekli aylığının neresinden tasarruf edilecek? Ürünü para etmeyen, gübre alamadığından tarlasına
gübre atamayan çiftçi, hangi gelirinden tasarruf edecek? Hayatın güçlüklerine direnen esnafımız iş
yeri kirasını, sosyal güvenlik primini dahi ödemekte güçlük çekerken nasıl tasarruf edecek? Nitekim,
yoksulluk araştırmalarında gelir grupları itibarıyla nüfusun ilk üç yüzde 20’lik diliminde tasarruf
negatif iken, dördüncü grup yüzde 20’lik dilimde çok az tasarruf yapılabildiği belirlenmiştir. Beşinci
dilime mensup yüzde 20’lik grup ise güçlü şekilde tasarruf yapan kesim olmaktadır.
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TÜİK’in 28 Eylül 2012 tarihinde açıklanan sürdürülebilir kalkınma göstergeleri ile ilgili verilere
göre nüfusumuzun yaklaşık olarak üçte 2’si yoksulluk riski altındadır. Şiddetli maddi yoksunluk
içinde bulunan kişi sayısı 43 milyon 286 bindir. Bu sayı, her 5 kişiden 3’ünün şiddetli maddi
yoksunluk içinde bulunduğunu göstermektedir. 

AKP döneminde büyüme hızı, yıllık ortalama yüzde 5 düzeyinde olmasına rağmen nüfusun
eğitim düzeyi ve yaşam standartları çok düşük durumdadır. TÜİK verilerine göre hâlâ nüfusun yüzde
65'inin lise düzeyinde bile eğitimi yoksa, yüzde 40'ının çatısı akıyor ve ısınma sorunu varsa, yüzde
60'ı iyi beslenemiyorsa, yüzde 80'i eskiyen mobilyalarını yenileyemiyorsa bu durum, ekonomi
politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini, hatta geç bile kalındığını ifade etmektedir. Kişi başına
düşen millî gelirimiz 10 bin doların üzerinde olduğu hâlde neden herkes bu gelirden faydalanamıyor,
iyice analiz edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Tasarrufu artıracak, bunun için de öncelikle
üretimi artıracak, vatandaşın gelirini artıracak önlemlerin alınması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde hanehalkı borçluluğu AKP hükûmetleriyle birlikte olağanüstü
artış göstermiştir. Aylık geliri yetmeyen vatandaşımız geçimini borçla sağlamaya çalışmaktadır.
Vatandaşlarımız banka tüketici kredilerine, kredi kartlarına yüklenmiş ve toplam borçları 286 milyar
lirayı aşmıştır. 2002 yılına göre kredi kartı borçları 19 kat, tüketici kredisi borçları ise tam 96 kat
artmıştır. Merkez Bankası raporlarına göre, 2002 yılında hanehalkı borcunun gelirine oranı yüzde
4,7 iken 2012 yılı itibarıyla yüzde 50,7’ye yükselmiştir. 

2002 yılında vatandaşın her 100 liralık gelirinin yaklaşık 5 lirası borcunu karşılarken, bugün
vatandaşın 100 liralık gelirinin yarısından fazlası borca gider hâle gelmiştir. Öte yandan, bu dönemde
vatandaşın faiz ödemeleri büyük boyutlara yükselmiştir. 2002 yılında 2,5 milyar lira olan vatandaşın
faiz ödemeleri toplamı, 2012 yılında 30 milyar liraya çıkarak AKP döneminde 12 kat artış
kaydetmiştir. Dikkatinize sunuyorum, vatandaşlarımız 2012 yılında  -eski ifadeyle- 300 katrilyon
liraya varan konut, taşıt, ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçları için 30 katrilyon lira faiz ödemiştir.
AKP'nin gerçek yüzü buradadır, vatandaşı   faiz   lobilerine   nasıl    soydurduğunu  bu rakamlar
açıkça göstermektedir.

Ülkemizde tüketici kredisi borcu bulunan hanehalkının büyük çoğunluğu, alt gelir grubunda
olan ücretli çalışanlardır. Merkez Bankası raporlarına göre, tüketici kredisi borcu bulunan
hanehalkının yüzde 53,4'ü ücretli çalışanlardır. Hükûmetin, çalışanları nasıl borçlu hâle getirdiğini,
nasıl süründürdüğünü bu durum göstermektedir.

Yine, tüketici kredisi borcu bulunan hanehalkının yüzde 37,9'unu 1.000 lira ve altında geliri
bulunanlar, yüzde 23,7'sini 1.000 lira ile 2 bin lira arasında geliri bulunanlar oluşturmaktadır. Yani,
tüketici kredisi borcu bulunanların üçte 2’sinin 2 bin liranın altında geliri bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, ekonomideki gelişmeler, resmî kurumlarca açıklanan veriler, maalesef,
ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu acı gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Artık,
AKP Hükûmetinin çizdiği pembe tablolar, istatistik sepetlerinde “revizyon, güncelleme” diye yapılan
değişiklikler gerçekleri gizleyememektedir.

AKP'nin güdümlü ekonomi politikası iflas etmiştir. Hükûmet ne derse desin, ekonomide çok
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Millî sanayimiz, üreticimiz zor durumdadır rekabet gücü tükenme
noktasına gelmiştir. Piyasalarda durgunluk hâkimdir, şiddetli bir şekilde tahsilat sorunu
yaşanmaktadır. Esnafımız, kredi borçlarını, vadesi gelen senetlerini, vergi ve prim borçlarını,
kazanamadıkları için ödeyememekte ve birçoğu da kepenk kapatmakta ya da iflas etmektedir,
esnafımızın artık dayanacak gücü kalamamıştır.
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TOBB tarafından yayınlanan verilere göre, 2012 yılında açılan şirket sayısı 2011 yılına oranla
yüzde 27,3 oranında azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,4 oranında artmıştır. 2013 yılının ilk beş
ayında ise, 2012 yılının aynı dönemine göre, açılan şirket sayısı yüzde 14,3 artmış ancak kapanan
şirket sayısı yüzde 24,1 artmıştır. Birçok sanayici, iş adamı, esnaf borç batağına girmiştir. İcralar
artmakta, iflaslar baş göstermektedir. İflas erteleme kararları hızla artmaktadır. 

Teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Üçüncü bölüm üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 2’nci konuşmacı Erkan Akçay,

Manisa Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Onuncu Kalkınma Planı’nın üçüncü bölümü üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz
aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kalkınma planları, Türkiye’nin geleceğine perspektif sunan çok önemli resmî belgelerden
birisidir. Planın daha ilk cümlesinde, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek
refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacağı belirtilmektedir. Ancak, bu 221
sayfalık planın hiçbir yerinde biz bu 2023 hedefini görebilmiş değiliz. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda “Lider ülke Türkiye 2023” perspektifi ve hedefi vardı. Fakat, bu planın bazı yerlerinde bu
2023 hedefinden bahsetmesini doğrusu anlayabilmiş değiliz, bunların devletin resmî belgelerine
girmiş olması gerekir.

Bir örnek daha vermek istiyorum. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in gelir vergisi tasarısını
sunarken şu ifadeleri kullandığını iyi hatırlıyorum: “Hükûmetimizin nüfus politikası gereği 3’üncü
çocuğa da işte gelir vergisinde destek veriyoruz, avantajını vergi indiriminde yüzde 5’ten yüzde 10’a
çıkarıyoruz.” demiş idi. Şimdi, Hükûmetin nüfus politikasını hangi resmî dokümandan göreceğiz ve
okuyacağız? Devletin resmî dokümanına, resmî belgesine girmiş değil. 

Nüfus politikasına baktığımızda, yine bu kalkınma planında da göremiyoruz. Yalnız bu 2023
hedefi veya bu 3 çocuk meselesi nerede var? Sayın Başbakanın iki dudağı arasında var. Yani, biz,
Sayın Başbakanın iki dudağından çıkanı kanun ve kalkınma planı veya programı mı sayacağız?
Devletin, hükûmetin resmî belgelerine ve kararlarına dayanmadığı sürece bunların hiçbir anlamı
yoktur. Aksi takdirde, bu Türkiye’nin keyfî ve tek kişi yönetimine yönlendirildiğini ve girdiğini ifade
eder. Buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, kalkınma planlarının üçüncü bölümü bize planın, dolayısıyla Hükûmetin
uygulanabilir programlardan yoksun olduğunu, başarılı bir kalkınma programı ortaya koyamadığını
ve “2023 lider ülke Türkiye” vizyonundan fazlasıyla uzaklaştığını göstermektedir. 

Üçüncü bölümde, “Öncelikli Dönüşüm Programları” adı altında 25 program açıklanmaktadır.
Ancak ekonominin yapısal sorunlarına çözüm programı bu üçüncü bölümde yoktur. Dolaylı
vergilerden doğrudan vergilere geçişle ilgili bir niyet dahi yoktur. Vergi adaleti sağlamayı amaçlayan
bir program yoktur. Kayıt dışılıkta vergiyi doğuran olayın kavranmasına ilişkin bir program yoktur.
İthalata dayalı tüketen ekonomiden üreten ekonomiye geçiş programı yoktur. Eğitimde yaşanan
nicelik ve nitelik sorunu burada yoktur. İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve girdilerin üretimine
yönelik kapsamlı, kararlı ve uygulanabilir bir program yoktur. Tarımsal kalkınmanın nasıl
sağlanacağına dair bir öngörü yoktur, program bir tarafa. Plandaki bu öncelikli dönüşüm
programlarında kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı ve başlığı var. 
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Vergiler gelir dağılımının ve fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir araçtır ancak Hükûmet
vergileri sadece harcamaların finansmanı olarak görmektedir. Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması
hedeflenirken vergi adaleti ve dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki yüksek oranı sürekli
göz ardı edilmektedir. Vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payındaki artış adaletsizliği daha da
artırmaktadır. Toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı 2002’de yüzde 64 iken 2012’de
yüzde 67’ye yükselmiştir ve 2013 Mayıs ayı itibarıyla bu oran yüzde 67,4’tür. 

Yine, 2013 Ocak-Mayıs döneminde dolaylı vergilerde hızlı bir artış gözlenmektedir ve bu
dönemde doğrudan vergilerdeki artış yüzde 6,9 iken dolaylı vergilerdeki artış yüzde 25,4’tür. Dâhilde
alınan KDV’deki artış yüzde 19, ÖTV’deki artış yüzde 27, ithalde alınan KDV’deki artış yüzde
29’dur. Petrol ve doğal gazdan alınan ÖTV’de yüzde 41,5, damga vergisinde yüzde 30, harçlarda
yüzde 42 ve bu artışta sürekli olağanüstü bir şekilde dolaylı vergiler de gözlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu verdiklerimiz, bütün bunlar 2013’te yüzde 4 büyüme hedefi,
yüzde 5,3 enflasyon hedefi ve yüzde 7,80 yeniden değerleme oranı olan bir ülkenin geldiği nokta ve
bir ülkenin tablosu olabilir mi? Yani hedeflerle, planlarla hiç alakası olmayan bir duruma gelmiştir
ve bugün itibarıyla Türkiye'nin vergi denklemi şudur değerli arkadaşlar: Ücret stopajları 2012 yılı
itibarıyla yüzde 20,3; artı, tüketimden alınan vergiler, ÖTV, KDV toplamı yüzde 39,5; ithalden alınan
vergiler, katma değer vergisi ve gümrük vergileri, bir de bankacılık faaliyetlerinden elde edilen
gelirleri de dâhil edebiliriz. Kurumlar vergisi rekortmenlerinin ilk 100’ü içerisinde 22 bankanın yer
aldığını hatırlayacak olursak ne demek istediğimiz daha da ortaya çıkar. 2012’de ücretlerden alınan
stopajın toplam vergi gelirleri içerisindeki oranı yüzde 20,3 değerli arkadaşlar. Oysa bu dönemde
beyana dayalı gelir vergisinin payı ise yüzde 1,1’dir, 3,5 milyar lira. Yani, bu, fakirden alıp zengine
vermenin görüntüsüdür. 

Planda yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programını görüyoruz. Tasarruf açığı
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı üçüz açıktan birisidir; cari açık, tasarruf açığı ve bütçe açığı. Tasarruf
ekonomik kalkınmanın iki ayağından birisidir; birisi tasarruf, diğeri yatırım. AKP bu temel ilkenin
varlığından sanki haberdar değil ki on buçuk yıldır vatandaşlarımızı borçlandırmaya dayalı bir
ekonomik yaklaşım ile tasarruf oranlarını sürekli düşürmüştür. 2002’de tasarrufların millî gelire oranı
yüzde 18,6 iken 2012’de yüzde 14,3’e düşmüştür. Onuncu Kalkınma Planı sonunda toplam
tasarrufların yüzde 19’a ulaşması öngörülmektedir, bu rakam 2002’deki oranın birazcık üzerindedir.
2012 yılı içerisinde Hükûmet yurt içi tasarrufların artması için bireysel emeklilik, risk sigortası, altın
hesapları gibi bazı uygulamalar getirmiştir. Bütün bu uygulamalar yalnız 2018 hedefleri için yeterli
değildir çünkü sorun vatandaşların tasarruf edecek parasının ve yeterli gelirinin olmamasıdır.
Milyonlarca vatandaş, gelecek beş yılını, on yılını devamlı borç ödeyerek geçirecektir ve Adalet
Kalkınma Partisi bu bakımdan hem ülkenin hem de vatandaşların geleceğini yemiştir.

Hanehalkı borçlarının harcanabilir gelire oranıyla tasarruf oranları arasında doğrudan bir bağlantı
vardır. Bu oran 2002’de yüzde 4,7 iken 2012’de yüzde 50,7’dir yani vatandaşımız gelirinin yarısını
borca vermektedir, borca ödemektedir. Bu borçluluk oranlarıyla 2018’in tasarruf hedefi sadece boş
bir hayaldir. Velhasılıkelam, değerli arkadaşlar, bu ekonomi politikasının devamı hâlinde ekonomide
hedeflenen tasarruf oranlarına ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Programın diğer bir alt başlığı israfın önlenmesi şeklindedir. İsrafı vatandaşlarımızın üzerine
yıkan bir yaklaşım burada ortaya konulmaktadır. Adalet Kalkınma Partisi vatandaşa nasihat vermeyi
bıraksın, öncelikle kendi Hükûmetinin uygulamalarına baksın. Kamudaki israf ne olacak? Kamudaki
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israfı göz ardı ederek vatandaşa israf üzerine, tasarruf üzerine ahkâm kesemezsiniz. Sayın Başbakan
4 Eylül 2009’da israf konusunda şöyle demişti: “Biz israf ekonomisini çözüp de verim ekonomisine
geçtiğimiz gün, inanın, şu anda bulunduğumuz noktanın çok daha ötesinde oluruz ama israf
ekonomisinden kurtulacağız.” Tam aksine, israf ekonomisine doğru bir kayış var. Ele verir talkımı
kendi yutar salkımı olmaz. Ne yazık ki Hükûmetin kendisinde bu hedefi benimseyen bakanları
göremiyoruz, bakanlar birbirinden şikâyetçi, Maliye Bakanı hepsinden şikâyetçi. Bir taraftan örtülü
ödenek harcamaları her geçen yıl rekor kırıyor, sadece 2012’de 694 milyon liradır. Bir taraftan
kamuda taşıt kullanımında dünya rekoruna doğru gidiliyor; 90 bin taşıt hâlihazırda varken 2013
bütçesine 7.492 adet yeni taşıt alımı için ödenek konulmuştur. Bir de kiralanan binlerce araç var.
Bütçe Kanunu’na göre kamuda kiralanacak bir aracın aylık kira bedeli en fazla 10.860 liradır -bunlar
kamuoyuna yansıdığı için çok ayrıntılı devam etmiyoruz- ancak 2012’de toplam bina kirasıyla birlikte
araç kira harcaması 218 milyon Türk liradır. Bence tetkike muhtaç bir rakamdır. 

Başbakanlığa uçak alımı, kamu kurumlarının bina kiraları, Dışişleri Bakanının konut kirası,
Çankaya’da beş yıldır bir türlü bitirilemeyen tadilat ve onarımlar ve müsteşar evlerinin aidat giderleri
ve dahi birçok keyfî harcama; döşeme, demirbaş ve mefruşat giderleri. AKP yönetiminde kamu
harcamalarında israf zirve noktasındadır. İsraftan vazgeçilmesi ancak bir zihniyet değişimiyle
mümkündür. Kamu harcamalarını lüks ve konforun, keyfî harcamaları yandaş zenginleştirmenin bir
aracı olarak gördüğünüz müddetçe israf ekonomisi girdabından çıkamazsınız. Böyle bir zihniyetle de
kamu harcamalarının akılcılığı ve verimli kullanımı mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikli dönüşüm programları içerisinde tarıma dair tek
program tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programıdır yani tarımdaki tek programı su
kullanımı olan AKP çiftçimize yine sırtını dönmektedir, bunun anlamı da budur. Eğer bu üçüncü
bölümdeki programda sadece su kullanımını bir programa almışsanız çiftçiye sırtınızı dönmüşsünüz
demektir. Bugün, tarım âdeta can çekişmektedir. Üretici fukaralaşmış, borca batmıştır. 2002’de
tarımsal kredi borcu olan çiftçilerin borç tutarı 530 milyon Türk lirasıydı, 2012 itibarıyla ise
çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcu 30 milyar Türk lirasını aşmıştır
ve bu borç, on buçuk yılda neredeyse 60 kata varan nispette katlanmıştır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının “Kredileri artırdık.” diye övündüğü durum, üreticiyi
üreticilik yapamaz duruma getirmiştir. Kaldı ki bir hükûmetin, çiftçiyi, esnafı borçlandırmakla
övünmemesi gerekir çünkü bizim vatandaşlarımız diyor ki: “En iyi hükûmet, halkını borçlandırmayan
hükûmettir.” Bu Hükûmet, halkı borçlandırarak âdeta borç girdabının içerisine mahkûm etmiş -çünkü
yıllarca borç yiğidin kamçısıdır diye borca özendirildi- artık borç çiftçinin, esnafın prangası hâline
gelmiştir. Bu politikadan kesinlikle vazgeçilmesi gerekir. Çiftçi her gün üretimden uzaklaşmaktadır.
İşlenen tarımsal alanlar itibarıyla da öyledir. 

Süremiz de burada bittiği için artık sözlerimizi de tamamlamak zorundayız. Bütün bu
eleştirilerimize rağmen kalkınma programının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Üçüncü bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen İbrahim Binici,

Şanlıurfa Milletvekili. 
BDP GRUBU ADINA İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Onuncu Kalkınma Planı üzerinde grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmeti, son yıllarda hayalî 2023 hedefleriyle yoksul yığınlara
umut pompalamaya devam etmektedir. İktidar, mevzuat gereği hazırlamak zorunda kaldığı Onuncu
Kalkınma Planı’nı da bu hayaliyle 2023 hedeflerinin ambalajı olarak sunma arayışına girmiştir. 

AKP iktidar olduğu günden bugüne kadar ne var ne yoksa satıp savmış, küresel para avcılarına
kapıları sonuna kadar açmış, ekonomiyi tamamıyla piyasacılığın acımasız vahşetine terk etmiştir.
Üretmek, yetiştirmek ve değer katmaktan yoksun olan bu anlayış, sanayileşmek gibi, kalkınmak gibi
hedeflerden giderek uzaklaşmıştır, ithalata dayalı tüketimle kendisini ifade eder hâle gelmiştir. On
birinci yılını sürdürmekte olan Hükûmet ekonomiyi sıcak parayla, borçla ve ithal girdilerle karşılayan
tüketim anlayışına dayalı olarak kâğıt üzerinde büyümüştür. Bu dönemde kentler rant uğruna
yağmalanmış, yandaşlara peşkeş çekmenin en fütursuzu uygulamaya konulmuş, talan ve yağmadan
en yakıcı darbeyi büyük kentlerimiz maalesef almıştır. 

Yirmi yıldan bu yana yönettikleri İstanbul’un “Silüeti bozuldu.” diye timsah gözyaşları da yine
bu dönemde dökülmüştür. Ranta ve talana dayalı bu tecrübeler belediyecilik döneminde kazanılmış,
merkezî iktidarın elde edilmesiyle diğer kentlere de sirayet etmiştir. Üretmekten ziyade al-ver üzerine
işleyen bu sistem kentlerimizin soluk aldığı meydanlarını AVM’lerle kuşatmış, bu kuşatma küçük
esnafa darbe indirmekle kalmayıp hafta sonlarını da alışveriş çılgınlığıyla geçiren yeni bir anlayışı
da beraberinde getirmiştir. Nitekim, ortaya çıkan bu durum Hükûmet için bulunmaz bir fırsata
çevrilmiş, tüketim esaslı parametrelerle yaldızlanan rakamlar ekonomik gelişme olarak yutturulmak
istenmiş. 

Değerli milletvekilleri, üretim ve bölüşüm siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamı yöneten en önemli
dinamiktir. Üretimin en önemli özelliklerinden birisi de hiç kuşkusuz iş bölümü gerektirmesi
nedeniyle toplumsal karaktere sahip olmasıdır. Üretim sürecinde katkı verme iradesini gösterdiği
hâlde bu sürecin dışına kendi iradesi dışında itilenleri yani işsizleri yok sayarsak üretimin toplumsal
yönüyle ilgili bir sıkıntı yoktur ancak sıkıntının yaşandığı esas nokta, toplumsal olarak yapılan
üretimin veya ekonomik değerlerin bölüşümünde ortaya çıkmaktadır. İşte bu nokta, iktidarların
renginin ve gerçek niyetinin ayan beyan ortaya çıktığı noktadır. İlhamını tamamen piyasacılıktan
alan, ekonominin o çok meşhur ama bir türlü görünmez olan düzenleyici ele teslim eden zihniyet
neyin planını yapar, anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Kaldı ki şimdiye kadar yaptıkları planlara ne
kadar sadık olduklarını da yeterince gördük. Açın Dokuzuncu Kalkınma Planı’nı, açın büyük
şaşaalarla tanıtımını yaptıkları GAP Eylem Planı’nı, açın Enerji Bakanlığı stratejik planlarına bakın,
yaptıkları planlarla mevcut gelinen durumu mukayese edin. İnanıyorum ki ne demek istediğimi daha
net göreceksiniz. 

Bakın, enerji alanında stratejik plan hazırlandı. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranını
yüzde 60’lardan yüzde 73’lere çıkardılar. 2008 yılında Diyarbakır’da açıkladıkları GAP Eylem
Planı’ndaki hedeflerle mevcut durumu karşılaştırın, aynı tabloyu orada da göreceksiniz. Başbakanın
beraberinde götürdüğü yardımcıları dâhil 12 bakan, 50’yi aşkın milletvekiliyle tam bir siyasi şova
dönüştürerek açıkladığı GAP Eylem Planı’na ne oldu? İşsizlik Fonu’na el atarak “kaynağı hazır”
dediğiniz, yapılacak işlerle ilgili olarak başlangıç ve bitiş tarihleri verdiğiniz GAP Eylem Planı’na
ne oldu beyler? Hani 2012 sonuna kadar 1 milyon 60 bin hektar alan sulanacaktı? Hani kişi başı gelir
yüzde 209 artacak, 3 milyon 800 bin kişiye iş imkânı yaratılacaktı? Evet, yanlış duymadınız, tam 3
milyon 800 bin kişiye iş imkânı yaratılacaktı. Eğer bu masalınız gerçekleşseydi -mesela- Türkiye’de
işsiz olan tek bir kişi bile kalmayacaktı ya da mevsimlik tarım işçiliği için Şanlıurfa’dan,
Diyarbakır’dan, Adıyaman’dan, Batman’dan, Mardin’den yüz binlerce aile göç yollarına
düşmeyecekti. Hatta, kim bilir, belki de ülke dışından iş gücü talep edecektik.
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Sayın milletvekilleri, sizlerden istirhamımdır: Alın elinize GAP Eylem Planı’nı, gidin bölgeye,
hangi tarihler arasında neler planlanmış, neler yapılmış, kendi gözlerinizle görün. Şanlıurfa
milletvekili olmam hasebiyle, eylem planı süresince, muhtelif tarihlerde bitirileceği yazılan ama ne
hikmetse bir türlü bitmeyen sulama işlerinin nedenini Başbakana yazılı olarak sordum. Soru
önergeme Kalkınma Bakanı tarafından gönderilen       “-cek”li, “-cak”lı, “-miş”li cevaplar için Bakana
buradan teşekkür etmiyorum. 

Ayrıca, malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde Kalkınma Bakanlığı GAP’la ilgili bir
koli dolusu kitap gönderdi. Yazıktır, israftır, haramdır. Neyin reklamını yapıyorsunuz Allah aşkına
Sayın Bakan? Bu kitaplar için de Bakana teşekkür etmiyor, aksine esefle kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere “kalkınma” kavramı ekonomik yapıyla birlikte
sosyal ve siyasal yapılardaki değişiklikleri de içermektedir. Kalkınmayla ortaya çıkan yeni
yapılanmada toplumu oluşturan sınıf veya grupların yanı sıra coğrafi bölgelerin de artan refahtan
dengeli yararlanması esas olmalıdır. Bu bakımdan, kalkınmanın ortaya çıkardığı sonuçlardan belki
de en önemlisi, toplumda var olan sosyal sorunların çözümünü de beraberinde getirmesidir. 

Kalkınma planının içeriğine baktığımızda -ki olması gereken de zaten budur- eğitimden nüfusa,
adaletten sağlığa, aileden kültür sanata, istihdamdan temel hak ve özgürlüklere kadar insanı ve
toplumu ilgilendiren hemen her konuda durum tespiti yapılmış ve yeni hedeflere yer verilmiştir.
Şimdi, Hükûmetin önümüze getirdiği Onuncu Kalkınma Planı ile ilgili söyleyecek çok şey var ama
ben bunlara girmek niyetinde değilim. Zira “Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” diye çok güzel bir
atasözümüz var. Bu bakımdan, Hükûmetin önceki plan dönemi için ortaya koyduğu hedefler ve bu
hedeflere ne ölçüde ulaştığına birkaç başlıkla bakmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. 

Bildiğiniz üzere Dokuzuncu Plan 2007-2013 dönemini kapsamaktaydı ve yıllık ortalama yüzde
7 büyüme hedeflenmişti. Gelinen nokta itibarıyla 2007-2012 ortalamasında büyüme oranı yüzde
3,3'te kalmıştır. 2013 yılı da pek parlak görünmediği gibi bu oranın değişmeyeceği açıktır yani
hedeflenenin yarısıdır. Dokuzuncu Plan’da 2013 yılı için tüketici enflasyonu yüzde 3 olarak
hedeflenmişti. Şu anda enflasyon maalesef yüzde 7,5’u aşmış durumdadır, yıl sonunda ise daha da
artması beklenmektedir. Sabit sermaye yatırımlarında öngörülen yıllık ortalama büyüme 9,1 olarak
hedeflenmişken gerçekleşen oran sadece yüzde 3'te kalmıştır. Plana göre 2013 yılında ihracat hedefi
210 milyar dolarken, yıllık programda revize edilmiş ve 158 milyar dolara çekilmiş. 2013 itibarıyla
işsizlik oranının yüzde 7,7'ye düşürülmesi hedeflenmiş, takla attırılmış rakamlarla bile işsizlik oranı
yüzde 11 yaklaşmış. Dokuzuncu Plan’a göre tarımda yüzde 3,6 öngörülmüş ancak yıllık ortalama
büyüme yüzde 2,2'de kalmıştır. Tarım sektöründeki bu gerileme Onuncu Plan’da açıkça itiraf edilmiş
ve tarımsal ürün ithalatında hem miktar hem de değer itibarıyla artışlar yaşandığı ifade edilmiştir.
Ancak bu konuyla ilgili olarak tedbir alınması yolundaki uyarı ve taleplerimiz her defasında AKP
milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir. Vermiş olduğum bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama
ben daha fazla rakam vererek sizleri bunaltmak istemiyorum.

Değerli milletvekilleri, ben konuşmamın bu bölümünde seçim bölgem olan Şanlıurfa'dan
bahsetmek istiyorum. "Nesini söyleyim canım efendim" diye bir türkü var ya, bizim durumumuz da
inanın aynen öyle. Mesela, her yıl ortalama 60 bin çocuğun dünyaya geldiği Şanlıurfa'da neredeyse
her 2 kişiden 1’inin çocuk olduğunu ya da kadın ve doğum hastanesinin yetersizliği nedeniyle ilkel
koşullardaki doğuma bağlı olarak anne ve bebek ölümlerinin en çok yaşandığı ilin Şanlıurfa olduğunu
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veya çocuk hastanelerinde 3-4 çocuğun aynı yatakta yatarak -tabii şansı yaver gider de başka mikrop
kapmazsa- tedavi gördüğünü biliyor muydunuz? Mesela, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen
bozuk aşı sebebiyle SSPE hastalığına yakalanan çocukların sayısını ya da lösemi ve talasemi
hastalığının pençesinde olup da bir an önce doktor tayin edilmesini bekleyen çocukları bileniniz var
mı? Mesela, taşımalı eğitim merkezlerinde bir sınıfa balık istifi tıkıştırılmış 60-70 çocuğun ders
yaptığını ya da henüz ilköğretim çağındaki 70 bin çocuğun aileleriyle birlikte tarım işçiliği için yollara
düşmek zorunda kaldıklarını biliyor muydunuz acaba? Veya basına yansımasaydı Siverek ilçemize
bağlı Çıkrık köyü ilköğretim okulunda 130 çocuğun aynı anda bir sınıfa nasıl sığdığını hayal edebilir
miydiniz? Mesela, her 3 çocuktan 1’inin ilkokula başladığı hâlde tek bir kelime dahi Türkçe
bilmediğini, ama buna rağmen Türkçe eğitim almak zorunda kaldıklarını ya da her 5 çocuktan 1’inin
işçi olarak çalıştırıldığını ve emeklerinin sömürüldüğünü veya Şanlıurfa'daki her 5 çocuktan 1’inin
aileleriyle birlikte hâlen kuyu suyu içmek zorunda olduğunu biliyor musunuz acaba? Mesela, sürekli
kesilen elektrikler yüzünden çocukların mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldığını, kesintiler
nedeniyle kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan bunaldıklarını veya Şanlıurfa'da her 4 çocuktan 1’inin
anne ve babasının işsiz, aynı zamanda kendisinin de işsiz kalacağını biliyor musunuz? Çok merak
ediyorum, kalkınma planınızda belirttiğiniz adaleti, sağlığı, eğitimde fırsat eşitliğini bu çocuklar için
mi sağlayacaksınız?

Değerli milletvekilleri, Şanlıurfa'ya yolu düşenler, adını bilmese de otogara yakın olmasından
dolayı Esentepe bölgesinden mutlaka geçmişlerdir. Ahmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
otogar arasında çevre yolu boyunca uzanan hazineye ait 20 dönümlük bir yamaç bulunmaktadır. Bu
arazi özellikle her yerel seçimde mutlaka gündeme gelmesiyle ünlü bir arazidir çünkü hemen her
başkan adayı bu araziyi yeşil alan olarak kullanacağını vadeder ama ne hikmetse seçimlerden sonra
da iş yoğunluğu nedeniyle unutur gider. 2009 yerel seçimlerinde de aynı durum yaşanmış, seçim
sürecinde hem AKP adayı hem de sonradan AKP'ye transfer olan görevdeki başkanın da seçim
vaatlerinin başında bu bölgeyi yeşil alan olarak Şanlıurfa'ya kazandırmak vardı. Seçimlere AKP
adayı olarak giren şahıs, vaatle de yetinmeyerek parkın nasıl düzenleneceğine dair, hatta bir de
amfiteatr eklediği projesini seçim broşürü olarak dağıtmıştı.

2009 seçimlerinde "ceket" tartışmaları gölgesinde yaşananları biliyorsunuz herhâlde. 2013
yılının ilk günlerinde AKP'ye transfer olan mevcut Belediye Başkanı, vaadine sadık kalarak
seçimlerden sonra bu araziyi ağaçlandırmıştı. Aradan geçen uzunca bir süreçten sonra, ne olduysa
artık, hazine bu araziyi eğitim alanı olarak ihaleye çıkardı. İhaleye çıkış şartnamesinde arsa üzerinde
en fazla yarısı kadar yani 10 bin metrekare inşaat yapılabileceği hükmü yer almıştı. Dolayısıyla,
ihaleye teklif veren firmalar da bu hüküm uyarınca yani 10 bin metrekarelik inşaat alanını göz önünde
bulundurarak tekliflerini verdiler. Nihayetinde Şanlıurfalı bir firmanın kazandığı ihale, jet hızıyla
Bakanlık tarafından onaylanarak sözleşme yapılmıştır. 

Araziyle ilgili asıl hikâye bundan sonra başlıyor. Artık ne olduysa, birden, hazine, inşaat izni
konusunda belediyeye müracaat ederek inşaat alanının, arsanın tam 2,5 katına çıkarılmasını talep
etmiştir. Bununla da yetinmeyen hazine, inşaat türünün de eğitimin yanı sıra, turizm amaçlı olarak
değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Hazinenin bu talebini emir telakki eden Şanlıurfa Belediyesi,
jet hızıyla karar alarak talebi onaylamıştır. Böylece, arsa üzerinde yapılacak inşaat alanı 10 bin
metrekareden birdenbire 50 bin metrekareye çıkarılıyor. Ayrıca, turizm amaçlı özelliğini de kazanan
araziye otel izni de verilmiştir. “Deveyi havuduyla götürmenin bu kadarına pes!” diyenlerin seslerini
yükseltmesi sonucunda, belediye meclisi bir kez daha karar değişikliğine giderek inşaat alanını 1,75’e
çekmiştir.
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Şimdi, şu soruları sormak bize farz değil mi? 2009 yılı yerel seçimlerinde hem AKP adayı hem
de seçimi kazanan ve AKP’ye transfer olan mevcut Belediye Başkanının vaatleri AKP Hükûmetini
bağlamıyor mu? Belediye, hangi kriterlere göre başlangıçta 0,5 olan inşaat yoğunluğunu, ihaleden
sonra jet hızıyla önce 2,5'a çıkarıyor, sonra da 1,75'e çekiyor? Araziyle ilgili Ankara'dan da baskı mı
uygulanmıştır acaba? Bu anlattıklarım Gezi Parkı’yla da ne kadar benzeşiyor değil mi arkadaşlar?

Değerli milletvekilleri, kentlerin yeşil alanları üzerinden rant yaratma alışkanlığını bir türlü
bırakmayan AKP, Şanlıurfa’mızı da maalesef pençesine almıştır. Şanlıurfa'daki yeşil talan Esentepe
ile sınırlı değil, 11 Nisan Kent Meydanı’nda da yaşanmaktaydı. Epey eskilere dayanan bu arazinin
hikâyesini çok kısa olarak sizlerle paylaşayım.

Güllüoğlu ailesi 42 dönüm arazisini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, spor kompleksi yapılması
şartıyla, 1958 yılında hibe etmiştir. Daha sonraki yıllarda bu arazi üzerinde ailenin isteği ile 11 Nisan
Şehir Stadyumu, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve olimpik yüzme havuzu yapılmıştır. Sonrasında GAP
Arena Stadı’nın faaliyete geçmesi ile birlikte 11 Nisan Şehir Stadyumu kullanılmamaya başlanmıştır.
Hükûmet, 2011 seçim vaatlerinde, bu stadyumun yer aldığı arazinin "11 Nisan Kent Meydanı" olarak
yeniden düzenleneceği taahhüdünde bulunmuştur. Seçimden sonra da söz konusu arazi ve spor
kompleksleri İl Özel İdaresine devredilmiştir.

Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan bu arazide AVM benzeri yapılar yapılması için gerekli imar
değişiklikleri, geçtiğimiz şubat ayında Belediye Meclisindeki AKP'li eller tarafından kabul edilmiştir.
Ahde vefadan yoksun bu zihniyet, araziyle ilgili değişiklikleri yaparken bağışçı ailenin görüşlerini
dahi sorma gereği duymamıştır.

Değerli milletvekilleri, Şanlıurfa'nın tarım kenti olmasından kaynaklı olarak yaşadığı sorunlardan
biri de kuşkusuz, tarımsal sulama alanında yaşanmaktadır. Bu noktada, Şanlıurfa'da sayıları 22 olan
sulama birliklerinin içinde bulunduğu sorunlara bir örnek vererek değineceğim. Sulama birliklerince
bana aktarılan sorunları dinledikçe ister istemez bende oluşan kanaati sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Sulama yatırımlarını yapan DSİ, yani devlet sanki bu yatırımları yaptıktan sonra çiftçilerimizle
bir daha yüz yüze gelmemek için sulama birliklerini oluşturdu ve aradan çekildi diye düşünüyorum.
Neden mi böyle düşünüyorum? Ben şimdi sizlere kendi seçim bölgem Şanlıurfa'dan, toplam borçları
400 milyona dayanmış 22 sulama birliğinden seçtiğim birini örnek olarak vermek istiyorum: 180
bini aşkın dekarlık alana ve 6 bin civarında çiftçimize hizmet veren bu birlik 55 civarında personel
çalıştırıyor. Birliğin 2012 yılı tüm kullanıcılardan toplam tahakkuk miktarı 4,5 milyon liradır. Bu
miktar tahakkuk olup gerçekleşebilen tahsilatın miktarı ise 2,5 milyon civarındadır. 

Birliğin 2012 yılı için gider kalemleri ise aynen şu şekildedir: Personel maaşı, SSK, vergiler,
yakıt, bakım ve onarım giderlerinin toplamı 3 milyon 760 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Birliğin
2012 yılı için elektrik faturası ise, gecikme faizleri dâhil tam 7 milyon liradır. Birliğin gelir ve giderleri
arasındaki farkı söylüyorum: Bu fark yuvarlak olarak, eksi 6 milyon liradır. Ortaya çıkan negatif
bakiye nasıl ve kim tarafından ödenecek? Çiftçilerden topladığı para ortada, bu paralarla diğer
giderleri bir kenara bıraksak bile elektrik faturasını ödeyemeyecektir.

Diğer bir husus daha var ki bende oluşan kanaatin esas sebebini de asıl bu durum
oluşturmaktadır. Birliğin 2012 yılında boru ve kanaletlerde ortaya çıkan arızaları onarmak için
harcadığı toplam para 400 bin lira civarındadır. Şimdi, ister istemez aklıma şu geliyor: DSİ bir yatırım
yapıyor, kullandığı boru ve benzeri ekipmanlar o kadar kalitesiz ki sözünü ettiğim sulama birliğini,
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yıllık olarak neredeyse yarım milyon liraya yakın onarım parasıyla baş başa bırakıyor. Bu noktada
sulama yatırımlarını yaptırmak ve denetlemekle görevli DSİ'nin uyuduğunu, işini yaparken nal
topladığını düşünmeden edemiyorum. Derme çatma yaptığı bu tesisleri hem çiftçilerimizin hem de
sulama birliklerinin başına bela etti diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu işin enteresan yönlerinden birisi de her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla
açıklanan sulama tarifelerinin bu yıl içinde ikinci kez belirlenmiş olmasıdır. Mayıs başında çiftçilere
müjde verircesine tarifeyi yarı yarıya düşürdüğünü açıklayan Hükûmet, özellikle pompaj sistemli
sulama birlikleriyle çiftçileri karşı karşıya getirmekte ve aradan sıyrılmanın çabası içerisindedir.
Çünkü çiftçilerimiz, “Hükûmet sulama ücretlerini düşürdü, siz neden düşürmüyorsunuz?” diyerek
birliklerin kapısına dayanmaktadır. Ben, elektrik tüketimi nedeniyle borç batağına saplanmış
birliklerin bu sorununa kalıcı çözüm olacağına inandığım kanun teklifimi hazırlayarak Başkanlığa
gönderdim. Eğer zerre kadar samimiyetiniz varsa, hazırladığım kanun teklifini değerlendirir veya
katkı vererek Genel Kurul gündemine alırsınız. Gerçekten çiftçilerimize, Urfa çiftçisine işte o zaman
gerçek bir müjdeyi verebiliriz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Şimdi, üçüncü bölüm üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz isteyen Abdulkerim

Gök, Şanlıurfa Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2014-2018 yıllarını kapsayan bir plandır. Bu
manada AK PARTİ Grubumuzun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle
hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında gündüz saat 13.00’te başlayan ve belki de gece
saat 2-3 gibi bitecek olan kalkınma planına ilişkin yapılan tartışmalarda bir konunun tespiti noktasında
bir düşüncemi özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii ki muhalefet tenkit yapacak, tabii ki eleştirecek;  bu, demokrasinin
de bir kaidesi, kuralı. Ancak bunu yaparken    -eksik olan yanını tespit anlamında söylüyorum- burada
bu tenkitin hangi boyutunda, nerelerde, ne yapacaklarına ilişkin de görüşlerini ifade etmeleri gerekir
ki bu da demokrasi açısından son derece önemlidir. Yani, biz yapmış olduğumuz planlarla, kalkınma
planlarıyla ve elbette ki burada dile getirilen tenkitlerle… Tabii ki ülkenin kalkınması ve büyümesi
aslolandır. Bu manada bütün görüş ve düşünceler son derece anlamlıdır. Elbette ki bu anlamlı olan
düşünceler ve iktidarın kendi programı çerçevesinde değerlendirdiği beş yıllık kalkınma programları
kapsamında “Planlama, Programa, Bütçeleme Sistemi” dediğimiz yapıyla, yıllık bazda bu beş yıllık
programlardan alıp parasal karşılığı bütçe boyutuyla değerlendirdiğimizde aslında eğitimde, sağlıkta,
savunmada, ulaştırmada, turizmde, istihdamda, birçok alanda birçok başarıları gerçekleştirmiş olduk.
Bunu nereden anlıyoruz? Bunu, halkımızın, milletimizin gündeminden anlıyoruz. Çünkü, biz,
meydanlarda neyi konuştuysak, neyi dile getirdiysek aslında onları bir bir gerçekleştirmeyi hedefledik
ve belki de bir manada Türk siyasal hayatında “Dün dündür, bugün bugündür.” ifadelerinin yerine
biz dün ne söylediysek aynısını savunarak onları bir bir gerçekleştirmeye doğru gittik. 
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Bilindiği üzere, ülkemizde 1960 yılından itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın
hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında tutarlılık sağlanması ve ekonomiye rasyonel kamu
müdahalesinin temini amacıyla kalkınma planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 2023’e giden yoldan bir önceki kalkınma planı olması münasebetiyle
2014-2018 yani Onuncu Kalkınma Planı’mız son derece önem arz etmektedir. Plan, küresel
ekonomide risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, ülkeler arasında
güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır. Bundan sonra hazırlanacak olan
onbirinci kalkınma planı, yani 2019-2023 yıllarını kapsayan bir kalkınma planı olacaktır. İktidar
olduğumuz günden bugüne 2023 vizyonunu ilk etapta bir hedef olarak ortaya koyduk ve kalkınma
planlarımızı bu bakış açılarıyla hazırladık. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’mız da bu bakış
açısıyla hazırlanmıştır. Çok değerli konuşmacı arkadaşlarımız ifade ettiler, bir tespit açısından ifade
ettiler, “Planlar, geçmişte uygulanan politikaları değil, geleceği şekillendirme açısından önem arz
eder.” dediler. Doğrudur ama çok iyi biliyoruz ki bir okun en uzun mesafe alması noktasında, en
uzak yere gitmesi açısından son derece geriye doğru çekeriz. Onun için biz burada görüş ve
düşüncelerimizi ifade ederken geçmiş yıllarda uygulamış olduğumuz ve ana kaynağımız kalkınma
planları olan bu boyutlarıyla da değerlendirmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 2023 yılına ilişkin temel makro hedeflerimiz, bilindiği üzere, millî geliri
2 trilyon dolara yükseltmek, 500 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek, işsizlik oranını yüzde 5’e
indirmek, kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmak, enflasyon ve faiz oranlarını tek haneli
rakamlara indirgemek. İşte, belirttiğimiz bu makro hedeflerin yanında elbette ki mikro hedefler de
bir o kadar önem arz etmektedir. 

Sözlerimin hemen başında, Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln’ün bir sözüne de atıfta
bulunmak istiyorum: “Kalkınmamış ülkeler yoktur, iyi yönetilmeyen ülkeler vardır.” Abraham
Lincoln’ün bu sözünden hareketle, iktisadın tanımından da anlaşılacağı üzere, “Kıt olan kaynaklarla,
sınırsız ve değişken insan ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanmasıdır.” ifadesini kullanırız.
Ayrıca, madem kalkınma planlarını konuşuyoruz, karşımızda kamu idaresi söz konusu olmaktadır ve
kamu idaresinin yanında kamu maliyesi çıkmaktadır. Yani kaynakların varlığı kadar bu kaynakları
idare eden mekanizma söz konusudur. Dönüp baktığımızda, devlet, son derece, bu süreç içerisinde,
zaman zaman farklı idareler tarafından farklı kaynakları farklı sonuçlarla karşı karşıya bırakmıştır.
Demek ki kaynakların varlığı önemli olduğu gibi kaynakların yönetimi de son derece önemlidir. 

Biz burada kamu açısından değerlendirirken özellikle de kamu kaynaklarını göz önünde
bulundurarak kamu harcamaları ve kamu gelirleri bağlamında yapılan yatırımları da değerlendirmek
isteriz. Devlet geleneğinde planlar son derece önemlidir, büyük devlet olmanın da bir gereğidir.
Kalkınma planları, kamu idareleri açısından uygulanması zorunlu, özel sektör açısından ise yol
gösterici mahiyettedir. Kalkınma planları salt istatistiksel rakamlarla hazırlanmazlar, aynı zamanda
sosyal göstergeleri de beraberinde değerlendirmekte fayda vardır. 

Bugüne kadar ülkemizde hazırlanmış olan kalkınma planlarından farklı bir kalkınma planını
karşınıza getirmiş bulunuyoruz. Bu farklılık üçüncü bölümdeki düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu
düzenlemeler somut, uygulamaya dönük; bir ve ikinci bölümde yer alanların nasıl, ne zaman, kim
tarafından, ne şekilde, hangi eş güdümle gerçekleştirileceği açısından son derece önemli bir bölümdür.
Yani uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından kalkınma planı -Onuncu Kalkınma
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Planı’mızdaki üçüncü bölüm- ilk kez karşımıza çıkmaktadır. Kendi içerisinde son derece tutarlılık arz
etmektedir. İşte onun için diğer kalkınma planlarından farklılık arz etmektedir diyorum, son derece
tutarlılık arz etmektedir diyorum. Sürdürülebilirliğinin, uygulanabilirliğinin son derece yüksek
olabileceğini hatırlatmak istiyorum. 

Hazırlamış olduğumuz kalkınma planı, elbette ki bir vizyonla, elbette ki ileriye dönük bir bakış
açısıyla hazırlanmıştır ama unutmayalım ki sınırların kalktığı, dijital ağın geliştiği, küreselleşmenin
boy gösterdiği bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Onun için, zaman zaman kalkınma planlarından
sapmanın doğal olabileceğini de kabul ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bugünün koşulları ve vizyonel bir bakış açısıyla önümüzdeki beş yıllık
süreç içerisinde küreselleşmeyi, dünya ekonomisindeki makroekonomik düzenlemeleri ve elbette ki
komşuları bulunduğumuz Orta Doğu ülkelerindeki gelişmeleri yakından ilgilendiren bir boyutuyla
kalkınma planını hazırlamış durumdayız. 

Anayasal ifade ile Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. İşte,
iktidar olduğumuz on bir yıl öncesindeki durumdan bugüne kadar, son derece sosyal içerikli temel
politikaları üretmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla, kalkınma planımız da bu manada önem arz
etmektedir. Buradan şu ifadede bulunmak istiyorum: Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’mız da
sosyal ağırlığı olan, sosyal politikaları uygulamaya dönük olarak hazırlanmış olan bir kalkınma
planıdır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de üçüncü bölümde yer alan ve bundan önceki kalkınma
planlarında hiçbir şekilde görmediğimiz, ilk kez uygulama şansı yüksek olan bu programların ana
başlıklarıyla isimlerini sizlere sunmak istiyorum: Üretimde verimliliğin arttırılması, ithalata olan
bağımlılığın azaltılması, yurt içi tasarrufların arttırılması ve israfın önlenmesi, İstanbul Uluslararası
Finans Merkezi Programı, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin
arttırılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi, kayıt dışı
ekonominin azaltılması, istatistiki bilgi altyapısının geliştirilmesi, öncelikli teknoloji alanlarında
ticarileştirme, kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim, yerli kaynaklara dayalı
enerji üretimi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi, sağlık
endüstrisinde yapısal dönüşüm, sağlık turizminin geliştirilmesi, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm,
temel ve mesleki becerileri geliştirme, nitelikli insan gücü için çekim merkezi, sağlıklı yaşam ve
hareketlilik, ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması, yerelde kurumsal kapasitenin
güçlendirilmesi, rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm, kalkınma için uluslararası
iş birliği altyapısının geliştirilmesi. 

Değerli milletvekilleri, gündüz başlamış, belki de gece saat 2’yi, 3’ü bulacak olan bu
tartışmalarımız açısından, biraz daha enerjik bir yapı olması noktasında hatırlamış olduğum kısa bir
anekdotu paylaşmak isterim sizlerle.

Değerli milletvekilleri, aslan, avlanmak ve avını gerçekleştirmek için yola çıkar. Karşısına ceylan
çıkar ve aslan bulduğu ceylanı bütün gücüyle kovalamaya çalışır ama ceylan da bütün enerjik ve
hızlı yapısıyla kaçmaya çalışır. Neticede, aslan o gün avını gerçekleştirmemiş, ceylan da kurtulmuş
olur. Ama aslan şu düşünceyi taşır: “Bir sonraki gün aç olmamak kaydıyla gücümü yeniden
toparlamalıyım, yeniden harekete geçmeliyim.” Ceylan: “Bir sonraki güne aslana yem olmama adına,
yeniden hızlı ve pratik olma noktasında neler yapabilirim?” Ve hayat bir sonraki gün yeniden başlar.
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İşte, buradan da biz hangi boyutta, hangi programları, hangi yapıda, nasıl yapacak olursak…
Hayat dinamik, insanoğlunun ihtiyaçları sınırsız ve değişken. Bu yapı içerisinde, dinamik olan
anlayışla, sürekli dünyadaki rekabetçi ortama ayak uydurmak için son derece hızlı bir şekilde
çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü bölümde yer alan -belki de yarım saatin de az olduğu, özellikle
yarım saate sığdırmaya çalışıyorum, ancak- bölgesel gelişme politikalarına özellikle değinmek
istiyorum. 

Bölgesel gelişme ve rekabet edebilirlik, mekânsal gelişme, kentleşme, kentsel altyapı, kentsel
dönüşüm, mahallî idareler, çevre ve kırsal kalkınma alanlarında amaçlar ve hedefler ortaya koyuyor
ve daha birçok başlığıyla da üçüncü bölüm kendi içerisinde bütünlük arz ediyor. 

Bölgesel gelişme alanında sağlanan ilerlemelere baktığımızda, ülkemizin gerçekleştirdiği
kalkınma hamlesinin tüm bölgelerimiz ve toplum kesimlerimizce desteklenmesi ve kalkınmanın
nimetlerinden adil bir  şekilde yararlanılması temel amaçlarımızdan biridir. Bu amaca ulaşma yolunda
bölgesel gelişme politikalarımızın önemi giderek artmakta ve bu alan yeni bir yaklaşımla
yönetilmektedir. Gelişme ve ilerlemeler sadece politikanın zenginleştirilmesi ve yönetiminin
güçlendirilmesinden ibaret değildir. Bilakis, uygulamaya, sonuçların alınmasına önem verilmiştir. 

GAP hedeflerini daha kısa sürede gerçekleştirmek için bir eylem planı hazırlanarak yürürlüğe
konulmuş, GAP Bölge Kalkınma İdaresine ek olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz
Projesi (DOKAP), Konya Ovası Projesi (KOP) için bölge kalkınma idareleri teşkil edilmiştir. Bu
bölgesel projelerin hayata geçirilmesi için hazırlıkları sürdürülen eylem planları hızla uygulanmaya
konulacaktır. Kalkınma ajansları, bölgelerin rekabet gücüne de katkıda bulunan kapsamlı mali ve
teknik desteği sağlamaya dönük olarak hızla çalışmalarını ilerletecektir. Plan döneminde ajanslar
tüm bölgelerde projecilik kültürünün gelişmesine uyguladıkları mali ve teknik destek programları
aracılığıyla önemli katkı sağlamıştır. 2008-2013 döneminde, programlar kapsamında yaklaşık 34 bin
proje başvurusu yapılmış, bu projelerden yaklaşık 8.400’ü destek almaya hak kazanmıştır. Başarılı
projelere toplam 1,6 milyar TL mali destek tahsis edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkınmanın temel mekânsal taşıyıcısı şehirlerimiz ve kent
kimliği yani şehirleşme olgusudur. Ülkemizde şehirleşme hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bugün
yüzde 72 seviyesinde olan şehirleşme oranının 2018 yılına kadar yüzde 76’nın üzerine çıkması
beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde şehirlerimizi ve yaşam kalitesini artıracak araçlarımızdan
birisi kentsel dönüşüm projelerimiz olacaktır. Hızlı şehirleşme ve imarsız yapılaşma şehirlerde
ekonomik ve sosyal problemlere sebep olmakta, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir.
Altyapı, çevre ve güvenlik gibi alanlardaki ihtiyaçlar, iş gücü ve üretim maliyetlerini artırarak
şehirlerimizin rekabet gücünü yakından etkilemektedir.

Değerli milletvekilleri, planın getirdiği bazı önemli politika alanlarına değinmek istiyorum.
Öncelikle, plan, yeni büyükşehir düzenlemesini dikkate alarak hazırlanmış ve gerekli politikaları
içermiştir. Bu çerçevede “kırsal alan” tanımının güncellenmesi gereği de planda yer almıştır. 

“Mahallî idareler” başlığına baktığımızda planda, yerel yönetimlerde ölçek ekonomilerinden
faydalanılarak hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla, büyükşehir
belediyesi sayısını 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet
alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre
farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeleri ana hedeflerimiz içerisinde
gösteriyoruz. 
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Mahallî idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye
duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya
kavuşturulması, özellikle hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Hazırlanan kalkınma planları, aynı zamanda dünya ekonomisindeki muhtemel gelişmeleri de
göz önünde bulundurarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’mız, nitelikli insan, güçlü toplum, bunun için gelir dağılımını
daha iyileştirerek refahın yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. 

180 bin yeni derslik, 129 bin öğrencilik ilave yurt kapasitesi, 2003-2013 döneminde 94 yeni
üniversite, toplam 170 üniversite; FATİH Projesi, on iki yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemiyle
daha güçlü bir gelecek, beşerî sermayesi güçlü bir ülke, dünyadaki rekabet ortamına ayak uyduracak
bir ülke profili, özellikle 2023 yolunda hedeflediğimiz ana, temel göstergelerimizdir. 

Sağlıkta “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” prensibiyle son derece tutarlı değişim ve dönüşümleri
planlamaktayız. Adalette evrensel hukuk normları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü
doğrultusunda yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli bir şekilde işlemesi için gerekli
tüm yasal düzenlemeleri hedeflemekteyiz. Adalette yaptığımız düzenlemeler son derece önem arz
etmektedir. Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirilmiş, Türkiye İnsan
Hakları Kurumu kurulmuş, dördüncü yargı reformu paketiyle ifade ve basın özgürlüğü geliştirilmiştir.
İnşallah, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan hedefimiz, hep beraber yeni, sivil, katılımcı
bir anayasanın hazırlanmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu hazırlanmış anayasayı hep
beraber ülkemizin temel ihtiyacı doğrultusunda hazırlamayı hedeflemekteyiz. 

Sosyal korumadaki hedefimiz, fırsatlara erişimin kolaylaştırılması, gelir dağılımının
iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ana hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır. 

Kültür ve sanatta ise kültürel zenginliğin ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere
aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, değerler etrafında toplumsal bütünlüğün
güçlendirilmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde yerel, özel ve sivil kurumların rolünün artırılması,
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ana hedefleri arasında yer almaktadır. 

İstihdam ve çalışma hayatında, gençlerde işsizlik oranının yüzde 16,5’ten yüzde 13’e indirilmesi,
kayıt dışı istihdamın yüzde 37’den yüzde 30’a indirilmesi Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı
hedeflerinin ana göstergeleridir. Bilindiği üzere, Türkiye kriz sonrasında OECD ülkeleri arasında
işsizliği en çok azaltan ülke, 2007-2012 döneminde yaklaşık 4,4 milyon ilave istihdam ve kayıt dışı
istihdamda önemli oranda gerileme kaydetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, biz büyük bir vizyonu, büyük bir iddiayı ortaya koyduk ve bu doğrultuda
temel politikalarımızı ilerletiyoruz. Yaptıklarımız ve Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 2023’e
gidecek olan yoldaki bütün güçlülüğün bir ana özetini yapacak olursak, ülkemizdeki millî iradenin
özellikle siyasal istikrarın oluşması noktasındaki belirlemiş olduğu temel gösterici yol olmuştur.
Dolayısıyla, ülkemizde siyasal istikrarın olduğu ortamda işte yaptıklarımız ve işte hedef olarak ortaya
koyduklarımız.

Değerli milletvekilleri, elbette ki planlar son derece önemli, elbette ki eksiklerimiz var, bunları
biliyoruz. Gerek ekonomik, politik, sosyal ve siyasal anlamda gerekse ileri demokrasi anlamında,
insan hak ve özgürlükleri noktasında daha yapacaklarımızı biliyoruz. Onun için 2023, onun için
hedefler büyük, onun için bir bir bu adımları gerçekleştirme noktasında temel politikalarımızı
ilerletiyoruz. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’mızın ülkemize hayırlar
getirmesini diliyor, bir kez daha sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Musa Çam, İzmir Milletvekili. (CHP sıralarından

alkışlar)
MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri;

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde şahsım adına söz almış
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa’nın 166’ncı maddesi kalkınma girişimlerinin plana göre
gerçekleştirilmesini öngörmüş, bu doğrultuda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlama, bu
amaçla gerekli teşkilatı kurma görevini devlete vermiştir. Hükûmetler istese de istemese bu
sorumluluğun gereğini yerine getirmek durumundadır. Bu bağlamda, AKP Hükûmeti de bu anayasal
görevi yerine getirmektedir. Kuşkusuz, planlama, toplumların yaşamında, bireylerin yaşamında
zamanın ve olanakların tanzim edilerek, düzenlenerek kullanılması ve yaşanması, başarıya ulaşmakta,
hedefi yakalamakta büyük kolaylıklar sağlayacak bir temel etkendir. O nedenledir ki anayasal bir
zorunluluk olan kalkınma planları ciddiye alınmalı ve gereken önem verilmelidir. Üç bölüm ve
yaklaşık seksen başlıktan oluşan, ülkemizin geleceğiyle ilgili bu kadar önemli olan bir konunun
böyle, zamana sıkıştırılmış bir dilim içerisinde ve sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş
ve konuşulmuş olmasını doğru bulmuyorum. 

Neticede, bu kalkınma planı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak ürünü olacaktır. Dolayısıyla,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde var olan diğer komisyonlarda da kendi alanlarında konuşulması ve
tartışılması gerekiyordu. Planın sunum konuşmasında Sayın Bakan ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Sayın Lütfi Elvan dediler ki: “3 bine yakın bürokrat ve teknokrat ve teknisyenle birlikte
çalıştık ve iki yıllık bir süreç içerisinde bu metni ortaya çıkardık. Yetmedi, Türkiye çapında 81 ilde
7 bine yakın sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla birlikte oturduk ve bu planı hazırladık.”
Yani toplam 10 bine yakın insanın hazırlamış olduğu bir plan bu. 10 bin kişiyle oturup çalıştınız ama
ne yazık ki Anayasa Komisyonunda bu plan görüşüldü mü? Hayır. Adalet Komisyonunda görüşüldü
mü? Hayır. Millî Eğitim Komisyonunda görüşüldü mü? Hayır. İçişleri Komisyonunda görüşüldü
mü? Hayır. Dışişleri Komisyonunda görüşüldü mü? Hayır. Millî Eğitim Komisyonunda görüşüldü
mü? Hayır. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşüldü mü? Hayır. Çevre ve
Şehircilik Komisyonunda görüşüldü mü? Hayır. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda
görüşüldü mü? Hayır. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşüldü mü? Hayır. Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüldü mü? Hayır. Hiçbir
komisyonda görüşülmemiş, sadece Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmiş ve gece yarılarına kadar
çalışılmış ve ondan sonra da buraya getirilmiş. Bu, doğru bir plan değildir. Konunun ihtisas
komisyonlarının tamamında görüşülüp ve tartışıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine
gelmesi gerekirken ne yazık ki bu komisyonlarda görüşülmedi.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bildiğiniz gibi Türkiye planlı kalkınma sürecine “Plan mı pilav
mı?” tartışmaları arasında 1963 yılında geçmiştir. O dönemde bir uzmanlık birimi olarak Hükûmete
destek vermesi için kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatı bu iktidar döneminde kapatılmış ve
Kalkınma Bakanlığı adıyla bürokratik yapının bir parçası hâline getirilerek yok edilmiştir. Türkiye’de
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sağ ve muhafazakâr partiler ve iktidarlar iktisadi planlamayı pek sevmediler, sevemediler ve
istemediler. Planlı kalkınmayı “Bize plan değil pilav lazım.” diyerek sürekli hafife aldılar, DPT’yi de
pek önemsemediler. DPT gibi bir ihtisas kurumunu yok etmek de tek adam otoritesiyle yönetilen bu
Hükûmete nasip olmuştur. 

DPT’nin faaliyet gösterdiği dönemde Türkiye Dokuzuncu Planı hazırlandı. Bugün görüşmeye
başladığımız Onuncu Kalkınma Planı ise uzman bir kurumun değil bürokratik yapının hazırladığı
bir plan olarak karşımızda duruyor. Tek adamın yönetimlerinde, özellikle iktisadi planlamanın
yönetim sürecinde fazla bir işinin olmadığını biliyoruz. Son günlerde yaşadıklarımızın da çok açık
bir şekilde ortaya koyduğu gibi AKP Hükûmetinin planla, programla pek işi yok. DPT’nin bu
Hükûmet tarafından yok edilmesi de bu nedenle şaşırtıcı değildir çünkü otoriter yönetimler planı,
programı asla sevmezler ve istemezler. O, ihtisasa, uzmanlığa pek önem vermez, aklına geldiği gibi
davranmak ister. AKP Hükûmetinin planla, programla işi olmaz dedim çünkü Hükûmetin bütün
kararları tek bir otorite tarafından alınıyor. Planların, programların, yasaların, hatta Anayasa’nın, o
bir kişinin sabah kafasında esen fikirler karşısında pek bir hükmü kalmıyor. Bu belgelerde ne yazarsa
yazsın, bu kitapta ne yazarsa yazsın, ne öngörülürse öngörülsün o tek otorite kişi “Hayır, öyle değil
böyle yapılacak.” demişse iş bitmiştir. Buna en güzel örnek Gezi Parkı’nın kışla yapılmak
istenmesidir. Hiçbir ihtiyaç yokken, hiçbir kamu yararı bulunmazken, sadece Sayın Başbakanın
kafasına estiği için Taksim’in göbeğindeki tek yeşil alan olan bir park, AVM, otel, rezidans, kongre
merkezi, olmazsa şehir müzesi, o da olmazsa boş bir binaya dönüştürülmek isteniyor. Bir planlama
yapsak o bölgenin en büyük ihtiyacının yeşil alan olduğunu görürüz. Plana inanmayan bir zihniyet,
yeşil alanları beton yığınlarına dönüştürmekte ısrar ve inat ediyor. Bu tek adam sadece yeşil alanları
betonlaştırmakla kalmıyor, “bunlar var ya bunlar” diye parmağını sallayarak halkımızı ayırdığı
kutupların birbirlerine karşı beton gibi sertleşmesine de yol açıyor. 

AKP iktidarı döneminde yapılan ilk plan Dokuzuncu Kalkınma Planı’ydı. 2007-2013 yıllarındaki
yıllık programların bu planın hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanması gerekirdi.
Çünkü plan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kararı, yıllık program ise bir Bakanlar Kurulu
kararıydı. Dokuzuncu Plan’da Türkiye ekonomisinin, 2007-2013 yıllarını kapsayan yedi yıllık plan
döneminde yıllık ortalama yüzde 7 oranında büyümesi hedeflenmişti ancak her ne hikmetse bu plan
döneminde hazırlanan hiçbir yıllık programın millî gelir büyüme hedefi, kalkınma planındaki yüzde
7 hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik değildi. 

Değerli arkadaşlar, IMF’ye olan borçların bitirildiğini söylediniz. Doğrudur, son taksit de ödendi.
Halkımızın vermiş olduğu vergilerle kapatılmış olan bu IMF borcundan sonra şimdi size birkaç rakam
vermek istiyorum: Sizden önce, 2002’den önce, Türkiye’de çok partili yaşamın başından 2002’ye
geçen elli altı yılda iş başına gelen hükûmetler 95 milyar dolar iç borç, 130 milyar dolar dış borç, 8
milyar dolarlık özelleştirme, 542 milyar dolar vergi geliri olmak üzere toplam 775 milyar dolar para
kullandı. Sizin döneminizde ise, 2003-2012 yılları arasında, 135 milyar dolar iç borç, 207 milyar
dolar dış borç, 38 milyar dolarlık özelleştirme, 1,1 trilyon vergi geliri olmak üzere toplam 1,5 trilyon
lira para kullandınız. AKP, sadece on yılda kendisinden önceki 42 hükûmetin 2 katı kadar da kaynak
kullandı. Ama 2 kat kaynak kullanmanıza rağmen bugün 44 milyon kişi iki günde bir, bir kap et
yemeği yiyemiyor; 26 milyon kişi kendine yeni bir elbise alamıyor, eskilerle idare ediyor; 58 milyon
kişi evinde eskiyen masa, sandalyesini değiştiremiyor; 61 milyon kişi konut masraflarının altında
eziliyor; 42 milyon kişi borçlarını ödemekte zorlanıyor; 63 milyon kişi evinden uzakta bir hafta tatil
yapamıyor; 49 milyon kişi ucu ucuna geçiniyor ve beklenmedik bir harcama çıkarsa karşılayamıyor.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de en önemli sorun  işsizlik ve yoksulluk
sorunudur. Bana göre, Türkiye’deki işsizlik sorunu yüzde 20’ler dolayındadır. TÜİK’in son verilerine
göre işsizlik rakamı 10,1 civarındadır ancak iş bulma umudunu kaybetmiş ve diğer nedenle iş
aramayanlarla birlikte yüzde 16,8’e ulaşmakta, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte ise
yüzde 20,2’ye ulaşmaktadır. Çalışma yaşındaki yurttaşlarımızdan her 4 kişiden 1’i işsizdir. İşsizlik,
gençlerin arasında ve okumuş nüfus grupları arasında çok daha yaygındır.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de esneklik ve güvencenin bir arada olma olasılığı yoktur. Kayıt
dışı, esnek çalışmanın bir türüdür ve zaten Türkiye’de kayıt dışılık nedeniyle çok esnek bir çalışma
türü de vardır.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu planın başında, başlangıcında Türkiye’nin bir diğer önemli
sorunu da dar ve sabit gelirli halkımızın vergi adaletsizliği altında inim inim inlemekte oluşudur.
Zenginden vergi alamayan AKP, KDV ve ÖTV’ye bindirerek yoksulu ve garibanı daha da ezmektedir.
11 milyon emekli, ülkemizde, ne yazık ki BAĞ-KUR’lusu da SSK’lısı da emeklisi de insanca bir
hayat sürdürecek emekli maaşlarını alamamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSA ÇAM (Devamla) – Ama, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda emeklilerle ilgili

paragraflar bulmakta zorlanıyorum. Diliyorum ve istiyorum ki büyük emekler verilerek hazırlanmış
olan bu planın yine, uygulanmasında Parlamentonun ve Bakanlar Kurulu karar ve söz sahibi
olmasıdır. Ama, biz biliyoruz ki yine o tek kişi kararı verecek ve sizler de ona uymak zorunda
kalacaksınız diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Böylece, planın üçüncü bölümü ve tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, planın Hükûmete geri verilmesine dair gerekçeli önergelerin işlemlerini yapacağız.

Başkanlığa verilmiş bulunan 24 adet geri verme önergesi sırasına göre numaralandırılmış ve bir
takımı Hükûmete verilmiştir. Hükûmetin bu önergelerden bazılarına katıldığı, Başkanlığa gönderdiği
tezkereden anlaşılmıştır. 

Şimdi, bu tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Onuncu Kalkınma Planı ile ilgili olarak verilmiş bulunan 24 adet değişiklik
önergesinden yalnızca 9 numaralı önergeye katıldığımızı, diğer önergelerin ise planın bütünlüğünü
bozacağı gerekçesiyle katılamadığımızı bilgilerinize gereği için arz ederim. 

Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı

BAŞKAN – Şimdi, Hükûmetin katıldığı önergeleri okutup oylarınıza sunacağım; sonra da
Hükûmetin katılmadığı önergeleri sırasıyla okutacağım ve istendiği takdirde, her önerge üzerinde,
Hükûmete, Komisyona ve önerge sahibine beşer dakikayı geçmemek üzere söz vereceğim, daha
sonra da önergeyi oya sunacağım. 

Hükûmetin katılmadığı önergelerden Genel Kurulca kabul edilen olursa, bu önergeler üzerinde
en sonra yeniden görüşme açılacaktır. Bu görüşme sırasında da bunlardan her biri hakkında sadece
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Komisyon, Hükûmet ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza
sahibi konuşabilecektir. Bu görüşme sonunda, geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanacak ve kabul
edilen geri verme gerekçeleri plan ile birlikte Hükûmete geri verilecektir. Hükûmet, Türkiye Büyük
Millet Meclisince kabul edilen geri verme gerekçelerini de dikkate alarak, planda uygun gördüğü
değişiklikleri yapacak ve bu hususları bir raporla Genel Kurula sunacaktır. Bu rapor üzerinde, İç
Tüzük’ün 72’nci maddesine göre Genel Kurulda müzakere açılacaktır. 

Önerge işlemleri bittikten sonra planın tümü, varsa yapılan değişikliklerle birlikte, açık oylamaya
sunulacaktır.

Şimdi, önce Hükûmetin katıldığı önergeleri okutmaya başlıyorum.
Birinci sırada 9 numaralı önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Kalkınma Planında yer alan 190. paragrafın aşağıdaki

şekilde değiştirilmesini arz ederiz.
Değişiklik metni: Koruyucu ve önleyici hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. Hukuk

uyuşmazlıklarında basitleştirilmiş bir yargılama usulü uygulanacaktır. Aynı uyuşmazlık konusunda
doğacak kolektif menfaatlerin korunmasına hizmet edecek grup davaları sistemi getirilecektir. 

Ali Rıza Öztürk Musa Çam Birgül Ayman Güler
Mersin İzmir İzmir

Levent Gök Mahmut Tanal
Ankara İstanbul

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Hükûmet bu önergeye katılmıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi, Hükûmetin katılmadığı önergelerin işlemini yapacağız.
Önergeleri sırasıyla okutup görüşme açacağım ve sonra oylarınıza sunacağım.
Birinci sırada 1 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 10'uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın 2. sayfasının 5'inci paragrafının plan

metninden çıkarılarak aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
"5. Dünyadaki hakim eğilimler, politik ekonominin sermaye lehine dizayn ettiği dünya sistemi,

özel sektör odaklı bir ekonomiyi hakim kılmış, kamuyu ise toplumsal taleplerin bastırılması ve
yerellerde sermaye lehine pazar örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması noktasında bir araç
olarak dizayn etmektedir. Gelinen noktada serbest piyasa ekonomisinin genel kitleler üzerindeki
tahripkâr etkisi ve yerel hükümetler eliyle yarattığı hak gasplarının vardığı boyut açıktır. Bu çerçevede
kamunun bu politikalara karşı toplumsal sömürüyü engelleyici bir tavır ve politika tercihince
bulunmasının, toplumsal hak ve adalet boyutundaki önemi açıktır."

İdris Baluken Pervin Buldan Adil Zozani
Bingöl Iğdır Hakkâri

Hasip Kaplan Ertuğrul Kürkcü
Şırnak Mersin
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BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Sermayenin yerel hükûmetler eliyle pazar inşa etme çabaları ve yerelleri sadece bir sermaye

karakolu niteliğine indirgeme girişimleri çağımızın en büyük kapitalist saldırı araçlarından biri hâline
gelmiştir. Kamunun sermaye değil, toplum ve emek odaklı bir tavır içinde olması önemlidir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 10'uncu 5 Yıllık kalkınma Planı'nın 5'inci sayfasının 17'inci paragrafının
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"17. Giderek derinleşen küreselleşme dünya toplumlarının her alanına çok boyutlu olarak nüfuz
ettiği gibi, toplumlar üzerinde ki orta ve uzun vadeli etkisinin olumsuzlukları da bugün daha net
ortaya çıkmıştır. Bunların başında küreselleşen ve her geçen gün mobilizasyonunu arttıran sermayenin
yanında, yoksullaşan ve yerele hapsedilen büyük emekçi kitleler gerçeği gelmektedir. Bu süreç aynı
zamanda, dünya sisteminin merkez-çevre örgütlenme modeli içerisinde Türkiye gibi çevre ülkelerde
ciddi riskler ortaya çıkarmaktadır. Türkiye kendi büyüme ve toplumsal refah politikalarını belirlerken,
uzun vadede derinleşerek devam edecek sermayenin küreselleşmesinin risklerini bertaraf edecek bir
perspektifle hareket edecektir."

İdris Baluken Pervin Buldan Adil Zozani
Bingöl Iğdır Hakkâri

Hasip Kaplan Ertuğrul Kürkcü
Şırnak Mersin

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: 
Dünya ekonomik sistemi küreselleşmenin ana motoru olarak daha da işlevselleşirken, yerel

hükümetlerin en önemli sorumlulukları, bu sermaye ağının çıkarlarına göre yerelleri dizayn etmek
değil, halkın çıkarlarını göz önünde bulunduran bir siyaset üretmektir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Kalkınma Planının 17. paragrafının sonuna aşağıdaki
ifadenin eklenmesini arz ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu   Rahmi Aşkın Türeli         Haluk Ahmet Gümüş
İstanbul İzmir                              Balıkesir

Bülent Kuşoğlu               Musa Çam Aydın Ağan Ayaydın
Ankara İzmir                                İstanbul
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Bu plana konu olan 5 yıllık süreçte, Güney-Doğu Asya ve diğer gelişmekte olan bazı ülkeler
tarafından (BRICS ülkeler grubu) dünyanın beklenen büyüme hızının önemli bir bölümünün
gerçekleştirileceği beklenmektedir. Özellikle, Güney-Doğu Asya’da ortaya çıkan kalkınma hızı,
gelişmiş ülkelerin rekabet edebilme ve sürdürebilirlik yeteneklerini yakından ilgilendirecek bir
konudur. Bu nedenle, Dünya’da belli ülkelerde görülen olağanüstü büyüme rakamlarının
dengelenebilmesi için Batı’nın, uluslararası bölgeselleşme eğilimlerini destekleyeceği
beklenmektedir. Bu anlamda Türkiye için yeni bölgeselleşme fırsatları çıkmakta ve bu fırsatların
Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak, istikrarlı bölge komşuları ile değerlendirilmesi uygun
olabilecektir. 

BAŞKAN – Hükûmetin katılmadığı önerge hakkında söz isteyen Haluk Ahmet Gümüş, Balıkesir
Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Burada konuşmacıların kalkınma için uluslararası iş birliğinden konuşması gerekirdi biraz önce
ancak bu konu zayıf kalmıştır. Küresel şartlar nedir ve orta ve uzun vadeli süreçte küresel şartlar
nereye doğru evrilecektir? Bu sorular ülkemizin planlarında ciddi şekilde yer almalıdır. Bu kürsüden
biraz önce de ifade ettiğim gibi, soğuk savaş sonrası oluşan tek kutuplu dünya sistemi son altı yıldan
bu yana hızla terk edilmektedir. Ancak bu terk ediş eski çift kutuplu dünya sisteminden farklı olarak
giderek iç içe geçmiş çok kutuplu bir dünya sistemine doğru evrilmektedir. Bunu daha açık bir şekilde
ifade edebiliriz: Geleceğin dünyasında kutuplar arası ve bölgesel ilişkiler nasıl olacaktır? Geleceğin
uluslararası bölgesel entegrasyonları kendi içinde homojen ekonomiler ve homojen yapılar
oluştururken bu homojenlik zamanla bölgeler arası ve dünya çapında uyumlulaşmaya
yönelebilecektir. Aynı zamanda bölgesel ekonomiler diğer ekonomilerle yapılacak anlaşmalar ile
âdeta birbirini kesen -teğet geçen değil- daireler gibi iç içe geçme görüntüleri oluşturabileceklerdir.
Bu manzara bölgeselleşirken dengelenip küreselleşen dünyanın yeni bir görünümü olabilecektir.
Onuncu Kalkınma Planı’nda da bu çok kutuplu sürecin adı gecikmeli ve eksik de olsa Hükûmetin
hazırladığı bir metinde de konmuş oldu; içeriği de hızla doldurulmalı ve zenginleştirilmelidir.

Bizim uzunca bir süredir ifade ettiğimiz bu sürecin ülkemizde ciddi etkileri söz konusudur ve
gelecekte de olacaktır. Batı’nın ekonomik hâkimiyetine alternatif olarak Güneydoğu Asya merkezli
yükselen ekonomik gücün doğurduğu jeopolitik gerilimler, görülen odur ki ancak yeni uluslararası
bölgesel entegrasyonlarla dengelenebilecektir, tabii ki savaş seçeneğine de yeni bir çözüm olacaktır.
Bu kavramın adı uluslararası bölgeselleşmedir. Yeni uluslararası bölgesel entegrasyonlar, yeni ölçek
ekonomilerini doğuracak ve ekonomik modeller gündeme gelecektir. Dünya ölçek ekonomileri
dönemine girmektedir, giremeyenler geride kalıyorlar. Süreç, ülkemiz açısından son derece kritik
karar noktalarında olduğumuz anlamına gelse de bugünün iktidarı büyük ölçüde bu durumun farkında
değildir olarak anlaşılmaktadır. Genel olarak, Orta Doğu ve özellikle Suriye politikasında takınılan
tavır ve tutumlardan ve şimdi de bu planda uluslararası alana eksik yaklaşımdan Hükûmetin dünya
jeopolitiği ve küresel dengeleri algılayamadığını ya da çok az farkında olduğunu görüyoruz. Kısaca,
Onuncu Plan’da dünyanın çok kutuplu süreci tanımı konulmasına rağmen bunun nasıl bir bölgesel
entegrasyona dönüşebileceğine ilişkin bir öngörü yoktur. Dünya uluslararası bölgeselleşme
hareketlerini geleceğin yeni dünya dengelerini kurarken, en önemli stratejik gelişmelerin içine
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sokmayı düşünürken konu Hükûmetin planında çok çok zayıf kalmıştır. Dokuzuncu Plan’da Uzak
Doğu’daki gelişmelerin dünyaya etkileri ele alınırken Onuncu Plan’da Uzak Doğu’ya verilen yer
Orta Doğu ve İslam ülkelerine bırakılmıştır. Eğer ülkemiz gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel
uluslararası bölgesel entegrasyona ilişkin hazırlık sürecinde pasif kalırsa bu büyük bir kayıp olacaktır.
Pasif kalmamak için atılan adımlarda da jeopolitik stratejiler ile hareket edilmesi ülkemizin çıkarları
gereğidir. Bu jeopolitik stratejileri bugünkü Hükûmetin ve Dışişleri Bakanlığının çözemediği açıktır.
Ülkemiz, ne yazık ki yakınlaşması gereken politik istikrarı yüksek ve ekonomik üretim ve kaynak
potansiyeli yüksek alanlardan uzak tutulurken, istikrarsızlığın ve üretimsizliğin kol gezdiği alanlara
yakınlaştırılmıştır. Bu alanlar ülkemizin güneyindedir arkadaşlar. 

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 10'uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın 7'inci sayfasının 27'inci paragrafının

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
"27. Türkiye' de son on yılda mali piyasaların düzenlenmesi, denetlenmesi, gözetim ve alt yapısının

oluşturulması çalışmalarındaki uygulamalar, ülkenin uluslararası sermayeye sonuna kadar açılması,
yüksek borçlanma, sürdürülebilir ve istihdam üretici olmayan bir ekonomik büyüme tablosunu ortaya
çıkarmıştır. Bu politikalar finansal piyasaları büyük karlar kazandırırken, sosyal ve ekonomik göstergeler
toplumun aleyhine işlemiş ve demokrasinin eksikliği daha da belirginleşmiştir. Sermayeyi ülkeye çekme
yönlü çabalar bu sorunu daha da derinleştirmektedir. Türkiye'nin ekonomik gelişme ve sosyal adalet
noktasında ilerleme sağlayabilmesi için piyasa endeksli, sermaye odaklı ekonomik faaliyetlerine
sınırlılık getirerek reel üretimi destekleyici bir politika tercihi yapması kaçınılmaz hale gelmiştir.”

İdris Baluken Pervin Buldan Adil Zozani
Bingöl Iğdır Hakkâri 

Hasip Kaplan Ertuğrul Kürkcü
Şırnak Mersin

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe:
Sermaye odaklı politikalar Türkiye'de sosyal ve ekonomik adaletsizliği derinleştirmiştir.

Sermaye akımlarını baz alan bir çabadan ziyade, üretim ve bölüşüm ilişkilerini demokratikleştiren bir
siyaset hedefi güdülmelidir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge
kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 00.07
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 00.15

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127’nci Birleşiminin Beşinci
Oturumunu açıyorum. 

476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
Şimdi diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı'nın 142 nolu paragrafının aşağıdaki

şekilde değiştirilmesini ve 144 nolu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafların
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal
Mersin Manisa Antalya

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
Konya Manisa

142. Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevî ve kültürel değerlerimizi
özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık,
sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci,
demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi eğitim politikamızın temel amacıdır. Eğitim ve
öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak, toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri
doğrultusunda eğitilmesi esas olacaktır. 2023 Lider Ülke hedefine ulaşabilmek için, işgücü talebine
duyarlılığı olan, gerekli donanım ve beceri esnekliğine sahip insan gücü yetiştirilecektir.

145. Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, Türkçe'nin dışında başka bir dilde ana
dilde eğitim yapılamaz. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen ana sınıfı ve ilköğretim
kademesinde Türkçe'nin iyi öğretilmesine önem verilecektir.

146. Eğitim sistemi; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası
rekabet yeteneğine sahip teknoloji kültürü gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde
yeniden yapılandırılacaktır. Bu çerçevede; eğitim mekânları, eğitim teknolojileri ve insan gücü
imkânları nitelik ve nicelik açısından bilgi toplumunun gerektirdiği standartlara yükseltilecektir.

147. Eğitimin her kademesinde müfredatın milli ve çağın gereklerine uygun bir şekilde
planlanması ve uygulanması esas olacaktır.

148. Milli birlik ve bütünlüğün sağlanması, vatandaş ile devlet arasındaki yakınlaşma ve çeşitli
ön yargıların giderilmesinde önemli katkılar sağladığını düşündüğümüz din eğitiminin okullarda
devlet eliyle verilmesi sağlanacaktır.
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149. Okul öncesi eğitimin 6 yaş grubu dahil edilmek suretiyle zorunlu temel eğitimin süresi 9
yıla çıkartılacak ve iki kademeli olarak yapılandırılacaktır. Bu çerçevede, milli bütünlük bilincinin
geliştirilmesi, ahlaki ve manevi değerlerin güçlendirilmesi ve sosyalleşmenin sağlanması için okul
öncesi eğitim yaygınlaştırılacak ve bu yaş grubundaki nüfusun daha erken yaşta örgün eğitim
programı kapsamına alınması sağlanacaktır Fiziki mekan, insan gücü ve program imkanları
geliştirilerek 4-5 yaş gurubunu kapsayan okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacaktır.

150. İlköğretimde bilgisayar destekli "rehberlik" yoluyla öğrenciyi tanıma teknikleri
geliştirilecek ve yetenek ağırlıklı değerlendirme yöntemleriyle etkin bir yönlendirme yapılacak, altıncı
ve yedinci sınıftan itibaren de kabiliyetlerin ortaya çıkarılmasına ve mesleğe yönlendirmeye yardımcı
olması amacıyla seçmeli derslere ağırlık verilecektir. Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin
özel eğitim imkânlarına kavuşturulması sağlanacaktır. Yüksek başarı gösteren ortaöğretim
öğrencilerinin ilgi, istek ve yeteneklerine göre sınavsız ve devlet bursu ile üniversite öğrenimine
devam etmeleri sağlanacaktır.

151. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanımlanması, sınıflandırılması, özel eğitim
kurumlarının yaygınlaştırılması ve denetlenmesi ile eğitim program ve denetlenmesi ile eğitim
programlarının günün ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmesi sağlanacaktır. Özel eğitim
hizmetleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkinleri kapsayacak
şekilde yaygınlaştırılacaktır. Özel eğitim öğretmeni ve yardımcı personeli yetiştirilmesine önem
verilecektir.

152. Ekonominin ihtiyacı olan ara insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla örgün ve yaygın
meslekî-teknik eğitime ve beceri kazandırıcı eğitime ağırlık verilecek, eğitim programları meslek
standartlarına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir. İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin
orta öğretim içindeki payı yükseltilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksek
okulları arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. İş hayatı ile meslekî ve teknik eğitim arasında
ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.

153. Orta öğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, çağdaş
rehberlik ve yönlendirme hizmetiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan bir yapıya
kavuşturulacaktır.

154. Üniversitelerin; ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, araştırma yaparak bilim
ve teknoloji üreten, toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm
üreten, dünya üniversiteleriyle yarışan eğitim kurumları hâline getirilmesi esas olacaktır.
Üniversitelerin bulundukları yörelerin potansiyellerine de uygun şekilde uzmanlaşmaları
sağlanacaktır. Etkin bir kalite değerlendirme ve denetimi sistemi oluşturularak özel üniversite
kurulması teşvik edilecektir.

155. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK); düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve
denetimden sorumlu bir yapıya dönüştürülerek yeniden yapılandırılacak; üniversiteler idari ve mali
açıdan özerk ve hesap verebilir hale getirilecektir. Üniversitelerde rektör seçimleri demokratik
esaslara bağlanacak ve iki kademeli olarak uygulanacak seçim süreci sonucunda ikinci kademe
oylamaya katılan en yüksek oyu alan iki adaydan yüzde 50’nin üzerinde oy alan aday Cumhurbaşkanı
tarafından atanacaktır.
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156. Üniversite giriş sınavı kaldırılacak, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde etkili bir
yönlendirmeye bağlı olarak uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda
yapılacak “Olgunlaşma sınavını” esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemi
uygulamaya konulacaktır.

157. Çağın bilgileriyle donanımlı öğretmen ve öğretim üyesi yetiştirilecek, bu meslekler çalışma
şartları ile özlük ve sosyal hakları itibariyle cazip hale getirilecektir. Yüksek lisans çalışması veya
öğretim üyeliği amacıyla yurt dışında bulunan akademik insan gücü için üniversitelerimizi cazip hale
getirmek amacıyla gerekli araştırma altyapısı ve istihdam imkanları oluşturulacaktır. Öğretmenlerin
ve üniversite öğretim üyelerinin özlük hakları ve istihdam şartları çağdaş standartlar düzeyine
çıkarılacaktır.

158. Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamalarının devlet tarafından
karşılanması ve yükseköğretime girişlerinde kendilerine kontenjan ayrılması temin edilecektir.

159. Yurt dışındaki Türk çocuklarının millî kimliklerini korumaları ve geliştirmeleri için
sağlanan eğitim imkânları artırılacaktır.

BAŞKAN – Evet, Hükûmetin katılmadığı önerge hakkında söz isteyen Zühal Topcu, Ankara
Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar) 

ZÜHAL TOPCU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onuncu Kalkınma Planı’nın
eğitim politikalarına ilişkin paragraflarıyla ilgili vermiş olduğumuz önerge hakkında söz almış
bulunuyorum. 

Eğitim, kalkınmanın en önemli göstergelerindendir, kalkınmanın itici gücüdür ama eğitime
yönelik icraatların bu yukarıda bahsettiğimiz ifadelerle çok fazla örtüşmediğini de bu arada özellikle
belirtmek isteriz. 

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 7 yaşında olan ve okula yeni başlayan bir çocuk
bugün 18 yaşında. Bu gençleri ifade eden en önemli özellikler ise AKP iktidarı döneminde eğitime
başlamış ve şu anda hâlen eğitimlerine devam ediyor olmalarıdır. AKP iktidarı döneminde eğitim için
hazırlanan plan ve programlar bu çocukların geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olmuş ve
olacaklardır da. Bu belirleyicilerden oluşan Onuncu Kalkınma Planı’nı değerlendirdiğimizde ayakları
yere basmayan başlıkları da görebilmemiz mümkündür. 

Öğretmenlerle ilgili olarak bugüne kadarki uygulamalarınız, “deneyimli öğretmenlerin
dezavantajlı bölge ve okullarda çalışmaları özendirilecektir.” ifadenizin tam tersini göstermektedir.
Öğretmenlik mesleğini halkın gözünde bu iktidar itibarsız hâle getirmiştir, öyle bir hâle getirmiştir
ki atanamayan yüz binlerce öğretmen adayı mağdur olup sokaklara dökülmüştür. Mevcut sistemde
çalışan öğretmenler ise bırakın özendirilmeyi, sürekli tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğretmenlerin tayinlerini bile doğru düzgün becerememiş, eline yüzüne
bulaştırmıştır. 

Yine, plana göre -ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemi-öğrencilerin, ilgi ve
yeteneklerini dikkate alan bir sisteme kavuşturulacağından bahsedilmektedir. Artık bunlara inanan
kalmamıştır çünkü on bir yıllık iktidar süresince bunların tam tersi uygulamalarla karşılaşılmıştır.
Millî Eğitim Bakanı Avcı’nın ortaöğretime geçiş sistemiyle ilgili açıklamaları, bu işte hazırlıksız ve
deneyimsiz bir ekip olduğunu da göstermiştir. Sayın Bakan bir gün basının önüne çıkıyor, “SBS’yi
kaldırdık.” diyor, sonra “Okul puanları etkileyecek.” diyor, sonra “Yanlış anlaşıldı…” gibi
savunmalarla sürekli olarak günü kurtarmaya çalışmaktadır. 
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Yine, Onuncu Kalkınma Planı’nda okul türlerinin azaltılıp programlar arasında esnek geçişlerin
sağlanacağından bahsedilmektedir. Düz liselerin tabelaları sökülüp hepsi Anadolu liselerine
dönüştürüldü. Millî eğitimde böylece de bütün sorunlar halledilmiş oldu. Sınava giren 1 milyon 800
bin öğrencinin 1 milyon 300 bininin fenden 4 doğru sorusu bile olmadığının, artık bize çok fazla
şeyler anlattığının farkına varmalıyız. 

Özellikle iktidara gelmeden önce mağduru olduğunuz, her platformda da değiştirileceğini
vadettiğiniz YÖK şu anda artık sizin sopanız durumundadır. On bir yılda kendi aranızda bile
uzlaşamadığınız YÖK yasası hâlâ kamuoyuyla da paylaşılmamıştır. Döneminizde akademisyenlerin
özlük hakları yerle bir edilmiştir. Onuncu Kalkınma Planı’nda “Yükseköğretim kurumları hesap
verilebilirlik temelinde, özerklik, performans odaklılık ve ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri
çerçevesinde kalite odaklı, rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir.” denilmektedir. Eğitimde kalitenin
sınıf sayısı, okul sayısı ve bilgisayar sayısına indirgendiği ve zihniyet dönüşümünün
gerçekleştirilemediği günümüzde, hesap verebilmeden, performans odaklılık ve ihtisaslaşmadan
bahsetmemiz pek mümkün olmayacaktır. Özellikle son beş yılda toplam işsizler içerisindeki
üniversite mezunlarının yüzdelerindeki artış ise kaygı verici hâle gelmiştir. 

Beş dakikaya tabii ki birçok sorunu sığdırabilmemiz de mümkün gözükmemektedir. 

Özellikle 4+4 eğitim sisteminin bugün basında yer alan raporları gerçekten millî eğitimin çok
vahim bir durumda olduğunu göstermiştir ve artık bu sistemin iflas ettiğini de rakamlar bize
vermektedir. 

Biz MHP olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle eğitimde ayakları yere basan, tutarlı,
gerçekleşebilir ve geleceği kucaklayan eğitim politikalarının artık acilen geliştirilmesi ve
uygulanmasını öneriyoruz. 

Teşekkür ediyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

6 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Onuncu Kalkınma Planı’nın 157 nolu  paragrafının aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal 

Mersin Manisa Antalya

Erkan Akçay Alim Işık

Manisa Kütahya

157. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek,
öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. Teknolojinin eğitime
entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gerekçe…

BAŞKAN –  Gerekçeyi okutuyorum.
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Gerekçe:
FATİH Projesi çok maliyetli ve çok değişik etkileri olan bir projedir. 16 milyon tablet

bilgisayarının ekonomik maliyetinin ne olacağı, projede vurgulandığı gibi Türkiye'de üretiminin
mümkün olup olmayacağı ve milyonlarca tabletin kullanımında gizli bir maliyet ve içinden
çıkılamayacak problemler oluşturacak bakım-onarım gider ve sorunlarının nasıl aşılacağı
incelenmeden bu proje aceleyle uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, öğrencilere ücretsiz dağıtılması
öngörülen ve bir tanesinin fiyatının yaklaşık 1.600 TL olan tablet bilgisayarının neden fiyatı 300 TL
ye kadar düşmüş olan dizüstü bilgisayar yerine neden tercih edildiği de anlaşılamamıştır.

Dünya Sağlık örgütü ve Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu gibi birimlerce
yapılan uyarılarda, özellikle çocukların İnternet ve cep telefonunun kullanımlarının kısıtlanması
gerektiği vurgulanırken ve dünyanın birçok ülkesinde okullarda 3G veya Wi-fi cihazlarının kullanımı
engellenirken, Türkiye'de 15 milyon öğrenciye Fatih projesinde nasıl bir altyapı sağlanacağı sadece
teknik açıdan değil, öncelikle sağlık ve güvenlik açısından ne getireceği de Bakanlık tarafından
dikkate alınmamıştır.

BAŞKAN –  Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler.. Önerge kabul
edilmemiştir.

7 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı’nın 173 nolu  paragrafının aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini ve 174 nolu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafların
eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal 
Mersin Manisa Antalya

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
Konya Manisa

173. Yaşam kalitesini ve yaşama sevincini geliştiren, insan ömrünü uzatan, vatandaşın ve hizmet
sunanların memnuniyetini esas alan hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecektir.

175. Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine
uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir şekilde devlet tarafından
ücretsiz olarak sunulacaktır. Birinci basamak sağlık hizmet birimleri güçlendirilecek ve vatandaşların
doğrudan başvuracağı "Aile Hekimliği" uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

176. Hastanelerin teknolojik altyapısı ve insan gücü imkânların iyileştirilecek, yönetim
kapasitesi geliştirilecektir. Hastanelerin hasta yatağı, donanım ve insan gücü kapasitesinden daha iyi
yararlanılabilmesi için "tam gün-tam kapasite" çalışması sağlanacaktır.

177. Özel sağlık kurumları teşvik edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi için sağlık serbest
bölgeleri oluşturulacaktır.

178. Sağlık sigortasının bütün nüfusa yaygınlaştırılması sağlanacak, tüm vatandaşlar hastane ve
hekim seçme hakkına sahip olacaktır.

179. İlaç, aşı, serum ve tıbbi araç-gereçlerin Türkiye'de üretimi ile bu konuda yapılacak Ar-Ge
faaliyetleri teşvik edilecektir.
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BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Öz, Mersin Milletvekili. (MHP sıralarından
alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkınma programının bu bölümünde sağlık üzerinde

yapılacak olanlar hesaba katılmış ancak Adalet ve Kalkınma Partisinin on yıllık iktidarı döneminde
özellikle kalkınma projesi olarak sunulanın yaptıklarıyla ne kadar büyük bir tezat olduğunu burada
net bir şekilde görebiliyoruz. 

Özellikle aile hekimliği uygulaması başladıktan sonra sevk zincirine şiddetle karşı çıkıp, yine,
on yıllık süre içerisinde sevk zincirinin ikinci ve üçüncü basamakta geri getirileceğine dair bir ibarenin
bulunması daha önceki yapılanların yanlışlığını, çelişkisini net bir şekilde ortaya koymakta. Bunun
dışında, sağlıkta, her zaman ifade ettiğimiz gibi, asıl olan şeyin temelinde bu işi gerçekten yapan,
toplum sağlığıyla, toplumun sağlıklı bir şekilde hayatının idamesi noktasında hekimlerin nasıl
yetiştirilmesi gerektiği gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Yani bu sağlıktaki projelerde
temeline bu işin hizmetini veren hekimi odak noktaya koymaz iseniz, o zaman sağlıkta yapılacak
olan hizmetin kalitesini yükseltmek, niteliğini artırmak, sağlığın bütçeye vermiş olduğu yükü
azaltmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, öncelikli yapılması gereken, tıp fakültelerindeki eğitim,
hekimlerin yetişmesi, hekimlerin dağılımı gibi noktalarda hassasiyeti ön plana çekmektir. Oysaki
yapılan programa baktığımız zaman, Türkiye’de sağlık alanında ilaç harcamalarında artan miktarı,
ilaç bedelleri çok düşük olmuş olmasına rağmen, kutu sayısındaki ciddi manadaki artışla ikisinin
birbirine örtüşmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. 

Bu şekildeki bir programla sağlıkta sonuç almak gerçekten mümkün olmayacaktır. Onun için,
başlangıçta yapılması gereken iş sadece fiziki altyapısının iyileştirilmesi, hastanelerin yatak sayısının
artırılmasının ötesinde sağlık hizmetini sunan, sağlık hizmetinde temel noktayı oluşturan hekimlerin
daha kaliteli, daha bilinçli, toplumun daha eğitimli olması ana unsur olarak ilk hedefe konulması
gereken unsurdur. Bunlar gerçekleştirilmediği takdirde toplumun her tarafına gerçekten ulaşılabilir,
etkin, kaliteli bir hizmet sunumu mümkün olmayacaktır. 

Sağlıkta bugün performans sistemi olarak bahsedilen ve sık sık eleştirisini yaptığımız bir sistemle
on yıllık sürede aynı şekildeki programı uyguladığınız zaman kaliteli bir hizmet sunumu söz konusu
olamaz. Dolayısıyla sağlıktaki dönüşüm programıyla, son on yıl içerisinde yapılanla bundan sonraki
on yıl hedeflenenleri yan yana koyduğunuzda ya önceki on yıl yaptıklarınız yanlış ya bundan sonraki
on yıl hedefleriniz birbiriyle örtüşmüyor. O yüzden, baştan ifade ettiğimiz şekliyle, sağlıktaki verilen
hizmetin kalitesini artırmak esas olmalı. Kaliteyi artırmak için de Türkiye’de tıp eğitimine verilen
önemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer siz bilinçli, zamanı ideal
kullanabilecek, kaliteyi, niteliği yükseltebilecek bir hekim yetiştirmekten uzak tavırlar içerisinde
olursanız, eğer eğitimlerinizi, doktorların yetişmesini bu noktada hesap etmezseniz sonuçta sağlıkta
baş edilmez bir külfet hepimizin boynuna tekrar binmeye mahkûm hâle gelecek. Türkiye’de sağlık
harcamaları için ayrılan bu kadar yüksek miktar, aynı şekilde millet belki kolay erişebiliyor,
ulaşılabiliyor ama bu, aynı zamanda hizmetin kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda,
sağlıkta bireylerin temel hak ve özgürlükleri olmasına rağmen, kendi bütçelerinden sağlığa ciddi
manada ekonomik olarak katkı sağlamaları da devletin temel ilkesine aykırılık teşkil ediyor. Bu
yüzden, sağlıktaki dönüşümü gözden geçirmek gerekiyor. Ya önceki yapılan on yıllık faaliyetleri
düzeltmek veya bundan sonraki on yıl süre içerisinde önermiş olduklarınızı karşı karşıya tekrar
kıyaslamak gerekiyor. 
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Sağlıkta, temelde, çalışanların bugünün şartlarında uğramış oldukları memnuniyetsizlik, sağlık
çalışanlarının uğramış olduğu şiddetler aslında ulaşılabilirliğin çok kolay olmasıyla orantılı olmakla
beraber, kolay ulaşılabilmesi elbette önemli ancak kaliteli hizmeti ön plana almadan toplumu daha
sağlıklı hâle getiremeyiz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

edilmemiştir.
8 numaralı önergeyi okutuyorum:

TBMM Başkanlığı’na
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın Kamu Özel İşbirliği Modeli

ile Hastaneler yaptırılmasını ve işletilmesini öngörmesi sağlık sektörünü (cihaz ve sarf malzemesi
imalatını) yok edecektir. Bu nedenle 10. BYKP’da bu yöntemle hastane yatırımlarının her il için bir
hastane olarak sınırlandırılmasını arz ve teklif ederiz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Rahmi Aşkın Türeli Bülent Kuşoğlu
İstanbul İzmir Ankara

Musa Çam Aydın Ağan Ayaydın
İzmir İstanbul

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen, Bülent Kuşoğlu Ankara Milletvekili. (CHP
sıralarından alkışlar)

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde verdiğimiz bir önergeyle ilgili söz almış
bulunuyorum. Konu şöyle değerli milletvekilleri, biliyorsunuz sağlık çok önemli bir konu. Sağlık
harcamaları da sürekli olarak bizde artıyor. Bundan önceki plan döneminde de, Dokuzuncu Plan
döneminde de sürekli bir artış vardı, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da ifade edildiği şekilde
sağlık harcamalarının artışı önemli bir sorundur, artmaya devam edecektir, bunun mutlaka önlenmesi,
makul bir düzeye getirilmesi gerekiyor çünkü sağlık harcamaları önemli ölçüde özellikle sağlık
sektöründe cihaza dayanır, sarf malzemesine dayanır, yeni teknolojiye, yüksek teknolojiye dayanır.
Yüksek teknoloji de bizim dışarıdan ithal ettiğimiz bir alan, sağlıkta özellikle. Çok fazla para
veriyoruz sağlıkta yüksek teknoloji ithali için, yüksek teknoloji gerektiren cihazları ve sarf
malzemelerini ithal etmek için. Bu, sürekli olarak harcama özellikle bizim gibi gelişmekte olan
ülkelerde büyük bir sorundur. Şimdi, plan bunu hedef olarak almış ama diğer taraftan da… Ondan
önce şunu da belirteyim: Bizdeki bu cihaza dayanan sağlık sektörü 2 milyar dolarlık bir sektör aşağı
yukarı. Bunun yüzde 85’i ithale dayanır, yüzde 15’i yerli üretimdir ve son zamanlarda bunda bir artış
olmaya başlamıştır son yirmi, yirmi beş sene içerisinde. Sağlık sektörümüzde cihaz ve sarf malzeme
üreticilerinde, imalatında önemli ölçüde bir artış söz konusu olmuştur. Şu anda yüzde 15’i yerlidir bu
sektörün. Bunun da artması lazım. Özellikle yine son zamanlarda biyomedikal mühendisliği daha
önce yoktu, biyomedikal mühendisleri mezun olmaya başladılar. Konuyu bilen insanlar. Yavaş yavaş
sektör gelişiyor ancak tam bu aşamada, biz, bu kamu-özel iş birliği yoluyla hastane kurulmasını,
hastane yapımını ve işletmeciliğini getirdik. Şimdi, kamu-özel iş birliği yoluyla hastane yapımı ve
işletmeciliği yine yabancı para gerektiriyor, finansman gerektiriyor. Bu nereden temin edilecek? Bu
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parayı verebilen kuruluşlar yani bu ihaleleri alan kuruluşlar kendi ülkelerinden bunu getirecekler.
Kendi ülkesinden finansman getirecek, kendi ülkesinin, bu finansmana bağlı olarak, cihazlarını
getirecek, sarf malzemesini getirecek. Kamu-özel iş birliğinde süre en azından yirmi beş yıl; ihaleleri
yirmi beş yıl üzerinden yapıyoruz, yirmi beş yıl, otuz yıl. En az yirmi beş yıl, otuz yıl dışarıdan,
dışarıya bağımlı olarak kendi ülkesinden cihazları getirecek, sarf malzemesini getirecek. Bu yüzde
15, yeni yeni palazlanmaya başlayan Türk sağlık sektörü de iyice ölecek, sıkıntıya girecek; hiç
altından kalkılamaz, sürekli olarak sağlık harcamalarının arttığı bir alan olacak. Bunu biz Komisyonda
görüşürken de, Genel Kurulda da dile getirdik ama “Biz ihale şartnamelerine özel bir hüküm
koyacağız, bir kısmının, yerli üretimi teşvik etme amacıyla Türkiye’den temini şartını getireceğiz.”
dendi ama bu geçerli bir sebep değil, bunu durdurabilecek bir mantık değil. Biz, onun için, verdiğimiz
önergeyle, hiç olmazsa, bu kamu-özel iş birliği modeliyle hastane yapımının ve işletmeciliğinin
sınırlanmasını getirdik. Bu, çok mantıklıdır. Hiçbir plancı, geleceği planlamak isteyen, görmek isteyen
hiç kimse buna “Hayır.” diyemez mantıki olarak diye düşünüyoruz çünkü yapılan iş sonuç olarak
yanlış. Yani bir taraftan siz sağlık harcamalarını kontrol altına almak, düşürmek istiyorsunuz, doğru,
ama öbür taraftan bunun artması için uygulamada her şeyi yapıyorsunuz. Burada bir mantıki çözüm
olması lazım. Başlanmış olan ihalelere bir sınırlama gelmesi lazım, bir orta yol bulunması lazım.
Bizim önerdiğimiz de budur. Zannediyorum, Hükûmet politikaları için de uygundur, geleceğimiz
açısından da uygundur. 

Türkiye'nin tasarruf yapabilir bir ülke olması lazım. Bu da planda öngörülen konulardan bir
tanesidir. Bu nedenle söz aldım. 

Hepinize gecenin bu saatinde saygılar sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

10 numaralı önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı X. Kalkınma planının 197. paragrafının aşağıdaki şekilde
değiştirilmesi için Hükümete geri gönderilmesini arz ederiz.

“197. Adliyelerin ve ceza infaz kurumlarının fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarının yanında insan
ihtiyacı öncelikle karşılanacaktır.” 

Kazım Kurt Ferit Mevlüt Aslanoğlu Bülent Kuşoğlu

Eskişehir İstanbul Ankara

Musa Çam Rahmi Aşkın Türeli Aydın Ağan Ayaydın

İzmir İzmir İstanbul

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kazım Kurt, Eskişehir Milletvekili. (CHP sıralarından
alkışlar)

KAZIM KURT (Eskişehir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 476 sıra sayılı Onuncu
Kalkınma Planı’yla ilgili vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

– 1153 –

FATMA 466–469

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013 O: 5



Öncelikle, kalkınma planının hazırlanması aşamasında katılımcılık konusundaki eksiklikleri
tutanaklara geçmesi açısından söylemek istiyorum: Bu planın hazırlanma aşamasında kim katılmış
ise eline sağlık ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin katılma şansı elinden
alınmıştır. Plan, milletvekili arkadaşlarımıza bugün sabah dağıtılmıştır. Dolayısıyla çoğumuzun
okuma şansı, okuma fırsatı bile olmadan bu planı kabul edeceğiz, bunun çok doğru bir yaklaşım
olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu mantık, zaten adaletle ilgili bölümde de yansıyor. Adaletle
ilgili durum tespiti ve hedefler, uygulama politikaları değerlendirildiği zaman tamamı 15 paragraf.
Bu 15 paragrafın da 14’ünde insan yok, sadece 1’inde hâkim, savcı eğitimiyle ilgili bir cümle
konulmuş. Oysa Türkiye'de adaletin adalet saraylarından çok; vicdanlı, hukukun üstünlüğüne inanan
hâkim, savcı ve adliye personeline ihtiyacı var. Bu maddede getirmeye çalıştığımız düzenleme de bu
ceza ve infaz kurumlarıyla adliyelerin fiziki ve teknik altyapısı ihtiyaçlarının öncelendirilmesi
konusuna esas olan insanın önceliğe alınmasını önermektedir. İnsanı adliyenin ortasına oturtacağız
ki vicdan karar verecek, insanı adliyenin ortasına oturtacağız ki demokrasi kazanacak. Eğer
önümüzdeki beş yıl için böyle bir önerimiz var ise -yani sadece adliyelerin ve ceza infaz kurumlarının
fiziki ve teknik altyapısını düzenlemek, geliştirmek gibi bir hedefimiz varsa- yine önümüzdeki
günlerde sıkıntılı davalar yaşayacağız demektir. 

Şimdi, Dokuzuncu Kalkınma Planı’na baktığımız zaman, 52’nci sayfasında 320 ve 321’nci
paragraflarda aynı cümleler yazılı ve orada da şöyle diyoruz: “Adalet hizmetlerinin fiziki imkânlarının
geliştirilmesi ve süreçlerin hızlandırılması, plan döneminde adalet binalarının hükûmet konaklarından
ayrılması temel hedeftir.” Oysa, yedi yıllık süre içerisinde, Türkiye’de, adalete uygun olmayan yüz
binlerce dava açıldı. Bu açılan davaları şöyle koymak lazım: 100 bin kişi başına açılan ceza davası
sayısı Türkiye’de 2.260, İspanya’da 549. O hâlde,  insanı bu işin içine sokacağız ki Türkiye’de hâkim
sayısında sizin döneminizdeki gelişmeyi de göreceğiz. 100 bin kişiye Türkiye’de düşen hâkim sayısı
2012 tarihi itibarıyla 9, Almanya’da 100 bin kişiye düşen hâkim sayısı 24. Bu noktada, eğer plan
adliye hizmetlerinde insan unsurunu, hâkim, savcı ve ara hizmetlerdeki kadroları geliştirmeye yönelik
bir çaba içerisine girmezse, önümüzdeki süreçte Terörle Mücadele Yasası’nı da, örgütlenme
özgürlüğüyle ilgili yasayı da, seçim yasalarını da, seçim barajını da, demokratikleştirme konusundaki
diğer taleplerimizi de dikkate almayacaksınız anlamına gelir ki bu, Türkiye açısından çok tehlikeli
bir sonuç yaratır. Türkiye'de temsili sağlayacak yüzde 10 barajını beş yıllık önümüzdeki Onuncu
Plan’da tartışmayacaksak nerede tartışacağız? Eğer bunu hedef olarak önümüze koymuyorsak
demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri yerleştirme şansımız olmaz diye değerlendiriyorum ve o
nedenle 197’nci paragrafta insan ağırlıklı önergemize destek vermenizi diliyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Önerge kabul
edilmemiştir. 

11 numaralı önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Kalkınma Planının 213, 217, 219, 220 ve 228 paragrafların

sonuna aşağıdaki ifadenin eklenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla, 

Rahmi Aşkın Türeli Ferit Mevlüt Aslanoğlu Bülent Kuşoğlu 
İzmir İstanbul Ankara 

Süleyman Çelebi Aydın Ağan Ayaydın Musa Çam 
İstanbul İstanbul İzmir 

İzzet Çetin 
Ankara 

Kamu kurum ve kuruluşlarında “Taşeron” işçi çalıştırılmaz. 
BAŞKAN – Evet, önerge üzerinde söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. (CHP

sıralarından alkışlar)
İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, pek çok kere değinildi, bu plan gerçekten inancını yitirmiş bir plan. Çünkü,
görüşmelerin başladığı saatten oylamanın yaklaştığı saate kadar ne bakanların ne milletvekillerinin
salonda görüşmelere katılmadığı ortadaydı, hepimizin gözleri önündeydi. Kimi zaman 40 kişiye
kadar düştü milletvekili sayısı. Buradan da anlaşılıyor ki plan inançsız. Plan, gerçekten, özellikle
benim söz aldığım temel hak ve özgürlüklere ilişkin bölüm, bir bakıma bu Onuncu Beş Yıllık Plan’ın
temeli olması gerekir çünkü insana değer vermeyen, emeğe değer vermeyen bir planın başarı şansı
yoktur. Bu plan emeği dışlamıştır, insanı dışlamıştır. Burada üzülerek ifade etmek isterim ki planı
hazırlayan bürokratların emekleri için teşekkür ediyorum ama konuya uzak oldukları ortada çünkü
planda, özellikle temel hak ve özgürlükler bölümünde müthiş derecede, vahim düzeyde hatalar,
yanlışlıklar var. Örneğin, burada Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın onaylandığından söz
edilmektedir; oysa Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 2’nci maddesinin üçüncü
fıkrasını, 4’üncü maddesinin birinci fıkrasını, 5’inci ve 6’ncı maddelerin tamamını, çekince koymuş,
imzalamamıştır, onaylamamıştır. Kaldı ki 5 ve 6’ncı maddeleri onaylamayan iki ülkeden biri
konumundadır ve bu ülkelerden bir diğeri de Yunanistan’dır. 

Yine, adil, yeterli ücret hakkını ve ayda 4 haftalık izin hakkını çalışanlardan esirgeyen bir ülkede
eğer hâlâ iktidar mensupları bu belgeye yalan olarak bu cümleleri yazıyorsa durum çok vahimdir. 

Yine, özellikle Anayasa değişikliğiyle temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemede,
Anayasa’nın 90’ncı maddesinde yapılan değişiklikten sonra, uluslararası sözleşmelerle iç hukuk
hükümlerinin çelişmesi durumunda uluslararası sözleşmelerin geçerli olacağı düzenlemesi yapılmış
olmasına rağmen Türkiye’de hâlâ milletvekilleri tutsaktır; bu da çelişkili bir durumu ortaya koymaya
yetiyor. 

Yine “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na ilişkin, kullanımına ilişkin demokratik temele
dayandırılması amacıyla gerekli değişiklikler yapılmış, işkence ve kötü muameleyle etkili bir şekilde
mücadele edilmiştir.” deniliyor. Oysa kötü muamele ve işkence, son aylarda özellikle Gezi
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eylemlerinde de görüldüğü gibi, Türkiye'de hiçbir dönemde rastlanmayan şiddet boyutuna vardırılmış
ve halkına karşı mücadele eden polislere “Destan yazdınız.” diyerek ödül verilmiştir, verilmektedir.
Yarından sonra gelecek torba kanunda da buna ilişkin düzenlemelere tanıklık edeceksiniz. Yani bu
plan neresinden bakarsanız bakın çelişkilerle dolu bir plandır, gerçekliği yoktur, inandırıcılığı yoktur. 

Yine, aynı düzenlemede, 228’inci paragrafta “Sendikal haklar ile grev hakkına getirilen
sınırlamalar kaldırılmıştır.” denilmektedir. Bu da koskoca bir yalandır, kaldırılma bir tarafa,
arttırılmıştır. Geçtiğimiz yıl, tam da bugünlerde taksicilerle ilişkili bir düzenleme yapılırken HAVA-
İŞ koluna grev yasağı getirilmiş, Hamdi Ağa o günden bugüne 305 işçiyi işten atmış, yargı kararlarına
rağmen işe döndürmemekte direnmekte, Hükûmet de seyretmektedir. 

Yine, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da 119’uncu maddeyle bir gece yarısı grev yasağı
kapsamına alınmıştır. 

Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmıştır, bu doğrudur ancak
eksiktir. Çünkü toplu sözleşme tahkime mahkûmdur, özgür toplu sözleşme düzeni burada da yoktur. 

Yine, AKP döneminde kendisinden önce kamuda olmayan taşeron işçi sayısı 500 bini aşmıştır
ve bu konuda tüm muhalefet partilerinin girişimlerine, çabalarına rağmen iktidar direniyor, dirençle
taşeron sistemini yasallaştırarak kalıcı hâle getirip emek sömürüsünü had safhaya vardırma
eğilimindedir. O nedenle bu önergenin verilerek bu düzenlemelerin bu plandan çıkartılmasını istedik. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

edilmemiştir. 
12 numaralı önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı X. Kalkınma Planı’nın 241’inci paragrafının aşağıdaki şekilde

değiştirilmek üzere Hükümete geri gönderilmesini arz ederiz.
“241. Ulusal öncelikler ve kamu yararı doğrultusunda faaliyet gösteren STK’ların demokratik

ortamda ve daha sivil bir anlayışla çalışmaları desteklenecektir. “
Kazım Kurt Ferit Mevlüt Aslanoğlu Bülent Kuşoğlu

Eskişehir İstanbul Ankara
Musa Çam Rahmi Aşkın Türeli Aydın Ağan Ayaydın

İzmir İzmir İstanbul
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kazım Kurt, Eskişehir Milletvekili. (CHP sıralarından

alkışlar)
KAZIM KURT (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın milletvekilleri, yine kalkınma planının 241’inci paragrafında sivil toplum kuruluşlarıyla

ilgili bir düzenlemeyi değerlendiriyoruz. Burada, bizim önergemizde bu maddeye sivil ve demokratik
bir yaklaşımın eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü “Ulusal öncelikler ve kamu yararı
doğrultusunda faaliyet gösteren STK’lar öncelikle desteklenecektir.” maddesi, tehlikeli boyutlara
ulaşabilecek bir maddedir. Ulusal öncelikler nelerdir? Ulusal öncelikleri tespit etmek durumunda
olan kimdir ve bu hangi amaçla kullanılacaktır? Oysa sivil toplum kuruluşları gerçek anlamda sivil
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olmalıdır, demokrat olmalıdır ve demokrasiyi özümseyebilmelidir. Sivil toplum kuruluşları ısmarlama
politika yapacak, ısmarlama çalışmalar yapacak kuruluşlar ise bu doğru bir yaklaşım olmaz. O
toplumun da sivil toplum olduğu iddia edilemez. 

Türkiye’de geçmiş dönemde, 2006 yılında Belediyeler Yasası’nda doğru bir yaklaşımla kurulan
kent konseyleriyle ilgili iktidarınız döneminde yapılan uygulamalara baktığımız zaman hiçte amacına
ulaşmadığını görüyoruz. Bir kere 3 bin küsur belediyenin içerisinde kent konseyini kuran 200
civarında belediye. Bunun sebebini sorduğumuz zaman, “Niçin bu kurma konusunda teşvik
yapılmıyor?” diye sorduğumuz zaman, Bakanlık kent konseyi sayısını bile bilmiyor ama çalışan kent
konseylerinde ciddi anlamda faaliyetler sürdürülüyor. Oysa, bu tür kurumlar sivil olmalı; yöresel,
bölgesel ve o ihtiyaçları karşılayacak koşullara göre kendini ayarlayabilecek esneklik içerisinde
olabilmeli, davranabilmeli. Sivilliğin mantığı budur. Sivilliğin öncelikle kafada başlaması gerekir ve
arkasından uygulamada yürüyüp gitmesi gerekir. 

Şimdi de önümüzdeki süreç içerisinde kurulması planlanan gençlik konseyleri var. Gençlik
konseylerinin kuruluşuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığını görevlendirirseniz, işte, yanlışı yapmış
olursunuz. “Gençlik konseylerinin bütçesini Gençlik ve Spor Bakanlığı ayarlar, verir, dağıtır.”
dediğiniz anda, gençlik konseylerini de Spor Bakanına bağımlı hâle getirirsiniz ve o, hiçbir zaman
sivil bir toplum, demokratik bir toplum olmaz. 

Biraz önceki maddede söylemeye çalıştığım gibi, insanların örgütlenme özgürlüğünün önünü
açmazsak, hak arayan, örgütlenmek isteyen insanların üzerine biber gazıyla, TOMA’yla gidersek o
zaman sivil toplumu yaratma şansımız olmaz. İnsanların en doğal haklarından birisi, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası çerçevesinde özgürce toplanabilmek, özgürce düşüncelerini aktarabilmek
olanağı herkese tanınmalıdır; devletin birinci görevi budur. Eğer devlet bu görevini yapmıyor ve bu
görevini yapanlara farklı soruşturmalar açıyorsa sıkıntılar başlıyor demektir. Türkiye’de şu zamana
kadar emniyet güçleri aleyhine işletecek adli soruşturmalarda nedense bir fren söz konusu oluyor. Bu
konuda hiçbir savcı ciddi adım atamıyor, hiçbir savcı delil toplayamıyor, çalışan kameralar
kapatılıyor, çalışan kameralar bozuluyor ve insanlarımızın bu konudaki hak arama imkânı elinden
alınıyor. Oysa, sivil toplumun teşviki, sivil toplumun desteği bu konuda verilecek olan önceliklerle
söz konusu olur. Eğer, siz, sivil toplum kuruluşları içerisinde öncelik verme konusunda ulusal
öncelikler ve kamu yararı diye bir sınırlama koyacak olursanız sivillikten de demokrasiden de insan
haklarından da uzaklaşmış olursunuz. 

O nedenle, bu önergemizin kabulünde yarar vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAZIM KURT (Devamla) – Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu planlamanın yapılmasını gerekli
buluyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

13 numaralı önergeyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 10. Kalkınma Planının 43'üncü sayfası, 250'inci paragrafında yer alan "sosyal

yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması temin edilecektir” cümlesinin plan metninden çıkarılarak
aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kadının aile ve ev eksenli ücretsiz ve güvencesiz çalışma yaşamından uzaklaştırılıp, kamusal
alanda güvenceli, eşit ücret ve pozitif ayrımcılık ilkesinin uygulanacağı çalışma yaşamına dâhil
edilmesi sağlanacaktır"

İdris Baluken Adil Zozani Pervin Buldan
Bingöl Hakkâri Iğdır

Hasip Kaplan Ertuğrul Kürkcü
Şırnak Mersin

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: 
Çalışma yaşamı toplumsal yaşamın diğer alanlarında da varlık gösterebilmenin temel

koşullarından biri olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kadınların bir nevi sosyal dışlanma da
sayılabilecek çalışma yaşamından dışlandığı aşikârdır. Kadının çalışma yaşamından dışlanıp eve
hapsedilmesi bir yandan iş gücü piyasalarına, gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim imkânlarına
ulaşımında zorluklar yaşamasına neden olurken diğer yandan da toplumsal ve çevresel ağlar ve
etkinlikler kurmasına da engel olmaktadır. Dolayısıyla, kadının çalışma yaşamından dışlanması
toplumsal yaşamın diğer alanlarından dışlanmasını getirmektedir. Bu bağlamda, sosyal yardım ve
hizmetlerin aile temelli sunulması, kadının sosyal yardım alarak işsizliğinin süreklileşmesine neden
olacaktır. Burada, sosyal yardımdan ziyade, sosyal yardım için kullanılan kaynağın yeni iş alanlarının
açılması ve bu iş alanlarına kadının dâhil edilmesi için kullanılması, kadının mevcut çalışma
yaşamından dışlanıp eve kapatılmasının önüne geçebilecektir. Bu da sadece çalışma yaşamında değil,
kadının toplumun her alanında yaşadığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bir başlangıç noktası
işlevini görebilir. Aileye bağlı ve sosyal yardımlarla geçinen kadın yerine ekonomik özgürlüğünü
kazanmış, özgüven sahibi kadınlar olarak toplumsal, kültürel, sosyal ve siyasal yaşama dâhil
olmasının önünü açacaktır. Çünkü özel alan ve kamusal alan arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin
giderilmesi noktasında kadının kamusal alanda çalışması kilit rol oynamaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge
kabul edilmemiştir. 

14 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 10. Kalkınma Planı'nın 188'inci sayfasında bulunan 2.1.11. İstihdam ve
Çalışma Hayatı başlıklı bölümün, 312 numaralı paragrafında yer alan "İşgücü piyasasında etkinliğin
artırılması amacıyla güvenceli esnek çalışma, kıdem tazminatı, alt işverenlik, sosyal diyalog, aktif ve
pasif işgücü programları gibi alanlarda sosyal taraflarla birlikte uzlaşıyla ilerleme kaydedilmesi
gerekmektedir." cümlesinin plan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken Adil Zozani Pervin Buldan
Bingöl Hakkâri Iğdır

Hasip Kaplan Ertuğrul Kürkcü
Şırnak Mersin
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BAŞKAN -  Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
İstihdam ve çalışma hayatına ilişkin durumla ilgili tespitlerin yapıldığı bölümde, gelecekte

yapılması gerekenlere işaret edilmesi plan tekniği bakımından hatalı bir durumdur. Kaldı ki, çalışma
yaşamında yaşanan sorunların, iş kazalarından meslek hastalıklarına, sendikalı sayısının
düşüklüğünden işten atmalara, grev yasaklarından, sendikaların itibarsızlaştırılmasına, kayıt dışı
istihdamdan işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasına kadar pek çok sorun, alt işverenlik denilen
taşeronlaştırma sistemi, esnek, güvencesiz, geçici kuralsız çalıştırmanın yaygınlaşmasından ve
sendikasız çalışmadan kaynaklanmaktadır. Önerimizle, çalışma hayatındaki sorunlara kaynaklık eden
taşeronlaştırma ve esnek, kuralsız çalışmanın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge
kabul edilmemiştir. 

15 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı’nın 314-323 no.lu paragraflarının
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 328 no.lu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafların
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal
Mersin Manisa Antalya

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
Konya Manisa

314. İşsizlikle mücadelenin esasını, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi,
istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişimci odaklı piyasanın tesis edilmesi
oluşturacaktır. Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin etkin ve verimli bir
şekilde, en üst düzeyde üretim sürecine dâhil edileceği tam istihdamı esas alan ekonomi programının
uygulamaya konulmasıyla, rant ekonomisinden yatırım-üretim-istihdamı sürekli artırmayı öngören
üretim ekonomisine geçilecektir.

315. Özel teşebbüsün uzun vadeli yatırım kararları alabileceği uygun yatırım iklimi
oluşturulacak, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, doğrudan yabancı sermayenin katma
değer ve istihdam yaratmak üzere yapacağı yatırımlar özendirilecektir.

316. İş ve yatırım ortamı iyileştirilerek yüksek katma değer yaratan ve yüksek verimlilikte
faaliyet gösteren girişimcilik desteklenecektir. Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki
eğitim mezunu gençler desteklenecektir. Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı
grupların istihdamını özendirmek amacıyla "istihdam esaslı" teşvik politikası etkin bir şekilde
uygulanacak, işe alınan her ilave işçi için belirli süreyle sigorta primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli
gibi hususlarda avantajlar sağlanacaktır.

317. İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükü azaltılacaktır.
318. Yatırım yapma ve işçi çalıştırmaya ilişkin bürokratik işlemlerin sayısı azaltılacak ve süresi

kısaltılacak, organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaretin yoğun olduğu yerlerde vergi, sigorta ve
maliyeye ilişkin bürolar açılarak bu hizmetlerin girişimcinin ayağına götürülmesi sağlanacaktır. Kayıt
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dışı işçi istihdamına yol açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi gibi hususlarda
alınacak tedbirlerle kayıtlılık özendirilecek, kaçak yabancı işçi istihdamını önlemeye dönük
uygulamalar etkin hale getirilecektir. Bu çerçevede kaçak yabancı istihdamında uygulanan cezaların
caydırıcılığı sağlanacaktır.

319. Toplumun ortalama eğitim seviyesi yükseltilmek ve vasıf kazandırılmak suretiyle beşeri
sermayenin ve iş gücünün istihdam edilebilirlik düzeyi geliştirilecektir. Eğitim sistemi ile iş gücü
piyasası arasında güçlü bir bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelik ve nicelikte insan
gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır.

320. İş gücünün ortalama eğitim süresi artırılacak, yaşam boyu öğrenme kültürü geliştirilecek,
mesleki eğitim standartları yükseltilerek piyasada kabul edilebilirliği artırılacak, özellikle kadınlara
dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, kendi işini kuracak
olanlara girişimcilik eğitimi verilecektir.

321. Mesleki eğitim, yeniden eğitim, uyum sağlama ve danışmanlık hizmeti sunan özel istihdam
büroları desteklenecektir.

322. Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların iş gücü piyasasına
katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim
programları uygulanacaktır. İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda girişimcilik eğitimi,
istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık, rehberlik hizmetleri, işletmelerde eğitim
seminerleri, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü programları
etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında program bütünlüğü sağlanacak, uygulamalı mesleki
eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi
sağlanacaktır.

323. Şehit ve gazi çocuklarının, anne veya babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri
hâlinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan intisabı sağlanacaktır. Gazilerin,
şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malûl olanların ve engellilerin öncelikli olarak
işe yerleştirerek üretime katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

329. Vatandaşların geleceğinden emin olması ve yüksek standartlı bir hayat sürmesi için, bütün
nüfusu kapsayacak şekilde nimet-külfet esasına göre işleyen çağdaş normlarda sosyal sigorta sistemi
oluşturulacaktır.

330. Sosyal sigorta sistemi; hukuki boyutu itibariyle "uygulanabilir", mali boyutu itibariyle
"sürdürülebilir" ve ilgili taraflarca "kabul edilebilir" bir yapıya kavuşturulacaktır. Sosyal güvenlik
sisteminin bilgi teknolojileri altyapısı güçlendirilecek, hak kaybını ve mükerrer yararlanmayı önleyen
etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapı oluşturulacaktır. Sosyal sigorta programları,
aktüeryal denge içinde etkili ve özerk bir yapıda yönetilecek, sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
için fon yönetimi etkinleştirilecektir.

331. Sigortasız çalışma ve çalıştırma önlenerek aktif sigortalı sayısı artırılacak ve bu suretle
hem sistemin sürdürülebilirliği sağlanacak, hem de sigortalının mağdur edilmesi önlenecektir. Kayıt
dışı işçi istihdamına yol açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi gibi hususlarda
alınacak tedbirlerle kayıtlılık özendirilecektir.
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332. Çalışma mevzuatı işçi ve işveren haklarının denge içinde gözetildiği bir şekilde tanzim
edilecektir. Sendikal haklar çağdaş normlara uygun hale getirilecektir. Çalışma hayatındaki
problemlerin çözümü ve çalışma barışının tesis edilmesi için çalışma hayatındaki çoklu danışma
mekanizmaları güçlendirilecek ve tarafların etkin katılımları sağlanacaktır. Çalışanlar arasındaki
ücret dengesizliğini giderecek, liyakati ve başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulacaktır.

333. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunmasına ve bulundukları ülkelerde
karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesine ilişkin olarak uluslararası hukuk ve devletlerarası
ilişkiler çerçevesinde her türlü girişimde bulunulacaktır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gerekçe.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Önümüzdeki dönemde, kaynaklarımızın daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesi için
karar alıcılara yol gösterici bir araç olması beklenen Onuncu Kalkınma Planı maalesef bu özellikleri
taşımamaktadır.

Şekil ve içerik açısından bakıldığında önceki planlarla önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
Öncelikle, bu planın vizyonu yoktur. Hem bölüm olarak vizyon bölümü kaldırılmıştır hem de daha
önceki planlar gibi temel bir vizyonu bulunmamaktadır. 

Daha önceki planlarla karşılaştırıldığında, ilk bakışta ülkemizin ihtiyacı olan önceliklerine yer
verildiği görünümünde olsa da derinlemesine incelendiğinde belirli öncelikleri içermekten uzak ve
tüm konuları kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir.

Bu çerçevede; planın amacına ulaşabilmesi için MHP'nin Parti Programında ve 2011 Seçim
Beyannamesinde de yer alan somut önerilerin Plan metnine eklenmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir.

16 numaralı önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Kalkınma Planı’nın 320-321-322 ve 569. paragraflarının
Plan metninden çıkartılmasını arz ederiz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın İzzet Çetin

İstanbul İstanbul Ankara

Bülent Kuşoğlu Müslim Sarı Musa Çam

Ankara İstanbul İzmir

Özgür Özel Kazım Kurt

Manisa Eskişehir

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından
alkışlar)

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, biraz evvelki konuşmamda da söylemiştim, bu Onuncu Beş Yıllık Plan ne
yazık ki emeği dışlıyor. Bunda yadırganacak hiçbir durum yok çünkü Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansının ilk sayfasında, bir ay öncesine kadar “Türkiye yatırım ortamı açısından dünyanın
en elverişli ülkesidir…” Çünkü en uzun çalışma ortamı bizde ki bunun haftalık elli dört saate
vardığını… Diğer taraftan da işçileri en az hastalanan ülke. Yılda dört buçuk gün olarak Başbakanlık
bizatihi ilan etmişti. Tabii Başbakan böyle bir ilan yapar da bizim plan hazırlayıcıları emeği
dışlamazlar mı! 

Bakınız “İstihdam ve çalışma hayatı” başlıklı 319’uncu paragrafta “İnsana yakışır iş bağlamında
çalışma koşulları iyileştirilecek.” deniliyor.

Dün pazardı. Pazar günü Karabük’te kurulan Marzinc fabrikasından 16 işçi kendilerini hasta
hissediyorlar, buradaki Meslek Hastalıkları Hastanesine geliyorlar. 16’sını birden yatırıyorlar
hastaneye. Gerçekten, altı ay olmuş işe gireli, asgari ücretli. Demir fabrikalarının bacalarındaki demir
tozlarından -cıva, kurşun ve diğer tehlikeli maddeleri üretiyorlar- hemen hemen hepsinin ciğerleri
şimdiden iflas etmiş. 

Diğer taraftan, 320’nci paragrafta “Sosyal taraflarla diyalog içinde, tüm işçiler açısından
erişilebilir bir şekilde, bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı sistemi oluşturulacaktır.” deniliyor.

Değerli arkadaşlar, yine devam eden bölümde, 321’de alt işverenlik, 322’de de “AB normları
çerçevesinde özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi uygulaması yaygınlaştırılacaktır.”
deniliyor.

Yine buna ilave edilebilecek 383’üncü paragrafta “Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü
istihdamı teşvik edilecektir.” deniliyor, 385’inci başlıkta da “Kamu personel sisteminde uygun iş ve
kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeli geliştirilecektir.” deniliyor. Bunun anlamı
“Memurların da canına ot tıkayacağız.” demektir.

Değerli arkadaşlar, sizin tabii… Demin de söyledim, bir plan hazırlanırken geleceği öngörür,
geleceği projekte eder; ona göre birtakım düzenlemeler, çalışmalardan sonra ortaya konulur. Oysa bu
plan, geçmişte Başbakanın söylediklerinin ya da Başbakanın yanlışlıkla ağzından dökülen birkaç
cümlenin birkaç yalaka tarafından -hiç çekinmeden söylüyorum- not edilerek buralara montesinden
başka bir şey değil. Çünkü Başbakan emir buyuruyor ve diyor ki: ”Taşeron sistemini Türkiye’de
yaygınlaştırın.” Çünkü tüccar zihniyet, alt işverenlik sistemini yaygınlaştır. Bunun için de hemen
harekete geçiliyor, sayıları artıyor ve bir düzenleme… Bu ülkede İş Kanunu var. Her kuruma ayrı bir
çalışma kanununa gerek yok. Çalışanların yüzde 48’i asgari ücretli, taşeronların hemen hemen tamamı
asgari ücretle çalışıyor yani Türkiye’de çalışanların ücretlerini ve çalışma koşullarını Çin’le eşitlemek
için bu planda da açıkça koymuşsunuz. Bunları esasında siz hem Hükûmet Programı’nızda, Hükûmet
Programı’nızın 49’uncu sayfasında hem de iki yıl açıklamaktan çekindiğiniz Ulusal İstihdam Strateji
Belgesi’nde yazmıştınız geçmişte, iki buçuk yıl önce. Şimdi, o metinleri kalkıp programa “2014-
2019” hedefi diye koymak planın kopyadan ya da Başbakanın söylediklerinin dercedilmesinden
başka hiçbir anlam taşımadığını ortaya koymaya yetiyor. Yani şimdi siz diyorsunuz ki: “Kariyer
mesleklerinde nitelikli insan gücü istihdamı teşvik edilecektir.” Yarından sonra torba kanun gelecek.
Eğer muhalefet milletvekilleri olarak orada direnmeseydik… 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’ndaki kariyer meslekleriyle, teklifin ilk hâlinde 35’inci maddesinde Dışişleri Bakanlığının
bir kariyer kurumu, kariyer mesleği olan büyükelçiliği ne hâllere getirdiğinizi orada gördük. Şimdi
kalkıp da burada “Güçlendireceğiz, teşvik edeceğiz.” gibi yaklaşım bir ezberden başka hiçbir şey
değil yani kamu personel rejimini esnekleştirmek demek “Bu ülkede…
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İZZET ÇETİN (Devamla) - …çalışma ilişkilerini dinamitleyeceğiz.” anlamına geliyor ki bunun

için plana gerek yok, Başbakan ve Hükûmetiniz yeteri kadar yapıyor. 
Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

edilmemiştir.
17 numaralı önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı'nın 758 nolu paragrafının aşağıdaki

şekilde değiştirilmesini ve 760 nolu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafların
eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal
Mersin Manisa Antalya

Mustafa Kalaycı               Erkan Akçay
Konya Manisa

758. Tarım sektörünün; yüksek verimlilikle ve kaliteli ürün üreten, teknoloji kullanabilen, ülke
insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek, büyümeye sürdürülebilir katkı sağlayan bir yapıya
kavuşturulması esastır. Tarım sektörü; üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya
kavuşturulacaktır.

761. Tarımsal destekler, ürün arz ve talebini dikkate alan, üretici refahını artıran, girdi
maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, afete karşı koruyan, üretimde
verimliliği, etkinliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen bir anlayışla yapılandırılacaktır. Bu kapsamda
tarıma sağlanan devlet desteğinin GSYH'ya oranı yüzde 1,5'e yükseltilecektir.

762. Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum, fide gibi temel
tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır. Orta ve büyük ölçekte üretim yapan
çiftçilerin kullandığı bu girdilerinin üzerindeki ÖTV ve KDV ise kademeli olarak yüzde 50 oranında
düşürülecektir. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak
çiftçilerimizin ucuz elektrik kullanmaları sağlanacaktır.

763. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, tarımsal işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve
pazarlama ağlarının geliştirilmesine ağırlık verilecektir.

764. Ülkemiz şartlarına uygun yüksek verim ve kalitede tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan
geliştirilmesi ve üretimi desteklenecek ve dış bağımlılığa son verilecektir. Zararlılara karşı biyolojik
mücadele yanında alternatif mücadele yollarına öncelik verilirken, zirai mücadele, çağdaş bitki
koruma ve gıda güvenliği dikkate alınarak ekolojik ürünlerin üretimi özendirilecektir.

765. Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması, yerinde işlenerek katma
değer elde edilmesi ve istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal
yapılanma oluşturularak; yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere, tarım-sanayi
entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan “Tarım Kentleri” kurulacaktır.

766. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve parçalanması ile toprak ve su kaynaklarının
kirletilmesi önlenecek, gübre, ilaç ve su kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı hususunda çiftçi
bilinçlendirilecektir.
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767. Ülkemizde gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacak, tüketicinin
korunması ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

768. Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir araç olan vadeli işlem
borsaları etkinleştirilecek, ürün borsaları geliştirilecek ayrıca lisanslı depo kullanımı
yaygınlaştırılacak, çiftçimizi ve ürününü risklere karşı korumak amacıyla, ürün sigortası sistemi ve
sözleşmeli çiftçilik müesseseleri geliştirilecektir.

769. Toplumumuzun hayvansal protein bakımından dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmesini
temin maksadıyla hayvancılık desteklenecek, hayvan ıslahı, kaliteli yem ve yem bitkileri üretimi
artırılacak, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile etkin mücadele edilecek, hayvan ürünleri sanayi ülke
genelinde yaygınlaştırılacaktır.

770. Tarım sektöründe faaliyet gösteren KİT'ler, tarım satış kooperatifleri ve bankaların rasyonel
çalışmaları sağlanarak tarım sektörünü gerçek anlamda destekleyecek bir yapıya kavuşturulması
temin edilecektir. Tarımsal araştırma enstitüleri ile üniversitelerin işbirliği içinde araştırma, geliştirme
ve kontrol faaliyetlerini yürüterek yüksek katma değerli tarımsal ürünler elde edilmesi sağlanacaktır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gerekçe… 
BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önümüzdeki dönemde, kaynaklarımızın daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesi için

karar alıcılara yol gösterici bir araç olması beklenen Onuncu Kalkınma Planı maalesef bu özellikleri
taşımamaktadır.

Şekil ve içerik açısından bakıldığında önceki planlarla önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
Öncelikle, bu planın vizyonu yoktur. Hem bölüm olarak vizyon bölümü kaldırılmıştır hem de daha
önceki planlar gibi temel bir vizyonu bulunmamaktadır.

Daha önceki Planlarla karşılaştırıldığında ilk bakışta ülkemizin ihtiyacı olan önceliklerine yer
verildiği görünümünde olsa da derinlemesine incelendiğinde belirli öncelikleri içermekten uzak ve
tüm konuları kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir.

Bu çerçevede; planın amacına ulaşabilmesi için MHP'nin Parti Programında ve 2011 Seçim
Beyannamesinde de yer alan somut önerilerin Plan metnine eklenmesi amaçlanmaktadır.

Tarım sektörü; yüksek verimlilikte ve kaliteli ürün üreten, teknoloji kullanabilen, ülke insanını
besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek bir düzeye getirilmelidir. Doğal kaynakların dengeli
kullanımını gözeten, büyümeye sürdürülebilir katkı sağlayan, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir
yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.

Tarım sektörü; üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulacaktır.
Tarımsal yapı; fiziksel, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla, çağdaş değişim ve dönüşümlere uygun
hale getirilmelidir. Tüm bu amaçlara ulaşabilmek için tarım sektörünün etkin şekilde desteklenmesi
gerekmektedir.

Üretimin artırılması, ürünlerin işlenerek kıymetlendirilmesi, iç ve dış piyasalarda
pazarlanmasının temin edilmesiyle çiftçilerimizin hayat standardı yükseltilmelidir. Bu çerçevede,
toplumun en mağdur kesimlerinden olan ve AKP döneminde tarlasını ekmekten vazgeçen, tarlası ve
tarımsal makineleri haczedilen çiftçilerimizin maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalı ve girdi
maliyetleri düşürülmelidir.
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BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmemiştir.

18 numaralı önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Kalkınma planının  761. Paragrafın sonuna aşağıdaki
ifadenin eklenmesini arz ederiz.

Tarımsal, Desteklerin gerçek üreticilere verilecektir. Üretim dışı ödeme alanlarla en etkin şekilde
mücadele edilecektir.

İlhan Demiröz Ferit Mevlüt Aslanoğlu Bülent Kuşoğlu
Bursa İstanbul Ankara

Müslim Sarı Musa Çam Aydın Ağan Ayaydın
İstanbul İzmir İstanbul

Süleyman Çelebi
İstanbul

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İlhan Demiröz, Bursa Milletvekili. (CHP sıralarından
alkışlar)

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 476 sıra sayılı Onuncu
Kalkınma Planı üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Gecenin ilerleyen
bu bölümünde hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum.
Evet, arkadaşlarımın alkışı üzerine mevcut konuşmama şöyle bir girişle başlamak istiyorum:

Eğer bugün buraya bir gözlemci koysaydık, kendi Meclisindeki çalışmasını planlayamayanlar
Onuncu Kalkınma Planı’nı da (CHP sıralarından “Bravo.” sesleri, alkışlar) normal olarak
yapamamışlardır diye ifade ederdi diye düşünüyorum. 

Planı incelediğimizde arkadaşlar, Hükûmetin tarımı nasıl gözden çıkardığını, çiftçileri, köylüleri
kaderleriyle nasıl baş başa bırakmışsa, bu planda da tarımla ilgili –inanın- en ufak bir gelişme, ileriye
dönük bir öneri, hiçbir şeyin olmadığını belirtmek istiyorum. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2003-2012 yılları arasında işlenen tarım alanları 24
milyon hektardan 20,6 milyon hektara gerilemiş. Çiftçiler ekim alanlarından uzaklaşmış ve çiftçiler
perişan olduklarını her fırsatta söylüyor. Ancak, bugün burada göremediğimiz Sayın Tarım Bakanı
Sudan’dan arazi kiralıyor arkadaşlar, çünkü ülkemizde tarımdan kopuş, çiftçinin toprağından
uzaklaşması söz konusu değil. Sonra, planı incelediğiniz zaman, tarımsal desteklemelerle ilgili
bölümde 2006 yılının baz alındığını ve büyük bir oranda tarım desteklerinin olduğu ifade ediliyor.
Ama bu planı yapan arkadaşlarımız, 2006 yılında çıkan Tarım Kanunu’na göre bütçeden ayrılacak
kaynağın gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’inden az olmayacağından, ayrıca akaryakıttaki KDV ve
ÖTV ile destek miktarının aynı miktarda çiftçilerin cebinden çıktığından hiç bahsetmemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, yine bu planı incelediğimiz zaman kooperatifle ilgili, üç maddede çok
kısa bölümler bulursunuz. Çünkü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, kanun hükmünde
kurulan bu bakanlığımızın amaçları bölümüne baktığınız zaman, orada da kooperatifçiliğin teşvik
edilmesi, kooperatifçilikle ilgili bölüm maalesef kaldırılmıştır. Aynı planda bu durum söz konusudur. 
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Sulama konusunda da sizlere bir iki konuda bir şeyler ifade etmek isterim. Ülkemizde 28 milyon
hektar tarım arazisi var. Değerli arkadaşlar, bunun sulamaya elverişli kısmı 16,7 milyon hektar,
ekonomik olarak sulanabilen tarım arazisi 8,5 milyon hektar. Bunun 4,9 milyon hektarı Devlet Su
İşleri, Köy Hizmetleri ve çiftçilerle sulanabilmiştir.

Buradan ifade etmek istediğim nokta şudur: 760’ıncı maddenin son bölümünde diyorsunuz ki:
“Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı
sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemleri geliştirilecektir.”

Değerli arkadaşlar, ekonomik olarak 8,5 milyon hektar tarım arazisinin sulanmasında şu ana
kadar sulanabilme oranı yüzde 57. O zaman, bu gidişle zannediyorum ki yüz yıl gerekli. O zaman
Hükûmetin tarıma bakış açısı bu noktada kesişmez mi? Hangi kamu dairesiyle, kimlerle bu sulama
işlerini yapacağımızı özellikle sormak istiyorum. Toprak ve su kaynaklarının yönetimini kiminle,
nasıl yapacaksınız? Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine nasıl ulaşacaksınız? Ulusal toprak veri tabanını
kiminle yapacaksınız, hangi kamu kurumuyla yapacaksınız? Toprak kurullarını ifade ederseniz -sivil
toplum örgütlerinden bahsetmişsiniz- 9 üyenin 6 tanesini siz atıyorsunuz. O zaman bu bölümdeki
ifade yanlış; toprak ve su kaynaklarının yönetimi yok, toprak ve su kaynaklarının nasıl dağıtıldığı
ifadesi var diyor ve hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 01.29
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 01.34

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127’nci Birleşiminin Altıncı
Oturumunu açıyorum. 

476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine devam
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde.
19 numaralı önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planı'nın 785 nolu paragrafının aşağıdaki

şekilde değiştirilmesini ve 785 nolu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafların
eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal
Mersin Manisa Antalya

Alim Işık Erkan Akçay Mustafa Kalaycı
Kütahya Manisa Konya

785. Enerji dış bağımlılığının azaltılması, kaynak çeşitliliği sağlanarak kesintisiz ve yeterli bir
şekilde üretilmesi, güvenli ve çevreye duyarlı bir arz sistemi içinde karşılanması, yerli enerji
kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini üretecek
yetkinliğe ulaşılması sağlanacaktır.

786. Kaliteli ve düşük maliyetli enerji arzı gerçekleştirilecektir. Kamu enerji yatırımlarının plânlı
ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak, yerli ve yabancı sermayenin bu alandaki
yatırımları teşvik edilecektir. Petrol ve doğalgaz arama, çıkarma, taşıma, işletme ve pazarlama
işlerinde faaliyet gösteren kamu işletmeleri bir üst yönetim altında toplanarak, uluslararası piyasalarda
rekabet gücü kazanılması sağlanacaktır.

787. Enerji plânlamasında ve yapılacak uluslararası anlaşmalarda, kaynak ve ülke çeşitliliğine
gidilerek arz güvenliği oluşturulacaktır. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve aynı
zamanda mevcut tarım potansiyelini verimli kullanmak için biyoyakıt üretimine önem verilecek ve
bu çerçevede enerji tarımına yapılacak yatırımlar desteklenecektir.

788. Enerji sektöründe özel ve kamu kesimi faaliyetlerinin düzenlenip destekleneceği, tüketici
haklarının korunacağı, rekabetin tesis edileceği, sağlıklı ve etkin işleyen bir piyasa oluşturulması
sağlanacaktır. Enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her aşamada özel kesimin
imkânlarından da yararlanılacaktır.

789. Enerji ihtiyacının karşılanması için yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile su
potansiyelinin değerlendirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmasını öngören
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yatırımlar ile bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmaları teşvik edilecektir. Nükleer enerji üretim
teknolojisine sahip olmak öncelikli hedeflerimiz içinde olup, enerji arz güvenliğinin sağlanması için
nükleer santraller kurulacaktır. Diğer taraftan ülkemizin; bilim ve teknolojinin her kademesinde
kullanılabilecek ileri teknolojileri kapsayan hassas nükleer teknolojiye sahip olması sağlanacaktır.
Temiz enerji kaynaklarından biri olan su potansiyeli en üst düzeyde kullanılarak hidroelektrik enerji
üretimi artırılacaktır.

790. TPAO'nun teknik ve ekonomik kapasitesi güçlendirilecek, uluslararası stratejik ortaklıklar
tesis edilerek petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına hız kazandırılacaktır. Petrol,
doğalgaz, kıymetli madenler gibi doğal kaynaklarımızın ekonomik değere dönüştürülmesi için kamu-
özel-yabancı sermaye işbirliğiyle tüm imkânlar harekete geçirilecek ve ayrıca Türkiye'nin milli
menfaatleri gözetilerek uluslararası ortaklıklara gidilecektir. Petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde
yeni teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecektir.

794. Ülke ekonomisinin ihtiyacı olan maden ve endüstriyel hammadde temininde devamlılık
ve arz güvenliği sağlanacaktır. Altın, toryum, bor ve benzeri kıymetli madenlerin işlenmeden cevher
olarak satılması yerine, yüksek ileri teknoloji kullanılarak katma değerli yeni ürünlere dönüştürülmesi
suretiyle satılması sağlanacaktır. Bu amaçla Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılacaktır.

BAŞKAN – Alim Işık, Kütahya Milletvekili, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onuncu Kalkınma Planı’nın

enerjiyle ilgili bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak verdiğimiz önerge hakkında
söz aldım. Bu vesileyle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, kalkınma planları, ülkelerin kalkınması için gelecek
dönemlerde yapacakları ve ulaşacakları hedefleri gösteren kararlar dizisidir. Bu anlamda, ülkelerin
geleceği açısından çok önemli yerleri vardır. Dolayısıyla, hükûmetler de programlarını bu planlarda
ortaya koydukları hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeyi esas alırlar. Ancak, Türkiye’nin hem
toplam ithalatında yaklaşık dörtte 1 paya sahip olan hem de her yıllık cari açığına denk düzeyde
ithalat harcamasının yapıldığı enerji sektöründe maalesef bu kalkınma planında öngörülen hedefler
geçmiş dönemde yaşanan gerçek verilerle kıyaslandığı zaman tutturulacak hedefler olmaktan çok
uzaktadır. Asıl Türkiye’nin problemi olan arz güvenliğini sağlayacak hedefler maalesef bu plan
içerisinde yer alamamıştır. Bu anlamda, enerji politikalarını öngören hedefler tabiri caizse yasak
savmaya yönelik, planın içerisinde olması gerektiği için ortaya konmuş hedefler olarak
değerlendirilecektir.

Değerli milletvekilleri, konan hedefler incelendiğinde, planın 256’ncı sayfasında, önümüzdeki
beş yılda yaklaşık yüzde 33,7 oranında elektrik enerjisi talebinde artış görülüyor ama buna ulaşmak
için Türkiye'nin en önemli kaynaklarından olan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik
üretimindeki payına baktığınız zaman, artış oranının sadece bu beş yıllık dönemde yüzde 4,7’de
kaldığını görüyorsunuz. Bu rakam göstermektedir ki Türkiye'nin enerji politikası, bugüne kadar AKP
hükûmetleri döneminde olduğu gibi, doğal gaza dayalı santrallerden özel sektör ağırlıklı ve kamunun
elindeki enerji tesislerinin özelleştirilerek cari açığın kapatılmasına yönelik hedeflerden oluşmaktadır.
Bu, enerji politikası açısından Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olmayacağının önemli göstergelerinden
birisidir. 
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Diğer taraftan, bugüne kadar uygulandığı gibi, ulusal tarife yöntemiyle kayıp kaçak oranlarının
azaltılamayacağı ve hiç elektrik ödemesi yapmayan birçok vatandaşın kullandığı elektriğin bedelinin
Türkiye’deki tüm vatandaşlarımıza eşit dağıtımını öngören politikalar maalesef yine bu plan
içerisinde yer almaktadır; dolayısıyla bu ülkede çalan korunmaktadır. Yine önümüzdeki beş yıllık
hedefler dikkate alındığında, enerjiden çalanlar yani hırsızlar korunmaya devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, bugün itibarıyla ortalama yüzde 72 oranında dışa bağımlı olan ülkemizin
enerji politikası bu planda yer alan hedeflerle maalesef, iyiye değil, kötüye gitmeye devam edecektir.
Özellikle dünya enerji kaynaklarının yaklaşık üçte 2’sinin yer aldığı Kuzey Afrika, Orta Doğu ve
Kafkaslar bölgesinde çok önemli bir stratejik konumu olan ülkemizin bu konumundan yararlanmayı
öngören hedefler bu plan içerisinde yer almamıştır yani bugüne kadar olduğu gibi, bu ülkenin stratejik
konumunu değerlendiremeyen AKP Hükûmeti, önümüzdeki dönemde de maalesef bunun
değerlendirilmesini sağlayacak hedefleri koyamamış, dolayısıyla bugüne kadar politikada önemli bir
değişiklik yer almamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesiyle ilgili öngörüler
maalesef yetersizdir. Bu nedenle zaten son beş yılda enerji politikalarıyla ilgili hedeflerin yetersiz
kalması nedeniyle öngörülen yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Türkiye ulaşamamıştır,
bundan sonra da ulaşmaya çok uzak görünmektedir. 

Nükleer güç santrallerinin yapımıyla ilgili çalışmalar kamuoyundan gizli yürütülmektedir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ALİM IŞIK (Devamla) – Hedeflerde de yine benzer uygulamanın devam edeceği kaçınılmaz

görülmektedir. 
Planın hayırlı olmasını diliyor, enerji sektörüne biraz daha ağırlık verilmesi temennisiyle tekrar

saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

edilmemiştir.
20 numaralı önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Onuncu Kalkınma Planı'nın 877. paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki

paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Şandır Sümer Oral Mehmet Günal 

Mersin Manisa Antalya
Erkan Akçay Alim Işık

Manisa Kütahya
878. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nde öngörülen "2014-2018 2. Eylem Planı" günün

koşullarına uygun olarak hızla devreye sokularak, turizmde ihtiyaç olan planlı gelişme, örgütsel
koordinasyon uygulama yöntem esasları ve hedefleri belirlenerek, mevcut tıkanıklıklar acilen
giderilecektir. Bu çerçevede Turizm Çerçeve Kanunu acilen çıkarılacaktır.

BAŞKAN – Sayın Şandır, gerekçe mi?
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gerekçe...
BAŞKAN – Gerekçeyi okuyalım.
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Gerekçe:
2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nde öngörülen 2007-2013 yıllarını kapsayan 1. Eylem Planı

dönemi, göz göre göre harcanmış ve tüketilmiş durumdadır. Defalarca uyarmamıza rağmen bu plan
uygulanmamış ve bunun ilk ve en önemli şartı olan Turizm Çerçeve Kanun Taslağı bir türlü tasarı
haline bile getirilememiştir.

Daha önümüzde 2014-2018 ve 2019-2023 dönemlerini kapsayan iki adet Eylem Planı varken,
bu süreci yok farz eden bir yaklaşım söz konusudur. Onuncu Kalkınma Planında 2023 Turizm
Stratejisinin adının bile geçmemesi, bu konuda yıllardır sürdürülen belirsizliğin önümüzdeki dönemde
de devam edeceğinin bir göstergesidir. Planın Dönüşüm Programlarını içeren üçüncü bölümünde
ayrı bir turizm dönüşüm programının yer alması gerekirken, Turizm Stratejisinden bile söz
edilmemesi, ödemeler dengesi açığının kapatılmasında çok önemli katkısı olan sektörün ihmal
edildiğini göstermektedir.

Bu eksikliklerin giderilmesi ve turizm sektöründen beklenen gelirin elde edilebilmesi için Turizm
Çerçeve Kanunu bir an önce çıkarılmalı, Turizm Eylem planı da buna bağlı olarak hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Önerge
kabul edilmemiştir.

21 numaralı önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı Onuncu Kalkınma Planının 285’inci sayfasında 958 no.lu
paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

“958. Şehirlerde doğal ve endüstriyel afet riski taşıyan, altyapı yetersizlikleri yaşayan, fiziksel
mekan kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak
yenilemek; kentsel refah, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır.”

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Haluk Eyidoğan Turgut Dibek
İstanbul İstanbul Kırklareli

Haluk Ahmet Gümüş İzzet Çetin
Balıkesir Ankara

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Haluk Eyidoğan, İstanbul Milletvekili. (CHP
sıralarından alkışlar)

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onuncu Kalkınma
Planı’nın başlıklarından bir tanesi de kentsel dönüşüm ve konut. Tabii, kentsel dönüşümle konutu bir
araya getirmişler, tam maksadı anlayamadım ama ben daha çok kentsel dönüşümle ilgili birkaç şeyi
söylemek istiyorum. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da arka sıralarda oturuyor, herhâlde
dinleyecektir.

Şimdi, kentsel dönüşüm eşittir deprem riskini azaltma gibi bir ilişki içinde bir yasa çıkarıldı.
Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 

Tabii, Onuncu Kalkınma Planı’nda kentsel dönüşümle ilgili yazılan hedeflere baktığımız zaman
çok fazla bir itirazımız olamaz ama bu hedeflere 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’la varılamaz. Kentsel dönüşüm tanımı bile doğru dürüst
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yapılamamışken… Nedir kentsel dönüşüm? Kentsel dönüşüm dediğimiz olgu, kentsel toplu yenileme
ya da dönüştürme çalışmaları, mevcut kent yapısında gereken değişiklikler için yapılan yenileme,
yeniden geliştirme, sağlıklaştırma, koruma, iyileştirme gibi çok farklı girişimlerin genel bir ifadesi.
Dolayısıyla, ne için, nerede, nasıl yapacağınıza bağlı olarak kentsel dönüşüm eylemi farklılıklar arz
ediyor.

Türkiye’de kentsel dönüşüm, bu tanımladığımız şekilde dönüştürme, yenileme, iyileştirme,
sağlıklaştırma gerekli mi? Evet, gerekli. Neden? Çünkü Türkiye’nin kentleşme sürecinde
plansızlıklar, olumsuzluklar ve yapılan birçok yanlışlar göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde
gerçekten Türkiye’de kentleşme politikalarında mutlaka iyileştirme ve yenileme eylemlerinin
öngörülen kentleşme politikalarının eksenine oturması lazım ancak Hükûmetin afet riskini gerekçe
göstererek çıkardığı 6306 sayılı Yasa’nın hatalı ve hukuka aykırı üslup, içerik ve yaklaşımları
nedeniyle kentsel dönüşüm faaliyetlerinin amaca hizmet etme olanağı oldukça sınırlı, belki de yok.
Her ne kadar Onuncu Kalkınma Planı’nda kentsel dönüşüm için bazı hedefler konmuşsa da
Hükûmetin çıkardığı 6306 sayılı Yasa’yla bu hedeflere ulaşmak pek olanaklı gözükmüyor. 

Kentsel dönüşüm her yerde aynı uygulanmaz. Her bölgede konutların durumları, afet türleri,
insanların sosyal ve ekonomik sorunları farklı; bölgenin kent içindeki konumu, arsa fiyatı, bunlar da
farklı. Bütün bu farklar nedeniyle her bölgenin kendi sorununu çözecek yaklaşımlar üretilmeli ve
ona göre uygulamalar yapılmalıdır. 

Kentsel dönüşümde yalnız binalar iyileştirilmez. Dönüşümde yeterli açık ve yeşil alanlar, yeterli
sağlık ve eğitim hizmeti, kültürel tesisler, sağlıklı altyapı, ulaşım olanakları gibi temel ihtiyaçlar da
giderilmelidir. 

Kentsel dönüşüm sürecinin başlangıcında mevcut planların yeniden ele alınması ve buna göre
bir plan bütünlüğü inşa edilmesi gerekiyor. Kent parçalarına rastgele müdahalelerde
bulunulmamalıdır. Bugün büyük kentlerde binlerce birbirinden bağımsız ve gereksiz, ranta dönük
imar tadilatları yapılmaktadır. 

Yoğunluk artırıcı ada ve parsel ölçeğinde yapılan plan tadilatları “kentsel dönüşüm” adı altında
sunulmamalıdır. Ayrıca, kentlerde gayrimenkul geliştirme işleri ve eylemleri de “kentsel dönüşüm”
adı altında anılamaz.

Dönüşüm yoksul kesimlere faydalı olmalıdır. Kentsel dönüşüm tek tip değildir, her uygulama
için ortak olarak kabul edilmesi gereken ilkeler şunlardır: Halkın yaşadığı yeri terk etmemesi esastır,
buna “yerinde dönüşüm” denilir. Halk, konutunun yenilenmesine çok büyük bedeller ödememelidir.
Halk, kendi mahallesi hakkında alınan kararlarda doğrudan söz sahibi olmalıdır. Bu ilkelerin hayata
geçebilmesi için mahalleli ile kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten kamu kurumları arasında şeffaf
bir tartışma ortamı yaratılmalıdır. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

22 numaralı önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 10’uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın 177’nci sayfasında bulunan “3. Bileşen”
başlığı altına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

“Her türlü kredilendirme yönteminde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık kapsamında kredi
düzenlemelerinin yapılması”

İdris Baluken Pervin Buldan Adil Zozani

Bingöl Iğdır Hakkâri 

Hasip Kaplan            Ertuğrul Kürkcü

Şırnak Mersin

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: 

Kadınların ekonomik hayata katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasında teşvik edici bir
uygulama olarak plan metnine dâhil edilmesi önemlidir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir. 

23 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 10'uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın 178'inci sayfasında "i. Programın Amacı
ve Kapsamı" paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"i. Finans merkezi uygulamaları, ortaya çıkardığı etki itibariyle sosyal ve ekonomik yıkım riskini
büyük oranda taşımaktadır. İstanbul'un finans merkezi haline getirilmesi çalışmaları kentsel
dönüşümden, farklı rant alanlarına kadar büyük bir alanda toplumsal mağduriyetler ortaya çıkarmıştır.
Finans merkezi çalışmalarının etkilerinin İstanbul'da yaşayan halkla birlikte tartışılarak, toplumun
beklenti ve önerileri çerçevesinde yeniden belirlenmesi önemlidir."

İdris Baluken Pervin Buldan Adil Zozani

Bingöl Iğdır Hakkâri 

Hasip Kaplan Ertuğrul Kürkcü

Şırnak Mersin

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: 

Bir kentteki bütün yaşamı büyük oranda etkileyecek kararların orada yaşayan halkla birlikte
alınması önemli bir demokrasi ilkesi olarak hayata geçirilmelidir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul
edilmemiştir. 

24 numaralı önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 476 sıra sayılı 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 3. Bölümünde yer alan

programlar arasından “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı”nın çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın Rahmi Aşkın Türeli
İstanbul İstanbul İzmir

Musa Çam İzzet Çetin Bülent Kuşoğlu
İzmir Ankara Ankara 

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili. (CHP
sıralarından alkışlar) 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmelerin sonuna
geldik. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Onuncu Plan’ı görüşüyoruz, görüşmeleri tamamladık. Dokuzuncu Plan’la
ilgili bir şey sorayım: Dokuzuncu Plan’ın, hâlen uygulamada olan Dokuzuncu Plan’ın en başarısız
tarafı neydi biliyor musunuz? Kamuyla uyum içerisinde, koordine içerisinde yürütülememesiydi.
Onun için bu planda Kalkınma Bakanlığı tarafından bir üçüncü bölüm getirildi, orada “öncelikli
dönüşüm programları bölümü” açıldı. Bununla uyum sağlanması, kamuyla daha uyumlu, daha
koordineli bir şekilde özellikle, planın yürütülmesi amaçlandı. Yirmi beş öncelikli dönüşüm programı
var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı. Yalnız, bunda da bir
sorun var çünkü bu programların uygulanması için de bir farklı zihniyet gerekiyor; Hükûmetin böyle
bir  zihniyeti yok. Bu, özellikle İstanbul’un finans merkezi olmasıyla ilgili programı biz çok yetersiz
olarak bulduk, gördük. Bu, yirmi beş program arasından en başta çıkarılması gereken,
uygulanmasının gereksiz olduğu tek program olarak bunu gördük çünkü İstanbul -biliyorsunuz-
havaalanıyla, tüneliyle, üçüncü köprüsüyle sürekli olarak yatırım alan, işte yeni hastaneler vesaire,
bütün bunları toplarsanız en az 200 milyar dolar bu plan döneminde yatırım yapılması gereken bir
yer.

Şimdi, bir plancı olarak sadece bir şehrinize, bir kentinize 200 milyar dolarlık yatırım yapar
mısınız?  Aşağı yukarı buna ulaşacak. Anadolu’da bu kadar işsizlik varken, bu kadar göç varken,
Anadolu bu kadar sıkıntıdayken tek bir yere yatırımlarınızı toplar mısınız, bu mantıklı olur mu?
Maalesef, bu program da, İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması programı da bunu öngörüyor,
böyle bir yanlışlığı öngörüyor, bir dengesizliği öngörüyor. Bir plancı mantığı bunu yapmaz. Bu,
zannediyorum sadece siyasi nedenlerle getirilmiş, siyaset nedeniyle konulmuş buraya bir program;
onun için de düzeltilmesi lazım.

Ayrıca, başka gerekçeler de var. Bakın, Onuncu Beş Yıllık Plan’ın 25, 26, 27’nci paragrafları
“finansal piyasalar ve sermaye akımları” başlığını taşıyor ve 26’ncı paragrafta şöyle bir cümle var,
çok enteresan: “Gelişmekte olan piyasalara yatırımcı ilgisinin giderek artmasının ülkemize
kazandırabileceği en büyük kaynaklardan birisi körfez bölgesindeki sermayenin ülkemize çekilmesi
olabilecektir.” diyor. Şimdi, “Körfez bölgesindeki sermayeyi ülkemize çekelim.” diyorsunuz. Bunun
anlamı ne? Yani körfez bölgesindeki sermayenin kontrolünün kim tarafından yapıldığını bilmemek
demektir bu. Körfez bölgesindeki sermayenin kontrolü kimdedir? Bugün uluslararası piyasaları kim
kontrol ediyorsa onlardadır. Onların bilgisi olmadan körfez bölgesindeki sermayeyi kontrol edebilir

– 1173 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013 O: 6



misiniz? İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapabilir misiniz? “Körfez bölgesindeki sermayenin
ülkemize çekilmesi hedeftir.” deniyor ama buna ilişkin bir program yok. İstanbul’un uluslararası
finans merkezi yapılması programa konulabiliyor maalesef, böyle yanılgı var. Aslında “körfez
sermayesinin çekilmesi” deseydi belki daha doğru olabilecekti.

İstanbul’un finans merkezi olabilmesi için birçok kriter gerekiyor. Fiziki kriterlerin birçoğu
aslında mevcut, fiziki kriterler mevcut. Potansiyel olarak İstanbul’un altyapısı da uluslararası finans
merkezi olmaya müsait belki fakat bunları yapabilmek için de her şeyden önce bir zihniyet lazım,
finans merkezi olabilmesiyle ilgili bir zihniyet. New York, Hong Kong gibi, Londra gibi birinci
ligdeki finans merkezlerinde farklı bir anlayış vardır, farklı bir yapı vardır. Kalkıp da finansçılara
ikide bir ters laflar etmezsiniz, “faiz lobisi” demezsiniz; özel bankalar paralarını çeksin, kamu
bankalarına götürsün diye böyle kaos çıkaracak, gerçekten kaos çıkaracak bir şey söylemezsiniz. 

Ayrıca, bugün Sayın Başbakan Yardımcısı Atalay bir şey söylemiş, mesela, demiş ki: “Bu
olayları Yahudi diasporası çıkardı.” Bu da çok tehlikeli. Hem bir taraftan finans merkezi kurmaya
çalışıyorsunuz, bir taraftan da bunu söylüyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) – Bir anlamda tüm bunlar Hükûmetin kendi kendisini
yalanlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla, bunun programdan çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Onuncu Kalkınma Planı üzerinde verilen önergelerin işlemleri
tamamlanmıştır. 

3067 sayılı Kanun gereğince planın tümü, Genel Kurulca kabul edilen önergelerdeki değişiklikler
doğrultusunda açık oya sunulacaktır. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Oylama için iki dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yerine Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yerine Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yerine de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
vekâleten oy kullanacaklardır. 

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 açık oylama sonucu:
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“Kullanılan oy sayısı : 259
Kabul : 240
Ret : 19 (x)

Kâtip Üye Kâtip Üye
Bayram Özçelik Muhammet Rıza Yalçınkaya

Burdur Bartın”
Böylece, Onuncu Kalkınma Planı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun.
Şimdi, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz teşekkür konuşması yapacaktır. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilli

arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gecenin bu vaktinde uzun bir konuşma yapmaya tabii ki niyetim yok ama bu kadar yoğun bir

çalışmadan sonra teşekkür etmesek bu da bir eksiklik olacak. 
Öncelikle, Kalkınma Bakanlığındaki değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok

fedakâr bir şekilde gece gündüz, gerçekten yoğun bir çalışmayla bu planı koordine ettiler, hazırladılar.
Bütün kamu kurumlarında plan çalışan arkadaşlarımıza, plana katkıda bulunan bakanlıklarımıza,
kamu kurumlarına çok çok teşekkür ediyorum, bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Sivil toplumdan meslek kuruluşlarından, sendikalardan, akademik dünyadan, iş dünyasından,
bütün ilgili kesimlerden gerek özel ihtisas komisyonları kanalıyla gerekse yerel düzlemde
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde plana katılan, katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Tabii, Meclisimize çok çok teşekkür ediyorum gerek Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, orada
Komisyon üyesi olmayıp da gelip katkıda bulunanlara, bugün, gün boyu Genel Kurulda plana katkıda
bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Özellikle, muhalefet partisinden son derece olumlu bir şekilde plana yaklaşan, katkıda bulunan,
görüşleriyle, düşünceleriyle bu plana destek veren arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek
istiyorum. Bugün çok yapıcı bir muhalefet anlayışını hep birlikte gördük, onlara şükranlarımı
sunuyorum. 

Hazırlanan bu planın, yaklaşık iki yıl çalışılarak gerçekten büyük emek harcanarak hazırlanan
bu planın uygulanması aşamasında da aynı şekilde bütün kesimlerin katkısıyla, katılımıyla bunu
gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.

Onuncu Plan’ın ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi
en derin saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, Başkanlık Divanına niye teşekkür yoktu? Bize niye teşekkür yok?
KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Size en büyük teşekkürü ediyorum.
BAŞKAN – Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı

üyelerinin seçimini yapmak için 2 Temmuz 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.

Kapanma Saati: 02.07

                                       

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.
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IX. - OYLAMALAR

1.- Onuncu Kalkınma Planına (2014-2018) Verilen Oyların Sonucu:

Sýra Sayýsý : 476
Oylama Saati : 02:00
Üye Sayýsý : 550
Kabul Edenler : 239
Reddedenler : 20
Çekimserler : 0
Geçersiz Oylar : 0
Mükerrer Oylar : 1
Toplam : 260
Açýk Üyelikler : 2
Kanunlaşmıştır.

Ýli Soyadý Adý Parti Oyu
Adana Bozlak Murat KDP
Adana Çelik Ömer AK PARTİ
Adana Çetinkaya Mehmet Necati AK PARTİ
Adana Demirçalı Ali CHP
Adana Develi Turgay CHP
Adana Erdinç Mehmet Şükrü AK PARTİ
Adana Gürkan Fatoş AK PARTİ
Adana Halaman Ali MHP
Adana Küçükaydın Ali AK PARTİ
Adana Loğoğlu Osman Faruk CHP
Adana Özgümüş Ümit CHP
Adana Ünüvar Necdet AK PARTİ
Adana Varlı Muharrem MHP
Adana Yılmaz Seyfettin MHP
Adýyaman Aydın Ahmet AK PARTİ
Adýyaman Erdoğan Mehmet AK PARTİ
Adýyaman Fırat Salih AK PARTİ
Adýyaman Metiner Mehmet AK PARTİ
Adýyaman Yetiş Muhammed Murtaza AK PARTİ
Afyonkarahisar Açba Sait AK PARTİ
Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK PARTİ
Afyonkarahisar Toptaş Ahmet CHP
Afyonkarahisar Ürün Halil AK PARTİ
Afyonkarahisar Yılmaz Kemalettin MHP
Ağrı Aksoy Halil BDP
Ağrı Çelebi Ekrem AK PARTİ
Aðrý Salman Fatma AK PARTİ
Aðrý Yıldız Mehmet Kerim AK PARTİ
Amasya Bostancı Mehmet Naci AK PARTİ
Amasya Erdemir Avni AK PARTİ
Amasya Topal Ramis CHP
Ankara Akdoğan Yalçın AK PARTİ
Ankara Ayata Süleyman Sencer CHP
Ankara Aygün Sinan Aydın CHP
Ankara Babacan Ali AK PARTİ
Ankara Bilgehan Ayşe Gülsün CHP
Ankara Çetin İzzet CHP
Ankara Çiçek Cemil AK PARTİ
Ankara Denemeç Reha AK PARTİ
Ankara Erdem Mustafa MHP
Ankara Erdöl Cevdet AK PARTİ
Ankara Gedikli Bülent AK PARTİ
Ankara Gök Levent CHP
Ankara Günaydın Gökhan CHP

Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı



Ankara Güzel Ülker AK PARTİ
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan CHP
Ankara İpek Haluk AK PARTİ
Ankara İşler Emrullah AK PARTİ
Ankara İyimaya Ahmet AK PARTİ
Ankara Kapusuz Salih AK PARTİ
Ankara Kazdal Zelkif AK PARTİ
Ankara Kuşoğlu Bülent CHP
Ankara Nazlıaka Aylin CHP
Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK PARTİ
Ankara Selamoğlu Tülay AK PARTİ
Ankara Sertçelik Seyit AK PARTİ
Ankara Şahin Fatih AK PARTİ
Ankara Şanlı Nurdan AK PARTİ
Ankara Tarhan Emine Ülker CHP
Ankara Topcu Zühal MHP
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP
Ankara Yeniçeri Özcan MHP
Antalya Acar Gürkut CHP
Antalya Badak Sadık AK PARTİ

Antalya Baykal Deniz CHP
Antalya Bulut Arif CHP
Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK PARTİ
Antalya Özdoğan Enç Gökcen AK PARTİ
Antalya Gönül Mehmet Vecdi AK PARTİ
Antalya Günal Mehmet MHP
Antalya İrbeç Yusuf Ziya MHP
Antalya Kaptan Osman CHP
Antalya Samani Hüseyin AK PARTİ
Antalya Sapan Yıldıray CHP
Antalya Toskay Tunca MHP
Antalya Türel Menderes Mehmet Tevfik AK PARTİ
Artvin Bayraktutan Uğur CHP
Artvin Kışla İsrafil AK PARTİ
Aydýn Aydın Osman CHP
Aydýn Baydar Metin Lütfi CHP
Aydýn Erdem Mehmet AK PARTİ
Aydýn Kılınç Ali Gültekin AK PARTİ
Aydýn Öyüş Semiha AK PARTİ
Aydýn Tezcan Bülent CHP
Aydın Uzunırmak Ali MHP
Balýkesir Akova Ayşe Nedret CHP
Balýkesir Aydınlıoğlu Ali AK PARTİ
Balýkesir Babuşcu Tülay AK PARTİ
Balýkesir Bulut Ahmet Duran MHP
Balýkesir Gümüş Haluk Ahmet CHP
Balýkesir Havutça Namık CHP
Balýkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK PARTİ
Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK PARTİ
Bilecik Poyraz Fahrettin AK PARTİ
Bilecik Şeker Bahattin MHP
Bingöl Baluken İdris BDP
Bingöl Taş Eşref AK PARTİ
Bingöl Yılmaz Cevdet AK PARTİ
Bitlis Demiröz Vedat AK PARTİ
Bitlis Kiler Vahit AK PARTİ
Bitlis Zenderlioğlu Husamettin BDP
Bolu Ercoşkun Ali AK PARTİ
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Bolu Küpçü Fehmi AK PARTİ
Bolu Özcan Tanju CHP
Burdur Özçelik Bayram AK PARTİ
Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP
Burdur Yıldırım Hasan Hami AK PARTİ
Bursa Arınç Bülent AK PARTİ
Bursa Aydın İsmail AK PARTİ
Bursa Büyükataman İsmet MHP
Bursa Çavuşoğlu Hakan AK PARTİ
Bursa Çelik Canan Candemir AK PARTİ
Bursa Demiröz İlhan CHP
Bursa Ekinci Kemal CHP
Bursa Erdemir Aykan CHP
Bursa Kaleli Sena CHP
Bursa Kara Tülin Erkal AK PARTİ
Bursa Matlı Önder AK PARTİ
Bursa Özensoy Necati MHP
Bursa Öztürk Mustafa AK PARTİ
Bursa Su İsmet AK PARTİ
Bursa Şahin Hüseyin AK PARTİ
Bursa Şerbetçioğlu Mustafa Kemal AK PARTİ
Bursa Tayan Turhan CHP
Bursa Yıldırım Bedrettin AK PARTİ
Çanakkale Daniş Mehmet AK PARTİ
Çanakkale Kaşdemir İsmail AK PARTİ
Çanakkale Sarıbaş Ali CHP
Çanakkale Soydan Mustafa Serdar CHP
Çankýrý Filiz Hüseyin AK PARTİ
Çankırı Şahin İdris AK PARTİ
Çorum Bağcı Cahit AK PARTİ
Çorum Köse Tufan CHP
Çorum Uslu Salim AK PARTİ
Çorum Yýldýrým Murat AK PARTİ
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP
Denizli Cihaner İlhan CHP
Denizli Dalbudak Nurcan AK PARTİ
Denizli Keskin Adnan CHP
Denizli Uçar Bilal AK PARTİ
Denizli Yüksel Mehmet AK PARTİ
Denizli Zeybekci Nihat AK PARTİ
Diyarbakýr Aydoğan Nursel BDP
Diyarbakýr Ayna Emine BDP
Diyarbakýr Lök Beyaz Mine AK PARTİ
Diyarbakýr Eronat Oya AK PARTİ
Diyarbakýr Eker Mehmet Mehdi AK PARTİ
Diyarbakýr Ensarioğlu Mehmet Galip AK PARTİ
Diyarbakýr Hamzaoğulları Mehmet Süleyman AK PARTİ
Diyarbakýr İçten Cuma AK PARTİ
Diyarbakır Tan Altan BDP
Diyarbakır Zana Leyla Bağımsız
Edirne Değirmendereli Kemal CHP
Edirne Gürkan Recep CHP
Edirne Müezzinoğlu Mehmet AK PARTİ
Elazýð Alpay Şuay AK PARTİ
Elazýð Balık Sermin AK PARTİ
Elazýð Demirbağ Zülfü AK PARTİ
Elazığ Erdem Enver MHP
Elazığ Septioğlu Faruk AK PARTİ
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Erzincan Işık Muharrem CHP
Erzincan Karakelle Sebahattin AK PARTİ
Erzurum Akdağ Recep AK PARTİ
Erzurum Aksak Muhyettin AK PARTİ
Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK PARTİ
Erzurum Öztürk Oktay MHP
Erzurum Yavilioğlu Cengiz AK PARTİ
Erzurum Yılmaz Adnan AK PARTİ
Eskişehir Avcı Nabi AK PARTİ
Eskiþehir Batum Bedii Süheyl CHP
Eskiþehir Can Ülker AK PARTİ
Eskiþehir Demirel Ruhsar MHP
Eskiþehir Koca Salih AK PARTİ
Eskiþehir Zozani Kazım CHP
Gaziantep Bakbak Derya AK PARTİ
Gaziantep Çelik Hüseyin AK PARTİ
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK PARTİ
Gaziantep Koçer Abdullah Nejat AK PARTİ
Gaziantep Mazıcıoğlu İbrahim Halil AK PARTİ
Gaziantep Sarı Mehmet AK PARTİ
Gaziantep Serindağ Ali CHP
Gaziantep Şahin Ali AK PARTİ
Gaziantep Şahin Fatma AK PARTİ
Gaziantep Şeker Mehmet CHP
Gaziantep Tayyar Şamil AK PARTİ
Gaziantep Yalçın Edip Semih MHP
Giresun Canikli Nurettin AK PARTİ
Giresun Geldi Mehmet AK PARTİ
Giresun Karaahmetoğlu Selahattin CHP
Giresun Tatlı Adem AK PARTİ
Gümüþhane Aydın Kemalettin AK PARTİ
Gümüþhane Üstün Feramuz AK PARTİ
Hakkâri Canan Esat BDP
Hakkâri Demirtaş Selahattin BDP
Hakkâri Kurt Adil BDP
Hatay Akgöl Hasan CHP
Hatay Çirkin Adnan Şefik MHP
Hatay Dudu Mevlüt CHP
Hatay Ediboğlu Mehmet Ali CHP
Hatay Ergin Sadullah AK PARTİ
Hatay Eryılmaz Refik CHP
Hatay Karasayar Orhan AK PARTİ
Hatay Öntürk Mehmet AK PARTİ
Hatay Türkoğlu Hacı Bayram AK PARTİ
Hatay Yeşildal Adem AK PARTİ
Isparta Bilgiç Süreyya Sadi AK PARTİ
Isparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP
Isparta Öner Ali Haydar CHP
Isparta Özel Recep AK PARTİ
Mersin Atıcı Aytuğ CHP
Mersin Bozkurt Nebi AK PARTİ
Mersin Çağlayan Mehmet Zafer AK PARTİ
Mersin Gök İsa CHP
Mersin Kürkcü Ertuğrul BDP
Mersin Ökten Çiğdem Münevver AK PARTİ
Mersin Öz Ali MHP
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP
Mersin Seçer Vahap CHP
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Mersin Şandır Mehmet MHP
Mersin Uzun Ahmet Tevfik AK PARTİ
İstanbul Adan Celal MHP
İstanbul Akkiray Sabahat CHP
Ýstanbul Aksu Abdülkadir AK PARTİ
Ýstanbul Akşener Meral MHP
Ýstanbul Alan Engin MHP
Ýstanbul Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP
Ýstanbul Ataş Mustafa AK PARTİ
Ýstanbul Ayaydın Aydın Ağan CHP
Ýstanbul Bağış Egemen AK PARTİ
Ýstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK PARTİ
Ýstanbul Bak Osman Aşkın AK PARTİ
Ýstanbul Barutçu İhsan Bağımsız
Ýstanbul Başesgioğlu Murat MHP
Ýstanbul Boyraz Osman AK PARTİ
Ýstanbul Bozkır Volkan AK PARTİ
Ýstanbul Bürge Hüseyin AK PARTİ
Ýstanbul Cengiz Ercan CHP
Ýstanbul Çelebi Süleyman CHP
Ýstanbul Çetin Muhammed AK PARTİ
Ýstanbul Çonkar Ahmet Berat AK PARTİ
Ýstanbul Baş Nimet AK PARTİ
Ýstanbul Dağoğlu Türkan AK PARTİ
Ýstanbul Dalyan Gülay AK PARTİ
Ýstanbul Danışoğlu Ayşe Eser CHP
Ýstanbul Dedegil Alev AK PARTİ
Ýstanbul Dinçer Celal CHP
Ýstanbul Dinçer Ömer AK PARTİ
Ýstanbul Domaç Mehmet AK PARTİ
Ýstanbul Ekşi Osman Oktay CHP
Ýstanbul Erdem Ekrem AK PARTİ
Ýstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK PARTİ
Ýstanbul Erdoğdu Aykut CHP
Ýstanbul Erol Gürsoy AK PARTİ
Ýstanbul Ertürk Ahmet Haldun AK PARTİ
Ýstanbul Eyidoğan Haluk CHP
Ýstanbul Güllüce İdris AK PARTİ
Ýstanbul Hamzaçebi Mehmet Akif CHP
Ýstanbul İncekara Halide AK PARTİ
Ýstanbul Kacır Ünal AK PARTİ
Ýstanbul Karaca Harun AK PARTİ
Ýstanbul Kaya Atila MHP
Ýstanbul Kaya Erol AK PARTİ
Ýstanbul Kaynarca Tülay AK PARTİ
Ýstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP
Ýstanbul Kıyıklık Feyzullah AK PARTİ
Ýstanbul Korutürk Osman Taney CHP
Ýstanbul Kubat Mehmet Doğan AK PARTİ
Ýstanbul Kuzu Burhan AK PARTİ
Ýstanbul Küçük Sedef CHP
Ýstanbul Külünk Metin AK PARTİ
Ýstanbul Macit Muhammet Bilal AK PARTİ
Ýstanbul Muş Mehmet AK PARTİ
Ýstanbul Nebati Nurettin AK PARTİ
Ýstanbul Torlak Durmuşali MHP
Ýstanbul Onur Melda CHP
Ýstanbul Oran Umut CHP
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Ýstanbul Öğüt Kadir Gökmen CHP
Ýstanbul Öğütken Ahmet Baha AK PARTİ
Ýstanbul Önder Sırrı Süreyya BDP
Ýstanbul Özgündüz Ali CHP
Ýstanbul Özkes İhsan CHP
Ýstanbul Pavey Şafak CHP
Ýstanbul Safi İsmail AK PARTİ
Ýstanbul Saral Oktay AK PARTİ
Ýstanbul Sarı Müslim CHP
Ýstanbul Satır Mihrimah Belma AK PARTİ
Ýstanbul Savaşer Sevim AK PARTİ
Ýstanbul Serter Fatma Nur CHP
İstanbul Şentop Mustafa AK PARTİ
İstanbul Şükür Hakan AK PARTİ
İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP
İstanbul Tanal Mahmut CHP
İstanbul Tanrıkulu Mustafa Sezgin CHP
İstanbul Tekin Gürsel CHP
İstanbul Toprak Binnaz CHP
İstanbul Toprak Erdoğan CHP
İstanbul Tunay Faik CHP
İstanbul Tuncel Sebahat BDP
İstanbul Turan Bülent AK PARTİ
İstanbul Türkeş Ahmet Kutalmış AK PARTİ
İstanbul Tüzel Abdullah Levent Bağımsız
İstanbul Uçma İsmet AK PARTİ
İstanbul Ünal Şirin AK PARTİ
İstanbul Yılmaz Enver AK PARTİ
İstanbul Yiğit İbrahim AK PARTİ
Ýzmir Aksünger Erdal CHP
Ýzmir Aşlık Ali AK PARTİ
Ýzmir Balbay Mustafa Ali CHP
Ýzmir Çam Musa CHP
Ýzmir Çıray Aytun CHP
Ýzmir Dağ Hamza AK PARTİ
Ýzmir Denizli İlknur AK PARTİ
İzmir Güler Birgül CHP
İzmir Günay Ertuğrul AK PARTİ
İzmir Güven Hülya CHP
İzmir İşbilen İlhan AK PARTİ
İzmir Kalkan Erdal AK PARTİ
İzmir Moroğlu Mustafa CHP
İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP
İzmir Oyan Oğuz CHP
İzmir Sait Rıfat AK PARTİ
İzmir Susam Mehmet Ali CHP
İzmir Şengül Aydın AK PARTİ
İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP
İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK PARTİ
İzmir Türeli Rahmi Aşkın CHP
İzmir Türmen Rıza Mahmut CHP
İzmir Ulema Nesrin AK PARTİ
İzmir Vural Oktay MHP
İzmir Yıldırım Binali AK PARTİ
İzmir Yüksel Alaattin CHP
Kars Arslan Ahmet AK PARTİ
Kars Birtane Mülkiye BDP
Kars Kılıç Yunus AK PARTİ
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Kastamonu Çınar Emin MHP
Kastamonu Gülşen Mustafa Gökhan AK PARTİ
Kastamonu Köylü Hakkı AK PARTİ
Kayseri Bakır Pelin Gündeş AK PARTİ
Kayseri Elitaş Mustafa AK PARTİ
Kayseri Halaçoğlu Yusuf MHP
Kayseri Karayel Yaşar AK PARTİ
Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP
Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK PARTİ
Kayseri Tamer İsmail AK PARTİ
Kayseri Yakut Sadık AK PARTİ
Kayseri Yıldız Taner AK PARTİ
Kırklareli Dibek Turgut CHP
Kırklareli Gürşan Şenol AK PARTİ
Kırklareli Kesimoğlu Mehmet Siyam CHP
Kırşehir Aslan Muzaffer AK PARTİ
Kırşehir Çalışkan Abdullah AK PARTİ
Kocaeli Akar Haydar CHP
Kocaeli Aygün Zeki AK PARTİ
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK PARTİ
Kocaeli Ergün Nihat AK PARTİ
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK PARTİ
Kocaeli Güneş Hurşit CHP
Kocaeli Işık Fikri AK PARTİ
Kocaeli Kaplan Mehmet Hilal CHP
Kocaeli Okur Mehmet Ali AK PARTİ
Kocaeli Şeker İlyas AK PARTİ
Kocaeli Türkkan Lütfü MHP
Konya Akış Mustafa AK PARTİ
Konya Bal Faruk MHP
Konya Baloğlu Mustafa AK PARTİ
Konya Davutoğlu Ahmet AK PARTİ
Konya Kabakcı Mustafa AK PARTİ
Konya Kalaycı Mustafa MHP
Konya Kart Atilla CHP
Konya Özkul Kerim AK PARTİ
Konya Samancı Gülay AK PARTİ
Konya Tüfekci Harun AK PARTİ
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK PARTİ
Konya Üzülmez Hüseyin AK PARTİ
Konya Zorlu Cem AK PARTİ
Konya Yerlikaya İlhan AK PARTİ
Kütahya Aksoy Soner AK PARTİ
Kütahya Bal İdris AK PARTİ
Kütahya Işık Alim MHP
Kütahya Kavuncu Vural AK PARTİ
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK PARTİ
Malatya Ağbaba Veli CHP
Malatya Akın Hüseyin Cemal AK PARTİ
Malatya Çalık Öznur AK PARTİ
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK PARTİ
Malatya Öz Ömer Faruk AK PARTİ
Malatya Şahin Mustafa AK PARTİ
Manisa Akçay Erkan MHP
Manisa Aydemir Uğur AK PARTİ
Manisa Berber Recai AK PARTİ
Manisa Oral Sümer MHP
Manisa Ören Hasan CHP
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Manisa Öz Sakine CHP
Manisa Özdağ Selçuk AK PARTİ
Manisa Özel Özgür CHP
Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK PARTİ
Manisa Yurttaş Muzaffer AK PARTİ
Kahramanmaraş Dedeoğlu Mesut MHP
Kahramanmaraş Güvenç Sıtkı AK PARTİ
Kahramanmaraş Kaçar Sevde Bayazıt AK PARTİ
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK PARTİ
Kahramanmaraş Ramazanoğlu Yıldırım Mehmet AK PARTİ
Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK PARTİ
Kahramanmaraş Ünal Mahir AK PARTİ
Mardin Akdağ Abdurrahim AK PARTİ
Mardin Bekin Şahkulubey Gönül AK PARTİ
Mardin Dora Erol BDP
Mardin Güler Muammer AK PARTİ
Mardin Türk Ahmet Bağımsız
Mardin Yıldırım Gülser BDP
Muğla Aldan Ömer Süha CHP
Muğla Boğa Ali AK PARTİ
Muğla Çandar Tolga CHP
Muğla Demir Nurettin CHP
Muğla Erdoğan Mehmet MHP
Muğla Özden Yüksel AK PARTİ
Muş Çakar Muzaffer AK PARTİ
Muş Çelik Demir BDP
Muş Işık Faruk AK PARTİ
Muş Sakık Sırrı BDP
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK PARTİ
Nevşehir Gizligider Ebu Bekir AK PARTİ
Nevşehir Göktürk Murat AK PARTİ
Niğde Kavaklıoğlu Alpaslan AK PARTİ
Niğde Selvi Ömer AK PARTİ
Niğde Şafak Doğan CHP
Ordu Hamarat Mustafa AK PARTİ
Ordu Şahin İdris Naim AK PARTİ
Ordu Şener İhsan AK PARTİ
Ordu Ünal Fatih Han AK PARTİ
Ordu Yıldız İdris CHP
Rize Bayraktar Nusret AK PARTİ
Rize Karal Hasan AK PARTİ
Rize Yazıcı Hayati AK PARTİ
Sakarya Çelik Hasan Ali AK PARTİ
Sakarya Dişli Şaban AK PARTİ
Sakarya İslam Ayşenur AK PARTİ
Sakarya Kutluata Münir MHP
Sakarya Özkoç Engin CHP
Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK PARTİ
Sakarya Yavuz Ali İhsan AK PARTİ
Samsun Bakır Tülay AK PARTİ
Samsun Demir Cemal Yılmaz AK PARTİ
Samsun Demir Mustafa AK PARTİ
Samsun Kalkavan Ahmet İhsan CHP
Samsun Kılıç Akif Çağatay AK PARTİ
Samsun Kılıç Suat AK PARTİ
Samsun Koç Ahmet Haluk CHP
Samsun Şimşek Cemalettin MHP
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Samsun Yeni Ahmet AK PARTİ
Siirt Demirkıran Afif AK PARTİ
Siirt Kışanak Gültan BDP
Siirt Ören Osman AK PARTİ
Sinop Altay Engin CHP
Sinop Ersoy Mehmet AK PARTİ
Sivas Bilgin Hilmi AK PARTİ
Sivas Memecan Mesude Nursuna AK PARTİ
Sivas Özdemir Malik Ecder CHP
Sivas Turan Ali AK PARTİ
Sivas Yılmaz İsmet AK PARTİ
Tekirdağ Akbulut Tevfik Ziyaeddin AK PARTİ
Tekirdağ Belen Bülent MHP
Tekirdağ Köprülü Emre CHP
Tekirdağ Öztrak Faik CHP
Tekirdağ Yemişçi Özlem AK PARTİ
Tekirdağ Yüceer Candan CHP
Tokat Aslan Zeyid AK PARTİ
Tokat Ayalan Şükrü AK PARTİ
Tokat Doğru Reşat MHP
Tokat Düzgün Orhan CHP
Tokat Yüksel Dilek AK PARTİ
Trabzon Aydın Koray MHP
Trabzon Bayraktar Erdoğan AK PARTİ
Trabzon Bıyıklıoğlu Aydın AK PARTİ
Trabzon Canalioğlu Mehmet Volkan CHP
Trabzon Özak Faruk Nafız AK PARTİ
Trabzon Seymenoğlu Safiye AK PARTİ
Tunceli Aygün Hüseyin CHP
Tunceli Genç Kamer CHP
Şanlıurfa Akman Yahya AK PARTİ
Şanlıurfa Akyürek Mehmet AK PARTİ
Şanlıurfa Ayhan İbrahim BDP
Şanlıurfa Binici İbrahim BDP
Şanlıurfa Çelik Faruk AK PARTİ
Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit AK PARTİ
Şanlıurfa Gök Abdulkerim AK PARTİ
Şanlıurfa Gülpınar Mehmet Kasım AK PARTİ
Şanlıurfa Kaçar Mahmut AK PARTİ
Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK PARTİ
Şanlıurfa Özcan Halil AK PARTİ
Şanlıurfa Armağan Uslu Zeynep AK PARTİ
Uşak Altay Mehmet AK PARTİ
Uşak Güneş İsmail AK PARTİ
Uşak Akagün Yılmaz Dilek CHP
Van Aktaş Kemal Bağımsız
Van Bilici Mustafa AK PARTİ
Van Çiftci Fatih AK PARTİ
Van Gür Nazmi BDP
Van Kayatürk Burhan AK PARTİ
Van Orhan Gülşen AK PARTİ
Van Tuğluk Aysel Bağımsız
Van Üçer Özdal BDP
Yozgat Başer Yusuf AK PARTİ
Yozgat Bozdağ Bekir AK PARTİ
Yozgat Durmaz Sadir MHP
Yozgat Soysal Ertuğrul AK PARTİ
Zonguldak Candan Ercan AK PARTİ

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

– 1184 –

Ýli Soyadý Adý Parti Oyu

Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Red
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul (Mük.)
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı



Zonguldak Haberal Mehmet CHP
Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP
Zonguldak Toptan Köksal AK PARTİ
Zonguldak Ulupınar Özcan AK PARTİ
Aksaray Açıkgöz Ruhi AK PARTİ
Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK PARTİ
Aksaray İnceöz İlknur AK PARTİ
Bayburt Özbek Bünyamin AK PARTİ
Karaman Akgün Mevlüt AK PARTİ
Karaman Elvan Lütfi AK PARTİ
Kırıkkale Atalay Beşir AK PARTİ
Kırıkkale Can Ramazan AK PARTİ
Kırıkkale Köksal Oğuz Kağan AK PARTİ
Batman Akat Ata Ayla BDP
Batman Özdemir Ziver AK PARTİ
Batman Şimşek Mehmet AK PARTİ
Batman Yıldız Bengi BDP
Şırnak Dindar Mehmet Emin AK PARTİ
Şırnak Irmak Selma BDP
Şırnak Kaplan Hasip BDP
Şırnak Sarıyıldız Faysal BDP
Bartın Tunç Yılmaz AK PARTİ
Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP
Ardahan Atalay Orhan AK PARTİ
Ardahan Öğüt Ensar CHP
Iğdır Buldan Pervin BDP
Iğdır Oğan Sinan MHP
Yalova Coşkun Temel AK PARTİ
Yalova İnce Muharrem CHP
Karabük Kahveci Osman AK PARTİ
Karabük Şahin Mehmet Ali AK PARTİ
Kilis Dal Ahmet Salih AK PARTİ
Kilis Karakuş Fuat AK PARTİ
Osmaniye Bahçeli Devlet MHP
Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK PARTİ
Osmaniye Önal Suat AK PARTİ
Osmaniye Türkoğlu Hasan Hüseyin MHP
Düzce Arslan Fevai AK PARTİ
Düzce Çakır Osman AK PARTİ
Düzce Korkmaz İbrahim AK PARTİ

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

– 1185 –

Ýli Soyadý Adý Parti Oyu

Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Red
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Kabul



X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığının çözüm süreciyle ilgili
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/22188)

– 1186 –

FATMA

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1187 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

1058 28/06/2013



– 1188 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, selada vefat edenlerle ilgili duyurunun Kürtçe
yapılabileceği ile ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı
(7/22259)

– 1189 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1190 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1191 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



3.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, özelleştirmeler, özelleştirmelerden elde edilen gelirler ve bu
gelirlerle yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/22512)
Ek cevap (x)

– 1192 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

                                    
(x) 7/22512 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 24/5/2013 tarihli 110’uncu Birleşim Tuta-
nak Dergisine eklidir.



– 1193 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

27/06/2013
60834



4.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TBMM Kampüsü içinde görüldükleri iddia edilen
kişilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı
(7/23248)

– 1194 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1195 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

28.06.2013
130884



5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’de görev yapan bir müfettişin hazırladığı teftiş
raporu ile ilgili iddialar ve bazı TRT kanallarında çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/23656)

– 1196 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1197 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1198 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

27/06/2013



– 1199 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz
konusu lojmanların satışına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/23659)

– 1200 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1201 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

27/06/2013698



– 1202 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



7.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hayatı olumsuz bir
şekilde etkilediği iddia edilen kokuya ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın cevabı (7/23706)

– 1203 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1204 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

- 2123
25 Haziran 2013



– 1205 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1206 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın tanıtım faaliyetleri ile ilgili
çeşitli hususlara ve TOKİ tarafından yürütülen bir projeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23709)

– 1207 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1208 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

2109
25 Haziran 2013



– 1209 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

İkinci Proje;
Tesis 32
Etimesgut
İnşaatı ile
iptal edilmiştir.



9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İlbanktaki uzmanların ek göstergelerine ilişkin sorusu
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23710)

– 1210 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1211 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

- 2174
27 Haziran 2013



– 1212 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kara ve deniz alanlarında çölleşme etkisindeki
arazilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23713)

– 1213 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1214 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

- 2120 25 Haziran 2013



– 1215 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

bulunmamakta olup
edilmektedir.



11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait
lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in
cevabı (7/23876)

– 1216 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1217 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



12.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türkiye ve Antalya ili özelinde millî parkların
yüzölçümündeki değişimler ve bu alanların maden işletmelerine açılmasına ilişkin sorusu ve Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23921)

– 1218 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1219 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

122260
28/06/2013



– 1220 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



13.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, açılan taş ocakları ile bunların çevreye etkilerine
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23927)

– 1221 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1222 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1223 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1224 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ekoturizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23929)

– 1225 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1226 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

122264 28/06/2013



– 1227 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında maden alanlarının
iyileştirilmeleri amacıyla halofit kullanımına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/23934)

– 1228 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1229 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1230 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bir bitki kullanılarak
gerçekleştirilen erozyonla mücadele çalışmalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/23939)

– 1231 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1232 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1233 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, nesli tehlike altında olan türlerin korunması için
yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23943)

– 1234 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1235 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1236 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Eyüp’teki bir orman alanının tahsis ve satış
sürecine ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/24036)

– 1237 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1238 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1239 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1240 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan ve
kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/24050)

– 1241 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1242 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1243 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1244 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1245 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

tarafından



20.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam
edilen personele ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/24140)

– 1246 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1247 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

1 Temmuz 2013



– 1248 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



21.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Orta Doğu’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin Arap
Baharı öncesi ve sonrasındaki yatırımlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer
Çağlayan’ın cevabı (7/24142)

– 1249 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1250 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

1 Temmuz 2013



– 1251 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1252 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1253 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1254 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



22.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, pirinçteki KDV oranına ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/24308)

– 1255 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1256 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



23.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı
kullandırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/24333)

– 1257 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1258 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1259 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Üniversitesi çevresindeki çam ağaçlarının
zararlı haşerattan korunması için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24376)

– 1260 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1261 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

122181 28/06/2013



– 1262 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



25.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, geçici orman işçilerine kadro verilmesine
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24378)

– 1263 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1264 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

122185
28/06/2013



– 1265 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



26.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Tunceli’deki kaçak orman kesimi iddialarına ilişkin
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24475)

– 1266 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1267 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

122276 28/06/2013



27.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da resmî ilan
yayınlama hakkı verilen yerel gazetelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/24758)

– 1268 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1269 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

748
27/06/2013



– 1270 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1271 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1272 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1273 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1274 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1275 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1276 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1277 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



28.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, gazetecilerin mesleki sorunları ve basın
özgürlüğüne ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24759)

– 1278 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1279 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1280 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1281 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1282 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



29.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bazı vakıflar aracılığıyla yurt dışına gönderilen
öğrencilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24763)

– 1283 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1284 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24765)

– 1285 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1286 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



31.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Anadolu Ajansı Haber Akademisinin muhabir olan
ilk mezunlarının aynı kadroda görev alan eski muhabirlerden daha yüksek maaş aldıkları iddiasına
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24766)

– 1287 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1288 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1289 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



32.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesindeki TOKİ projesine
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/24846)

– 1290 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1291 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

25 Haziran 2013



– 1292 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1293 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/24858)

– 1294 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1295 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

25 Haziran 2013



– 1296 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

verilmemiştir.



34.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından psikolojik tacizin (mobbing)
önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer
Çağlayan’ın cevabı (7/24873)

– 1297 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1298 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

1 Temmuz 2013- 782



– 1299 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/24874)

– 1300 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1301 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

1 Temmuz 2013
- 784



– 1302 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1303 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron
işçilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/25034)

– 1304 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1305 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1306 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/25038)

– 1307 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1308 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



38.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından psikolojik tacizin (mobbing)
önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/25064)

– 1309 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1310 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1311 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25065)

– 1312 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1313 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’ya veya Bursa’dan
tayin edilen personele ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/25066)

– 1314 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1315 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki yatırımlarına ilişkin
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25067)

– 1316 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1317 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1318 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



42.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlandığı iddia edilen
Kürtçe sözlüğe ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25200)

– 1319 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1320 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1321 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



43.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı TV kanallarına PKK tarafından destek verildiği
iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25202)

– 1322 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1323 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda
2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25656)

– 1324 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1325 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın su alımı yaptığı firmalara
ve bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25663)

– 1326 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013



– 1327 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013

122176 28/06/2013



– 1328 –

FATMA –

TBMM B: 127 1 . 7 . 2013
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç),
Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması,
Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak
seçimlerin her gün yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi,
287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 ve 2 dahil

olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden,
280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddeye bağlı

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 8 ila 11 inci maddelerden,
oluşması önerilmiştir.
(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin; TBMM İçtüzüğü’nün 5 inci maddesine göre; 1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek

çalışmalarına devam etmesi;
Genel Kurulun;
Haftalık çalışma günlerinin dışında 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 13:00’te toplanması ve bu Birleşiminde gündemin

“Özel Gündemde Yer Alan İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 26 Haziran
2013 Çarşamba günü tamamlanacak olan Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planının ve Komisyon raporunun, gündemin
“Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması ve görüşmelerinin 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü Birleşimde yapılması
ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi;

Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerinin planın
mevcut bölümleri itibarıyla 3 bölüm hâlinde yapılması, her bölüm üzerinde siyasî parti grupları ile Hükümet ve Komisyonun konuşma
sürelerinin 30’ar dakika, Hükümetin sunuş konuşmasının 30 dakika, kişisel konuşmaların 10’ar dakika olması, siyasî parti gruplarının
sürelerinin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilmesi,

Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin, Başkanlığa, Planın bölümleri üzerindeki görüşmelerin bitimine
kadar verilmesi, önergeler üzerinde Komisyon, Hükümet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 5’er dakika olması,

2 Temmuz 2013 Salı günkü Birleşiminde Sözlü Sorularla diğer denetim konularının görüşülmemesi, TBMM Başkanı ve
Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminin bu Birleşimde yapılması ve TBMM Başkanı ile TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminin
tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 18 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve
Kalkınma Partisi Grubuna 2 Başkanvekili, 2 İdare Amiri, 6 Kâtip Üye; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare
Amiri, 2 Kâtip Üye; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare Amiri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna 1 İdare
Amiri şeklinde olması,

3 ve 4 Temmuz 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 - 21:00 saatleri arasında çalışması;
Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00’te günlük programın tamamlanamaması halinde günlük programların

tamamlanmasına kadar,
çalışmalarını sürdürmesi;
önerilmiştir.
(Genel Kurulun 25/6/2013 tarihli 124 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin İçtüzüğün 91 inci

maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci
maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün

1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 10 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.
(Genel Kurulun 30/10/2012 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün

1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci maddelerden, üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici
3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Milli Savunma Komisyonu
1.7.2013 Pazartesi - Saat: 16.00

* İçişleri Komisyonu
3.7.2013 Çarşamba - Saat: 11.00

* Dışişleri Komisyonu
3.7.2013 Çarşamba - Saat: 11.30
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 13/6/2013

Sayý: 31853594-166-71-3217

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmüş ve Bakanlar

Kurulunun 10/6/2013 tarihli ve 2013/4908 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olan “Onuncu
Kalkınma Planı (2014-2018)”, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile 30/10/1984 tarihli ve 3067
sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur.

Ge reðini arz ede rim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþba kan

– 4 –
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(3/1238)                                                                                                                            

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ -----------



BAKANLAR KURULU KARARI
Yüksek Planlama Kurulunun 10/6/2013 tarihli ve 2013/10 sayılı Raporu ile teklif edilen ekli

“Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”nın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 
E. Bayraktar A. Davutoğlu M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı M. Güler C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı 
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı 
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
B. Yıldırım

– 5 –
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu 28/06/2013

Esas No: 3/1238
Karar No: 37

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3/1238 esas numaralı “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)” Komisyonumuzun 18/06/2013,
24/06/2013, 25/06/2013 ve 26/06/2013 tarihlerinde yaptığı 42, 43, 44 ve 45 inci birleşimlerinde
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

– 6 –
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1- GİRİŞ

3.6.2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının
Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp, Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulunun
10.6.2013 tarihli ve 2013/4908 sayılı kararıyla kabul edilerek 13.6.2013 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17.6.2013 tarihinde Komisyonumuza havale
edilen “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)” Taslağı, 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci
fıkrası gereğince 24 saat içinde gündeme alınarak, Komisyonumuzun 18.6.2013 tarihinde yaptığı
42 nci birleşim ile 24.6.2013 tarihinde başlayıp, 26.6.2013 tarihinde sona eren 43 ila 45 inci
birleşimlerinde Hükümeti temsilen Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ ile Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

2- ONUNCU KALKINMA PLANI ÖZETİ 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu
Kalkınma Planı; yüksek ve istikrarlı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi
toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üç bölümden oluşan Plan
ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM 

Küresel Gelişmeler ve Eğilimler 

- Üretim süreçlerinde küresel anlamda bir değişim yaşanmakta, küresel değer zincirlerinin farklı
bölge ve ülkelerde konumlanması sebebiyle uluslararası ticaretin gittikçe artan bir bölümü nihai
ürünler yerine ara ürünlerden ve endüstri içi ticaretten oluşmaktadır.

- Küresel ekonomide üretim ekseni ve ağırlık merkezi, gelişmiş Batı ülkelerden gelişmekte olan
Asya ülkelerine doğru kaymakta, bu aşamada ülkelerin sahip olduğu fırsatları doğru yönetebilmeleri
ön plana çıkmaktadır.

- Finans alanında uluslararası düzeyde yeni düzenlemeler yapılması, daha sıkı ve kurallara
bağlanmış bir denetim yapısı oluşturulması ihtiyacını doğurmuş ve bu husus da Basel III kriterleri ile
ilgili uygulamaları gündeme getirmiştir.

- Türkiye’de sermaye akımlarının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için finansal piyasaların
daha da güçlendirilmesi ve derinleşmesinin sağlanması, orta vadede mali disiplinin ve finansal
istikrarın korunması, yüksek cari açık riskinin azaltılması ve uluslararası yeni düzenlemelere uyum
kapasitesinin artırılması gerekmektedir.

- Bilgi teknolojileri, otomasyon ve ileri üretim teknikleri ve sağlık teknolojilerinin önümüzdeki
dönemde askeri ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenmektedir. Özellikle dijital iletişim,
nanoteknoloji, yüzey teknolojileri, malzeme bilimleri, ölçümleme cihazları, biyoteknoloji ve çevre
teknolojileri hızlı gelişen alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde nanoteknoloji
ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler, yeni imkânlar sunmakla birlikte, çevre ve etik boyutlarıyla
da gündemde olacaktır.
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- Küresel sistemin ABD, AB, BRIC ülkeleri ve Doğu Asya gibi eksenler üzerinde çok kutuplu
bir yapıya dönüşmesi, uluslararası kuruluşların  mevcut karar alma süreçleri ve organizasyonel
yapılarının yeniden ele alınması ve bu kuruluşların yönetiminde gelişmekte olan ülkelerin
ağırlıklarının artması beklenmektedir.

- 2012 yılında 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2040 yılında 9 milyara yaklaşacağı tahmin
edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı hızla artarken, gelişmekte
olan ülkelerde orta yaş grubunun payı artmaktadır.

- Ülkemizde nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi işbirliği politikalarını uygulanması ve
kadınların işgücüne katılma oranının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması halinde 2030 yılına
kadar demografik fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanılabilmesi öngörülmektedir.

- Türkiye’de sağlık harcamalarının tüm dünyadaki sağlık harcama artış beklentisine paralel
olarak demografik fırsat penceresi iyi değerlendirilmediği ve emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminde
gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, önümüzdeki dönemde bu durumun sosyal güvenlik sistemi ve
kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceği beklenmektedir.

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli
arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim
sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı
sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha
çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.

- İklim değişikliği, tarım ürünleri stoklarında azalma, enerji ve diğer girdilerdeki fiyat artışları
ve nüfus artışı gibi faktörler tarım ürünleri talebini artırmakla birlikte gıda fiyatlarını da artırmıştır.
Önümüzdeki dönemde küresel ölçekte yeni politika ve önlemlerin geliştirilmemesi durumunda bu
hususta ciddi olumsuzlukların oluşabileceği öngörülmektedir.

- ABD’nin 2020 yılından önce dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağı, sonrasında ise net
petrol ihracatçısı konumuna geleceği öngörülmektedir. Diğer yandan, mevcut rezervlerin
genişletilmesiyle Irak’ın önümüzdeki 20 yıllık dönemde dünyanın ikinci en çok petrol ihraç eden
ülkesi haline gelmesi beklenmektedir.

- Dünya ekonomisinin 2014-2018 döneminde yüzde 4,4, gelişmiş ekonomilerin yüzde 2,5,
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 6 oranında büyümesi beklenmektedir.

- 2014-2018 döneminde gelişmiş ekonomilerin enflasyon oranının bu dönemde olduğu gibi
yüzde 2, gelişmekte olan ekonomilerin enflasyon oranının ise yüzde 5,9 civarında seyretmesi
beklenmektedir.

- 2014-2018 döneminde, alınan önlemlerin etkisiyle gelişmiş ülkelerdeki bütçe açıklarında
iyileşme beklenmesine rağmen, borç oranlarındaki artış eğiliminin devam edeceği ve genel yönetim
brüt borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 106,6’ya yükseleceği tahmin
edilmektedir.

Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
- Türkiye’de satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelir, son on yılda AB-27

ortalamasının yüzde 36,1’inden yüzde 52,6’sına ulaşmıştır.
- 2002-2006 döneminde yıllık ortalama yüzde 7,2 oranında artan GSYH, 2007-2012 döneminde

yüzde 3,3 oranında büyümüştür. 
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- 2007–2012 döneminde toplam istihdam yıllık ortalama yüzde 3,3 oranında artmıştır.

- Dokuzuncu Kalkınma Planında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık artış hızının kademeli
olarak yüzde 5’ten yüzde 3’e düşürülmesi hedeflenmiştir. Ancak küresel ekonomide yaşanan
olumsuzluklar nedeniyle 2008 yılında enflasyon hedefi güncellenmiştir. Orta vadede yüzde 5
düzeyinde istikrar kazanması hedeflenen enflasyon oranı, 2012 yılında yüzde 6,2’ye kadar
gerilemiştir.

- 2007-2012 döneminde ithalat ihracattan daha hızlı artmış ve dış ticaret açığının GSYH’ye
oranı yıllık ortalama yüzde 9,9, cari açığın GSYH’ye oranı ise yıllık ortalama yüzde 5,9 olarak
gerçekleşmiştir.

- 2007-2012 döneminde imalat sanayiindeki üretim artışı, küresel krizin olumsuz etkisiyle yıllık
ortalama yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir.

- Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, yükseköğretimde 36 devlet, 41 vakıf üniversitesi
kurulmuş ve üniversite sayısı 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 170’e ulaşmıştır. Yükseköğretime
erişimde de önemli ilerlemeler kaydedilmiş, ancak yükseköğretimde kalitenin artırılması ihtiyacı
devam etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Planın Temel Amaç ve İlkeleri
- 2018 yılında GSYH’nin 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi;

ihracatın 277 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 7,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir.
Bu hedeflere sermaye birikiminin artırılması, sanayileşme sürecinin hızlandırılması, yurtiçi tasarruflar
ile üretim faktörlerinin verimliliğinin artırılması ve cari açığın düşürülmesi yoluyla ulaşılacaktır.

- Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak üzere
bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam
sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.

- Şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, daha iyi iş fırsatlarını
ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

- Kalkınma sürecinin siyasi ve toplumsal düzeyde sahiplenilerek bütüncül bir yaklaşımla
sürdürülmesinde, insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin
esas alınması hedeflenmektedir.

Planın Hedefleri ve Politikaları
- Nitelikli insan, güçlü toplum hedefi doğrultusunda temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme,

adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve
bütünleşik politikaların uygulanmasına devam edilmesi hedeflenmektedir.

- Dokuzuncu Kalkınma Planı  döneminde nüfusun eğitim düzeyi yükselmekle birlikte OECD ve
AB ortalamalarına göre düşük kalmaya devam etmiştir. Eğitim düzeyi ve kalitesinin artırılması için
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının geliştirilmesi, yabancı
dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması, yükseköğrenimin küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya
kavuşturulması hedeflenmektedir. 

- 2002 yılında yüzde 3,8 olan kamu sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2012 yılında yüzde
4,2 seviyesine yükselmiştir ve bu yükselişin devam edeceği öngörülmektedir.
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- Sağlık alanında, 2012 yılında on bin kişiye düşen yatak sayısı 26,5 iken,  2018 yılında bu
miktarın 28,4’e çıkarılması, 2011 yılında binde 7,7 olan bebek ölüm hızının ise 2018 yılında binde
6’ya düşürülmesi hedeflenmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde kapsayıcı, bütünleştirici, çoğulcu yeni bir Anayasanın
mümkün olan en geniş mutabakatla hazırlanması öngörülmektedir.

- STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, sürdürülebilirliklerini ve hesap
verebilirliklerini sağlamak amacıyla kapsayıcı yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması, STK’lara
yapılan mali desteklere ilişkin vergi teşviklerinin gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.

- Aile yaşamının iş yaşamından olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla güvenceli esnek
çalışma, kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişilebilir kılınması ile ebeveyn izni
gibi alternatif modellerin uygulanması hedeflenmektedir.

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda örnek uygulamaların geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

- Gelir dağılımının en önemli göstergelerinden olan Gini katsayısı 2011 yılında 0,38 olarak
gerçekleşmişken, 2018 yılında bu oranın 0,36 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

- 2012 yılında yüzde 9,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranının, işsizliği azaltmaya yönelik
politikaların uygulanması sonucunda plan dönemi sonunda yüzde 7,2’ye düşmesi öngörülmektedir.

- Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsaması hedeflenmektedir. Ayrıca emekli
aylıklarının hesaplanmasında kullanılan göstergelerin kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre
kalmalarını teşvik edecek şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır.

- Erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere tüm eğitim kademelerinde spor eğitiminin yeniden
düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca başarılı sporcu yetiştirmek amacıyla elit sporcu seçme,
yönlendirme ve normlandırma sistemlerinin geliştirilmesi, gerekli fiziki ve beşeri altyapı imkânlarının
oluşturulması, Olimpik Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.

- 2012 yılında yüzde 2,08 olan toplam doğurganlık hızının 2018 yılında yüzde 2,10’a yükselmesi,
ancak nüfus artış hızının aynı yıllar için binde 12’den binde 10,8’e düşmesi beklenmektedir.

- Kamuda stratejik yönetimin uygulamada etkinliğinin artırılması amaçlanmakta ve kamu
idarelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsayacak program bütçe
sistemine geçilmesi ve performans bilgisinin bütçe sürecine dahil edilmesi planlanmaktadır.

- Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sisteminin
oluşturulması ve hizmet, personel, ücret ilişkisinde adil bir sistemin kurulması planlanmaktadır.

- Kamu yönetiminin etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olmasına katkı sağlamak üzere;
dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi
mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, kullanıcı odaklı, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı
bir e-devlet yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

- 2014-2018 döneminde yüksek ve istikrarlı bir büyüme hedeflenmekte, bunun ise verimlilik
artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde, rekabetçi
üretim yapısının geliştirilerek gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır.

- 2014-2018 dönemi sonunda, Türkiye’de cari GSYH’nin 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin
ise 16 bin dolara ulaşması hedeflenmektedir. 
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- Yatırımların güvenilir ve kalıcı kaynaklarla finansmanı açısından yurt içi tasarruflar önem arz
etmektektedir. Bu bağlamda, yurt içi tasarrufların kredi büyümesini ve TL’nin aşırı değerlenmesini
kontrol altında tutan para ve kur politikalarıyla desteklenmesi, tasarrufu artırmaya yönelik bugüne
kadar uygulanan makro ihtiyati politikaların gerektiğinde yeni tedbirlerle güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.

- Cari açığın büyüme üzerinde baskı oluşturmayacak seviyelerde kalması planlanmakta ve plan
dönemi sonunda cari açığın GSYH oranının yüzde 5,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir. Bununla
birlikte cari açığın doğrudan yatırımlar, borç yaratmayan ve uzun vadeli diğer sermaye girişleriyle
finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

- 2012 yılında yüzde 6,2 oranında artış gösteren tüketici fiyatları endeksinin 2018 yılı sonunda
fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasına yönelik olarak uygulanacak politikalar sonucunda
yüzde 4,5’e düşürülmesi hedeflenmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde maliye politikasının yurt içi tasarufları artırmaya yönelik
olarak ve cari açığın kontrol altında tutulmasını destekleyecek şekilde uygulanması planlanmaktadır.

- Kayıt dışı ekonominin önlenmesini sağlamak amacıyla vatandaşların vergiye gönüllü
katılımlarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması planlanmakta, vergi tabanının genişletilmesi ve
vergi politikasının üretim faktörlerinin etkin dağılımını sağlayacak şekilde uygulanması
hedeflenmektedir.

- Verimlilik ve etkinlik artışının sağlanması ile israfın önlenmesi suretiyle kamu harcamalarının
kontrol altında tutulması planlanmaktadır. Harcamaların uygulanacak politikalar sonucunda bir miktar
düşürülmesiyle, 2012 yılında yüzde 0,9 olarak gerçekleşen kamu kesimi borçlanma gereğinin
GSYH’ye oranının 2018 yılı sonunda yüzde 0,5’e düşürülmesi hedeflenmektedir. 

- Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik sistemine yapılacak bütçe
transferinin GSYH’ye oranının yüzde 4’e düşürülmesi hedeflenmektedir.

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dâhil KİT’lerin faaliyetlerinin, ekonomik amaç ve
hedeflere uyumlu bir şekilde yürütülmesi planlamaktadır. Bu kapsamda, bu kuruluşların evrensel
hizmet fonu oluşturulması gibi yöntemlerle faaliyet göstermesine öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

- 2018 yılı sonunda kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki payının yüzde 4,8’e,
sermaye giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının ise yüzde 11,1’e çıkarılması
öngörülmektedir.

- 2018 yılı itibarıyla özel kesim sabit sermaye yatırımlarının GSYH’nın yüzde 19,3’ü olması
hedeflenmektedir. Bununla birlikte, Onuncu Kalkınma Planı döneminde GSYH’ye oranla yıllık
ortalama yüzde 2 oranında uluslararası doğrudan yatırım girişi öngörülmektedir.

- 2011 yılında yüzde 0,86 olarak gerçekleşen Ar-ge harcamalarının GSYH’ye oranının Onuncu
Kalkınma Planı dönemi sonunda yüzde 1,8’e çıkarılması öngörülmektedir.

- Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat
sanayiinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji
sektörlerinin payını artırmak amacıyla tekstil, ana metal, ilaç, mobilya ve toprağa dayalı sanayide yeni
politikalar uygulanması planlanmaktadır.

- Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı,
büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe
öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
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- Fikri hakların korunması ve denetlenmesine yönelik politikaların uygulanması ve vatandaşların
bu konuda bilgilendirilmesini sağlayacak eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm
ve nitelikli istihdam oluşturulması amacıyla iletişim teknolojilerinin altyapısının, uygun kalite ve
fiyatlarla hizmet sunumuna imkân verecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmekte ve FATİH Projesi
başta olmak üzere, kamu projelerindeki bilgi iletişim teknolojisi ürün ve hizmet alım süreçlerinin,
yerli katma değerin artırılmasını ve KOBİ’lerin gelişimini gözeten bir anlayışla düzenlenmesi
hedeflenmektedir.

- Bilgi ve iletişimde akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi
gibi alanlar başta olmak üzere kullanımının yaygınlaştırılması, şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri
alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeylerinin artırılarak akıllı kentlere dönüştürülmesi
hedeflenmektedir.

- Tarım sektörünün yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 3,1 olması, toplam istihdam içerisindeki
payının yüzde 21,9’a gerilemesi ve GSYH içerisindeki payının ise yüzde 6,8 olması öngörülmektedir.

- Tarım sektörünün öngörülen hedeflere ulaşmasını sağlamak için tarımsal desteklerin
etkinliğinin artırılması ve tarımsal ürün ihraç pazarlarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

- Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım varlıklarının tümünün
özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde
ise yatırımlar, elektrik sisteminin güvenliğini koruyacak şekilde sürdürülecektir.

- Petrol ve doğal gazda olağanüstü durum arz stokları yeterli düzeyde oluşturulacaktır. Tuz Gölü
Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Trakya’da yer alan doğal gaz depolama tevsii projelerinin
tamamlanması planlanmaktadır.

- Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapı güçlendirilmesi ve nükleer alandaki
faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini tespit ve teyit etmek için bağımsız, güçlü
ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

- Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak; yurtiçi ve yurtdışında
petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin hızlandırılması, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli
kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetlerine önem verilmesi hedeflenmektedir.

- Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumunun geliştirilmesi
hedeflenmektedir.

- Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik
Lojistik Master Planının hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

- Önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam edecek AB’nin ulaştırma ağlarına (TEN-T)
bağlantı sağlayacak projeler başta olmak üzere tüm komşu ülkelere ve yeni pazarlara erişimi
kolaylaştıracak güzergâhlara önem verilecektir.

- Hızlı tren ağı; Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-
İzmir, Ankara-Konya ve İstanbul-Eskişehir-Antalya koridorlarından oluşmaktadır. Onuncu Kalkınma
Planı dönemi sonuna kadar 393 km uzunluğundaki Ankara-Sivas ve 167 km uzunluğundaki Ankara
(Polatlı)-Afyonkarahisar hızlı tren hatlarının işletmeye açılması öngörülmektedir.
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- Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma değerli hizmet üretiminin ve verimlilik artışının
sağlanması, teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet kalitesinin artırılması, rekabetin
ve tüketicinin korunması ile sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan bir ortamın tesis
edilmesi amaçlanmaktadır.

- Tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuatın, güncel gelişmelere uygun olarak yeniden
düzenlenmesi ve uygulamaların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

- 2014-2018 döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısının yıllık ortalama yüzde 4,6, turizm
gelirlerinin ise yüzde 7,1 oranında artması öngörülmektedir. 

- Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi
ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin
sağlanması ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

- Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacmi 2012 yılında 27,2 milyar dolar olarak gerçekleş-
mişken bu miktarın 2018 yılı sonunda 50 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

- Bölgesel gelişme politikaları kapsamında, kentsel ve kırsal alandaki bütün yerleşimlerde temel
yaşam kalitesi standartlarının sağlanması, kapsayıcı kalkınma ve fırsat eşitliği için mekânsal
dezavantajların doğurduğu kısıtların asgari düzeye indirilmesi gereği vurgulanmaktadır.

- Şehirlerdeki aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre
sorunlarının önüne geçilmesi önem arz etmektedir.

- Şehirlere yakın ve uzak kırsal alanlarda nüfus azalması ve yaşlanmanın getirdiği riskler
açısından belirgin farklar bulunmaktadır. Bu sebeple kırsal alan politika ve uygulamalarına önem
verilmesi gerekmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke
sathına daha dengeli yayılmasının sağlanması, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilip rekabet
güçlerinin artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkılarının artırılması için bölgesel gelişme
politikalarının uygulanması hedeflenmektedir.

- Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için
yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve
kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde, şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan
konut ihtiyacının toplam 4,1 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 

- Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden,
mekân kalitesi düşük bölgelerin sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak
yenilenmesi; kentsel refahın, yapı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kentsel dönüşüm
projelerinin uygulanması amaçlanmaktadır.

- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan
ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerde arazi
kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar aracılığıyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt
verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım
altyapısının oluşturulması amacıyla kentsel altyapı politikalarının uygulanması amaçlanmaktadır.
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- Onuncu Kalkınma Planı döneminde, Ankara’da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve
Tandoğan-Keçiören metro projeleri ile Esenboğa raylı sistem; İstanbul’da Üsküdar-Ümraniye,
Otogar-Bağcılar, Aksaray-Yenikapı, Bakırköy-Beylikdüzü, Şişhane-Yenikapı, Kartal-Kaynarca,
Kabataş-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı metro; İzmir’de Trafik Yönetim Sistemi, Deniz Ulaşımı
Geliştirme, Üçyol-F. Altay metro ile Konak ve Karşıyaka tramvay; Bursa’da 3. aşama, Kayseri’de
2. ve 3. aşama hafif raylı sistem; Gaziantep’te 3. aşama ve Konya’da 2. aşama tramvay projelerinin
tamamlanması öngörülmektedir.

- Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye
duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya
kavuşturulması amacıyla personelin kapasitesi ve uzmanlık düzeyi artırılması, hesap
verebilirliklerinin artırılması, merkezi yönetimin denetiminin etkinleştirilmesi ve köy yerleşim
yerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

- Kırsal kalkınma politikasının, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede
iyileştirilmesi amacıyla uygulanması hedeflenmektedir.

- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması,
bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde
çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm sektörlerde yeşil büyümeye öncelik
verilmesi, çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin ve STK’ların rolünün artırılması, yenilenebilir
enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesi
hedeflenmektedir.

- Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en
yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim
sisteminin geliştirilmesi amacıyla su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizliklerin
giderilmesi, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin
oluşturulması, Ulusal Toprak Veri Tabanının oluşturulması ve arazi kullanım planlamasının yapılması
ve sulama birliklerinin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması hedeflenmektedir.

- Afet riski ve zararlarından korunmak amacıyla afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi, afet
esnasında ve sonrasında yapılan müdahalelerde etkinliğin artırılması, afet risklerinin azaltılmasına
yönelik tedbirlerin alınması ve bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi
öngörülmektedir.

- Türkiye, AB’ye tam üyelik konusundaki çabalarına bu dönemde de devam edecektir. Bununla
birlikte, Gümrük Birliği’nin üçüncü taraflar açısından oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçilmesi
hedeflenmektedir.

- Komşu ve bölge ülkelerle ticaret ve yatırım potansiyelini değerlendirebilmek maksadıyla özel
ekonomik işbirliği yöntemleri olan ortak ve/veya nitelikli sanayi bölgeleri, ortak ekonomik alan gibi
işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

- Türkiye’nin çok taraflı platformlarda küresel ekonomik yönetişimin iyileştirilmesine dönük
aktif çalışmalar yürütmesi ve uluslararası kuruluşlardaki etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, 2015-2016 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine yönelik çalışmalar aktif bir biçimde
yürütülecektir. 

- Uluslararası barış, refah ve istikrara hizmet edecek etkin bir kalkınma işbirliği politikasının
izlenmesi amaçlanmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öncelikli Dönüşüm Programları 

- Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal
sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla
bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren
kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” tasarlanmıştır.

- 1981-2012 döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşen ortalama büyümenin yalnızca 0,2 puanı
toplam faktör verimliliği artışından kaynaklanmıştır. Bu nedenle, Onuncu Kalkınma Planı döneminde
verimlilik odaklı bir yaklaşımla cari açık sorunu yaşanmadan yüksek ve istikrarlı büyümeye
ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretimde verimliliğin artırılması programının uygulanması
ve bu program ile sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının yüzde 20’nin
üzerine çıkarılması amaçlanmaktadır. 

- Ara malı ithalatının GSYH içindeki payı; 2000 yılındaki yüzde 13,6 (enerji hariç yüzde 10,1)
seviyesinden 2011 yılında yüzde 22,4 (enerji hariç yüzde 15,6) seviyesine yükselmiştir. İthalattaki bu
artış eğilimi cari açığın sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmakta ve dış ticaret açığının giderek
artmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda  ithalata olan bağımlılığın azaltılması programının
uygulanması ve bu program ile Onuncu Kalkınma Planı döneminde dış ticaret açığının GSYH’ye
oranının yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

- Türkiye’nin yurtiçi tasarruf oranının yüzde 15’in altındaki mevcut düzeyi, benzer gelir
grubundaki ülkelere ve hızlı büyüyen ülkelere göre daha düşük seviyededir. Dolayısıyla yatırımların
ve büyümenin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi için tasarrufların artırılmasına yönelik önlemlerin
alınması önem taşımaktadır. Bu kapsamda yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi
programının uygulanması ve bu program ile yurtiçi tasarruf oranının yüzde 19’a yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

- Küresel piyasalarla entegre ve uluslararası alanda hizmet ihraç edebilen bir finans sektörünün
oluşmasına katkı sağlamak üzere, 2009 yılında başlanan İstanbul Finans Merkezi çalışmalarının
kararlılıkla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda İstanbul uluslararası finans merkezi
programının uygulanması ve bu program ile İstanbul’un Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk
25 içerisinde yer alması, Türkiye’nin ise Finansal Gelişmişlik Endeksinde ilk 30 içinde yer alması
hedeflenmektedir.

- Kamu kaynaklarının etkin kullanımı, sağlıklı işleyen bir kamu mali yapısının en önemli
unsurlarından biri olmakla birlikte sosyal refahın artırılması ve adaletli paylaşımın sağlanması ile
istikrarlı büyüme sürecinin tesisinde önemli bir politika aracıdır. Onuncu Kalkınma Planı döneminde
uygulanacak kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı ile merkezi yönetim bütçesi faiz
dışı harcamalarının Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak yüzde 21,8 seviyesinde
gerçekleşmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak yüzde
0,5 seviyesinde gerçekleşmesi ile harcamaların yerindeliği ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

- Etkin bir kamu mali sistemi için kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş
yöntemlerle toplanması son derece önemlidir. Bu kapsamda kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması
programının uygulanması ve bu program ile vergilemede hizmet sunumu kalitesinin artırılması, kamu
gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi, belediye ve il özel idarelerinin sermaye
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gelirleri hariç öz gelirlerinin Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak yüzde 1,7’ye çıkarılması
ile  vergi tabanının adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletilmesinin de katkısıyla vergi yükünün
Plan dönemi sonunda GSYH’ye oran olarak 0,6 puan yükseltilmesi hedeflenmektedir.

- Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve bürokratik, hukuki ve yatırım ortamına
ilişkin sorunların giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda iş ve yatırım ortamının
geliştirilmesi programının uygulanması ve bu program ile özel sektör yatırımlarının GSYH’ye
oranının 2018 yılı sonunda yüzde 19,3’e çıkarılması, Plan dönemi boyunca (gayrimenkul hariç)
kümülatif uluslararası doğrudan yatırım tutarının 93,9 milyar dolara ulaşması, İş Yapma Kolaylığı
Endeksi sıralamasında ilk 50 ülke arasına girilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri
tahsis miktarının artırılması amaçlanmaktadır.

- İşsizler ile açık işlerin etkin bir biçimde eşleştirilememesi, kadınların işgücüne ve istihdama
katılımının düşüklüğü, kıdem tazminatı, alt işverenlik gibi uygulamalarda yaşanan sorunların devam
etmesi, esnek çalışma biçimlerinin etkin bir biçimde uygulanamaması ile sosyal yardım-istihdam
bağlantısının zayıflığı gibi hususlar işgücü piyasasının etkinliğini azaltmaktadır. Onuncu Kalkınma
Planı döneminde bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya konulacak olan işgücü
piyasasının etkinleştirilmesi programı ile kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının Plan
dönemi sonunda sırasıyla yüzde 34,9 ve yüzde 31’e yükseltilmesi, esnek çalışma biçimlerinin
yaygınlaştırılması, sosyal yardım istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ve  istihdam teşviklerinin
etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

- Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve
istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet
gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Plan döneminde
uygulanacak olan kayıt dışı ekonominin azaltılması programıyla kayıt dışı ekonominin GSYH’ye
oranının 5 puan azaltılması ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının 5 puan azaltılması
hedeflenmektedir. 

- Doğru ve çabuk karar almada; gerekli bilgiyi sağlayabilmek, bilgi çağının gereği olan yeniliğe
ve gelişmeye açık olmak, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısını oluşturmak için  TÜİK olmak
üzere, istatistikî bilgi üretiminde rol alan tüm kuruluşların istatistik bilgi altyapısının iyileştirilmesi,
istatistik süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda
istatistiki bilgi altyapısını geliştirme programının uygulamaya konulması ve bu program ile bilgi/veri
ihtiyaçlarını karşılayan istatistik portalının oluşturulması, uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik
sayısının artırılması, bölge bazında istatistik üretilmesi, entegrasyonu sağlanmış sürdürülebilir
istatistik sisteminin ve kayıt sistemlerinden üretilen istatistikler oluşturulması hedeflenmektedir. 

- Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler
kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan
yeni teknolojik ürün üretme sürecinin özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda Plan döneminde öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme
programının uygulanması ve bu program ile öncelikli sektörlerde teknolojik ürün ve marka sayısının
artırılması, imalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli sektörlerin payının artırılması, nitelikli
araştırmacı yetiştirilmesi ve özel sektörde istihdamın artırılması, araştırma merkezi, kuluçka,
hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılması, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB)
sektör odaklı hale getirilmesi, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi ve teknoloji transfer ara yüzlerinin
artırılması hedeflenmektedir.
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- Kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak yaklaşımların
benimsenmesiyle yurtiçinde üretilen ürünlerin maliyetleri düşürülebilecek, ithal edilen ürünler
yurtiçinde üretilebilecek ve ihraç pazarlarında yerli firmaların etkinliği artabilecektir. Bu kapsamda
kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programının uygulanması ve bu program
ile kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payının
artırılması, yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenmesi ve
markalaşmış ürün sayısının artırılması, kamu tedarik sistemi yoluyla Ar-Ge harcamalarının artırılması
ve kamu alımlarında uygulanacak politikalarla uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
hedeflenmektedir. 

- Türkiye’de petrol, doğal gaz ve taşkömürü ithalatı enerji talebinin artışına paralel olarak sürekli
artmaktadır. Bu durum enerjide yüksek oranlı dışa bağımlılığın sürmesine yol açmakta, cari işlemler
dengesi ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu kapsamda uygulanacak olan yerli
kaynaklara dayalı enerji üretim programı ile 2011 yılı sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28
olan yurtiçi ve yurtdışı petrol ve doğal gaz çıkarımları dâhil yerli kaynak payının 2018 sonunda yüzde
35’e yükseltilmesi, 2012 yılında yaklaşık 39 milyar kWh olarak gerçekleşen linyit kaynaklı elektrik
enerjisi üretiminin 2018 yılında 60 milyar kWh’e çıkarılması ve 10.000 MW’lık ilave hidrolik
kapasitenin devreye alınması hedeflenmektedir.

- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Eurostat verilerine göre, ülkemizde enerji yoğunluğu
OECD ve AB-27 ortalamalarının üzerindedir. Gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olan enerji
yoğunluğunun düşürülmesi ve enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapılması sürdürülebilir
kalkınma açısından önem arz etmektedir. Plan döneminde uygulanacak olan enerji verimliliğinin
geliştirilmesi programı ile 2011 yılı sonunda, iklim düzeltmeli ve 2000 yılı dolar fiyatlarıyla 0,2646
TEP/1000 dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğunun, 2018 sonunda 0,243
TEP/1000 dolar değerinin altına indirilmesi ve 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji
tüketiminin, 2012 yılı baz alınmak suretiyle belirlenecek göstergeler düzeyinde ve verimlilik artışı
uygulamaları ile yüzde 10 düşürülmesi hedeflenmektedir. 

- Türkiye toplam 112 milyar m3 ve kişi başına 1.500 m3 düzeyinde toplam tüketilebilir su
potansiyeli ile su kısıtı yaşayan bir ülke konumundadır. Diğer taraftan, bu potansiyel içinde 44 milyar
m3’e ulaşan toplam kullanımın yüzde 73’ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir. Bu kapsamda
uygulanacak olan tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı ile DSİ tarafından geliştirilen
sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin (damlama ve
yağmurlama) uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payının Plan döneminde yüzde 20’den
yüzde 25’e yükseltilmesi, 2014-2018 yılları arasındaki dönemde DSİ sulamalarında yüzde 62 olan
sulama oranının yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması, su
tasarrufu sağlayan toplam modern sulama sistemi sayısının Plan döneminde her yıl yüzde 10 oranında
artırılması ve yeraltı suyu kullanımının 2014-2018 dönemi boyunca yüzde 5 düşürülmesi
hedeflenmektedir.

- Türkiye’nin uzun vadede küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz
alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Bu kapsamda sağlık endüstrilerinde
yapısal dönüşüm programının uygulanması ve bu program ile yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme
ihtiyacının yüzde 20’sinin ve yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60’ının yerli üretimle
karşılanması hedeflenmektedir.
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- Sağlık turizmi ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat olarak görülmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı döneminde uygulamaya konulacak olan sağlık turizminin geliştirilmesi
programı ile termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması ve 1.500.000 (600.000 tedavi
amaçlı) yabancı turiste hizmet sunulması, bu sektörden 3 milyar dolar gelir elde edilmesi, medikal
turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi
edilmesi, medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi, ileri yaş turizminde 10 bin yatak
kapasitesi oluşturularak 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

- Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve rekabet
gücünü etkilemektedir. Plan döneminde bu kapsamda uygulanacak olan  taşımacılıktan lojistiğe
dönüşüm programı ile Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi, sanayi
ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması ve nihai ürünlerin tüketim
pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

- İş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel becerilere sahip
olmalarını da gerekli kılmaktadır. Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı ile eğitim
kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması, temel becerileri kazandıran hayat boyu
öğrenme programlarının geliştirilmesi, işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın
güçlendirilmesi ve istihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin sayısının azaltılması hedeflenmektedir. 

- Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye yüksek nitelikli beyin göçünden yeterince
faydalanamamaktadır. Plan döneminde uygulanacak olan nitelikli insan gücü için çekim merkezi
programı ile yurtdışından ülkemize gelen nitelikli insan gücünün artırılması ve eğitim ve araştırma
kurumlarında sözleşmeli çalışan yabancı araştırmacı sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde uygulanmaya başlanılacak olan sağlıklı yaşam ve
hareketlilik programı ile bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının azaltılması, 19 yaş
ve üstü obez nüfus oranının yüzde 24’e indirilmesi,  15 yaş ve üzeri nüfusta yeterli fiziksel aktivite
yapanların oranının yüzde 62’ye çıkarılması, erişkinler (15 yaş ve üstü) arasında her gün tütün
mamûlü kullanma oranının yüzde 19’a düşürülmesi ve 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yüzde
7,5’e indirilmesi hedeflenmektedir.

- Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının
korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması
önem arz etmektedir. Bu kapsamda ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programının
uygulanması ve bu program ile aile refahının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi, kuşaklar
arasında  dayanışmanın güçlendirilmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması,  toplam doğurganlık
hızının artırılması ve nüfusa ilişkin kayıt sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

- Yerel düzeydeki teknik ve beşeri kapasite eksikliği, yerel hizmetlerin kalite ve verimliliğini
olumsuz etkilemektedir. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacıyla Plan
döneminde uygulanacak olan yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı ile yerel hizmet
sunumunda verimliliğin artırılması, hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi
strateji ve uygulamalarının güçlendirilmesi, hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi
kapasitelerinin artırılması, yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri
de dâhil olmak üzere STK’ların ve üniversitelerin katkısının artırılması hedeflenmektedir.
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- Türkiye nüfusunun yüzde 72,3’ü şehirlerde yaşamaktadır. Hızlı şehirleşme ve plansız yapılaşma
yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren
kentsel dönüşüm programının uygulanması ve bu program ile alana göre farklılaşan yeni kentsel
dönüşüm modellerinin geliştirilmesi, kentsel dönüşümün doğurduğu değer artışlarından kamuya
kaynak sağlanması, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, konut üretiminde orta ve alt gelir
gruplarına odaklanan modellerin geliştirilmesi, planlamada ve proje uygulamasında sosyal boyutun
güçlendirilmesi ve büyükşehirlerde sosyal uyumun kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

- Onuncu Kalkınma Planı döneminde uygulanacak olan kalkınma için uluslararası işbirliği
altyapısının geliştirilmesi programı ile Türkiye’nin uluslararası işbirliği altyapısının hukuki ve
stratejik çerçevesinin geliştirilmesi, kamu kurumlarında, özel sektör ve STK’larda uluslararası
işbirliği alanında kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası kamuoyunun
farkındalığının artırılması ve Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliği kuruluşları için bölgesel
merkez haline gelmesi hedeflenmektedir.

3- KALKINMA BAKANININ ONUNCU KALKINMA PLANINI KOMİSYONA SUNUŞU

Komisyonumuzun 18.06.2013 tarihindeki 42 nci birleşiminde Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
ile ilgili olarak Hükümet adına Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ tarafından yapılan sunuşta;

- Onuncu Kalkınma Planının katılımcı bir yaklaşımla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra
toplumun tüm kesimlerinden çok sayıda temsilcinin katkılarıyla hazırlandığı,

- Yaklaşık iki buçuk yıl süren planın hazırlık sürecinde 20’si çalışma grubu olmak üzere toplam
66 adet özel ihtisas komisyonunun oluşturulduğu ve komisyonlara üç bini aşkın akademisyen, kamu
çalışanı, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı, yerelden alınan görüşlerle birlikte toplam
on binin üzerinde temsilcinin çalışmalara katkı sunduğu,  

- Küresel sistemin çok kutuplu bir yapıya dönüşmeye başladığı ve küresel üretim ekseni ve
ağırlık merkezinin gelişmiş Batı ülkelerinden, gelişmekte olan Asya ülkelerine doğru kaydığı,

- Onuncu Kalkınma Planının Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında makroekonomik ve sosyal
hedeflerine ulaşmasında büyük bir öneme sahip olduğu,

- Onuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliğini artırmak üzere 25 adet öncelikli dönüşüm
programının belirlendiği,

- Onuncu Kalkınma Planında uygulanacak öncelikli dönüşüm programları ile ülkemizin temel
yapısal sorunlarına çözüm olabilecek ve dönüşüm sürecine katkı sunabilecek kritik reform alanlarının
tespit edildiği, ayrıca söz konusu programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve
müdahale araçları ile sorumlu kuruluşların belirlendiği, 

- Onuncu Kalkınma Planının, nitelikli insan, güçlü toplum; yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek
büyüme; yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre ve kalkınma için uluslararası işbirliği olmak üzere
dört temel ayak üzerine kurulu olduğu,

- Nitelikli insan, güçlü toplum hedefi çerçevesinde sağlık, adalet, güvenlik, sosyal koruma, kültür
ve sanat, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, nüfus dinamikleri, kamuda stratejik yönetim
ve kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamalarında yenilikçi ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya
katkı sunacak politikaların izleneceği,
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- Yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek büyüme hedefi çerçevesinde 2014-2018 döneminde yıllık
ortalama büyüme hızının yüzde 5,5 olarak geçekleşmesinin, işsizlik oranının 2018 yılı sonunda yüzde
7,2’ye düşürülmesinin, yurt içi tasarruf oranlarının Plan dönemi sonunda %19’a çıkarılmasının, cari
açığın GSYH’ye oranının yüzde 5,2’ye düşürülmesinin, 2018 yılında enflasyon oranının yüzde 4,5
ve kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içerisindeki payının yüzde 4,8 olarak gerçekleşmesinin
öngörüldüğü, ayrıca imalat sanayi, gıda ve tarım, enerji, ulaştırma ve lojistik, madencilik ile hizmetler
sektöründe ülkemizin rekabet edebilme gücünü artırıcı politikalar izleneceği,

- Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre hedefi çerçevesinde bölgesel gelişme ve bölgesel
rekabet edilebilirliğe önem verileceği, mekânsal gelişme ve planlamada gelişmiş ülke seviyelerine
ulaşılacağı, kentsel dönüşüm projelerine devam edileceği, kentsel altyapı sorunlarının büyük ölçüde
çözüleceği ve çevre ve afet yönetimine önem verilerek toplumun bu hususlardaki bilincinin
artırılacağı, 

- Kalkınma için uluslararası işbirliği hedefi çerçevesinde dönüşüm sürecindeki bölge ülkeleri
başta olmak üzere yakın işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin kalkınma çabalarına destek verileceği,

ifade edilmiştir.
4-PLAN ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
4.1. Komisyon Üyelerinin Görüşleri
- Kalkınma planlarının içeriği ve önemi gereği yalnızca Plan ve Bütçe Komisyonunda değil,

ilgili diğer ihtisas komisyonlarında da görüşülmesi gerektiği,
- Kalkınma planlarının hazırlanmasında, öncelikli olarak temel amaçların belirlenmesi,

sonrasında ise bu amaca ulaşılmayı sağlayacak güncel verilerin iyi bir şekilde analiz edilerek
politikaların belirlenmesi gerektiği, 

- Kalkınma planlarının hazırlanması kadar uygulanmasının da önemli olduğu, bu kapsamda
uygulamaların dönemsel olarak eylem planları gibi çeşitli yollarla denetiminin yapılması gerektiği,

- Kalkınma planlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birinin
ülkemizin ihtiyaçlarının ve önceliklerinin kısa, orta ve uzun vadede tespit edilmesi ve bu doğrultuda
hedef ve politikaların üretilmesi olduğu,

- Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak, tespit edilen sorun alanlarına
ilişkin öncelikli dönüşüm programlarına ve bu programların paydaşları ile hedeflerine yer verildiği,

- Plan hazırlamanın ve uygulamanın zor bir süreç olduğu ancak ülkemizin bu süreci yaklaşık
altmış yıldır başarıyla yürüttüğü,

- Onuncu Kalkınma Planında Türkiye’de son yıllarda ekonomik büyümede yaşanan düşüşün
son dönemde yaşanan küresel krizlerden kaynaklandığı ancak bu düşüşün sebeplerinden biri olan
Türkiye’nin yapısal sorunlarına değinilmediği, 

- Türkiye’nin iş gücü potansiyeli açısından demografik fırsat penceresinden yararlanabilecek
bir ülke olduğu, bu fırsattan gereği gibi yararlanma durumunda Planda hedeflenen ekonomik
büyümeden daha fazla bir büyüme kaydedilebileceği,

- Uluslararası piyasalardaki likidite fazlalığından kaynaklanan canlılığın, ABD’nin parasal
genişlemeyi durduracağının sinyallerini vermesi üzerine tersine döneceği, bu durumun önümüzdeki
dönemde dışardan borçlanmanın maliyetini artıracağı, Türkiye’nin böyle bir durumdan olumsuz
etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alması gerektiği,
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- Yurt içi tasarruf oranı, ödemeler dengesi ve işsizlik oranlarının ülkelerin ekonomik güçlerini
gösteren üç temel veri olduğu, ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılmasında esas olarak bu verilere önem
verildiği, Türkiye’de son yıllarda bu göstergelerde olumsuz bir görünüm olduğu,

- Türkiye’de ödemeler dengesi finansman kalitesinin giderek düştüğü, uzun vadeli ve doğrudan
yatırımların finansmandaki payı düşerken, kısa vadeli ve portföy yatırımların finansmandaki payında
artış görüldüğü, bu durumun ise ülke ekonomisinde kırılganlığa yol açabileceği,

- Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Plan döneminde her yıl ortalama yüzde 7
civarında büyümesi gerektiği, Plandaki her yıl ortalama yüzde 5,5 oranındaki büyüme öngörüsü ile
2023 hedeflerine ulaşmanın mümkün görünmediği,

- Planda, dolar cinsinden döviz kurunun bugünkü seviyelere çok yakın bir değerde öngörüldüğü
ve bu durumun gerçekçi olmadığı, Planın hazırlanmasında önemli bir varsayım olan döviz kurunun
bu şekilde belirlenmesinin Plandaki diğer öngörülerin de gerçekçilikten uzak olmasına sebep olduğu,

- Planda Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanma sürecine giren
serbest ticaret anlaşmasına değinilmediği, oysa bu anlaşmanın Gümrük Birliğine üye olan Türkiye’nin
dış ticaretini olumsuz bir şekilde etkileyeceği,  

- Ülkemizin borç yükünün belli seviyelerde tutulmasının ekonomik büyümenin sürekliliği
açısından hayati önem taşıdığı, Planda bu konuda çalışmalar yapılacağının belirtildiği, ayrıca sanayi
öncülüğünde kalkınmaya da vurgu yapılmasının olumlu bir gelişme olduğu,

- Ülkemizin uluslararası yatırım pozisyon açığının son 10 yılda ciddi miktarda arttığı, bu açığın
ülkemizin küresel piyasalarda yaşanan olumsuzluklardan ciddi şekilde etkilenmesine sebep olduğu,
dolayısıyla ülkemiz için önemli bir problem olan söz konusu açığa ilişkin tedbirler alınması gerektiği,

- Türkiye’nin OECD tarafından yapılan yaşam memnuniyeti anketinde 38 ülke arasında sonuncu
olduğu, dolayısıyla kalkınmaya ilişkin kat etmesi gereken ciddi mesafeler olduğu,

- Ülkemizde iş gücü piyasasında arz-talep dengesine önem verilmediği, son yıllarda üniversite
sayılarında artış olsa da piyasanın talebinin bilinmemesi nedeniyle öğrencilerin iş bulmakta sıkıntı
çektikleri, yeni açılan üniversitelerin ancak piyasanın talebine cevap verecek bölümleri içermesi
durumunda etkin olabileceği, 

- 2014-2018 dönemi için enerjiye ilişkin olarak yapılması planlanan programlarda nükleer
enerjiye yer verilmediği, nükleer enerjinin de bu programlarda yer almasında fayda görüldüğü,

- Kamu özel işbirliği konusunda her bakanlığın ayrı bir kanun çıkarmasının doğru olmadığı,
Kalkınma Bakanlığının koordinatörlüğünde kamu özel işbirliğini düzenleyen tek bir kanunun
çıkarılmasının bu konudaki dağınıklığın önüne geçeceği,

- Ar-ge harcamalarının yenilikçi ve katma değer yaratan bir üretim için önem arz ettiği, bu
sebeple bu harcamaların kaynaklarının artırılması gerektiği,

- Ülkemizin en önemli problemlerinden birinin gelir dağılımı olduğu, Dokuzuncu Kalkınma
Planının göze çarpan vurgularından biri olan gelirin daha adil paylaşılması hususunda önemli bir
ilerleme kaydedilemediği, ülkemizde hala zengin ve fakir vatandaşlar arasında ciddi gelir farklarının
olduğu,

- Sabit sermaye yatırımları artış hızı ile ihracat artış miktarı gibi birçok ekonomik göstergenin
Dokuzuncu Kalkınma Planındaki hedefleri yakalayamadığı, kalkınma planlarının amaçlarına hizmet
edebilmeleri için gerçekçi bir şekilde hazırlanmalarının büyük önem arz ettiği,
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- Planda dünya ekonomisinin son yıllarda yaşadığı değişime dair gerçekçi bir analiz yapıldığı,
ancak Türkiye’nin bu durumdan hangi kanallarla ve nasıl etkileneceğine dair herhangi bir analizin
bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğu,

- Türkiye’nin Plan dönemi sonunda toplam yurt içi tasarruflarını GSYH’ye oranla yüzde 19’a
çıkarmasının öngörüldüğü, ancak Doğu Asya ülkelerinde bu oranın yüzde 25’ler civarında olduğu,
dolayısıyla Türkiye’nin söz konusu ülkelerle rekabet edebilirliğini korumak için tasarruf oranlarını
artırmasının bir zorunluluk olduğu,

- Türkiye’de bölgesel kalkınmayı ve bölgelerin daha rekabetçi ve yenilikçi bir üretim anlayışına
kavuşmalarını sağlamak üzere Kalkınma Ajanslarının kurulduğu, ancak söz konusu ajansların kuruluş
hedeflerine ulaşamadıkları,

- Türkiye’nin, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler grubuna dâhil olma sürecinde yaşadığı
orta gelir tuzağına yakalanmaması için katma değeri yüksek üretim yapması, nitelikli iş gücü istihdam
etmesi ve kaliteli bir yönetim becerisine sahip olması gerektiği, 

- Toplam yurt içi tasarruf oranının düşük olmasının cari açığın ülke ekonomisinde kırılganlık
yaratma ihtimalini artırdığı, dolayısıyla bu konuda ciddi tedbirler alınması gerektiği,

- Planda Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinin
belirtildiği, ancak Sayıştayın denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasında sıkıntılar yaşandığı için
bu durumun olumlu sonuçlarının henüz görülmediği,

- Ülkemizin AB’ye üye olmadığı halde Gümrük Birliğinde yer almasının diğer ülkelerle ticareti
açısından olumsuz sonuçlarının olduğu,

- Türkiye’de son yıllarda büyümeye en fazla katkıyı iç talebin yaptığı, iç talebin ithalatı ve
dolayısıyla cari açığı artırdığı, bu sebeple iç talebe bağlı bir büyüme yerine üretim ve ihracata dayalı
bir büyümenin sağlanması gerektiği,

- Onuncu Kalkınma Planında çevreye duyarlı bir ekonomiye vurgu yapıldığı, bu kapsamda cari
açığın en önemli kalemlerinden olan enerji harcamalarını azaltmak için güneş enerjisinden
faydalanılması gerektiği,

- Ülkemizde enerjinin çok büyük kısmının ithal ediliyor olmasının ve enerji talebinde yaşanan
artışın cari açık üzerinde baskı oluşturduğu, bunun önüne geçebilmek için enerjisini kendisi üreten
ülke örneklerinin iyi analiz edilmesi suretiyle yerli kaynaklara başvurulması gerektiği,

- Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olması için Planda öngörülen tedbirlere ek olarak
vatandaşların su kullanımının disipline edilmesi gerektiği, 

- Ülkemizde çarpık kentleşme sorununun yaşandığı, bu sorunun önüne geçebilmenin yolunun
kentsel dönüşüm projelerinde önceliğin alt yapıya verilmesinden geçtiği,

- Üretimde yenilikçi ve kullanıcı dostu politikaların izlenmesi gerektiği, zira istikrarlı yüksek
büyümenin ancak bu şekilde sağlanabileceği,

- Meslek içi eğitimin yapılan işin kalitesini ve bireylerin mesleki becerilerini artırması bakımından
önem arz ettiği, bu sebeple Planda yer verilmeyen bu hususun gözden kaçırılmaması gerektiği,

- Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı açısından önemli bir eksikliğin olmadığı ancak vatandaşın
gelir düzeyi tam olarak bilinmediği için sosyal güvenlikte ve vergilemede doğru politikaların
izlenemediği,
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- Eğitim sisteminde üretim sürecinin ara safhalarına kalifiye eleman yetiştirilmesini teminen
değişikliğe gidildiği, ancak sistemin bu ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu,

- Son on yıllık dönemde ülkemizde toplumun harcama alışkanlığının disipline edildiği, bu
durumun enflasyon artış hızının önüne geçilmesi açısından ülke ekonomisine olumlu katkılarının
olduğu,

- Ülkemizde reel sektör döviz pozisyon açığının giderek arttığı, bu durumun döviz kurunda
yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilendiği ve ekonomide kırılganlığa sebep olduğu, Planda bu
konuda herhangi bir analizin yapılmamış olmasının önemli bir eksiklik olduğu,

- Türkiye’nin küresel ölçekte mal ve hizmet üreten ve ürettiğini satabilen bir ülke olabilmesi
için yeni bir dış ticaret politikası ile sanayi politikasına, ayrıca büyüme ve üretimin önünü açacak yeni
para ve maliye politikalarına ihtiyacının olduğu, bu kapsamda Şili’de 1980’lerde uygulanan esnek
karşılık sistemini benimseyen para politikasının ülkemizde de uygulanabileceği,

- Ülkemizin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi konularda bütün vatandaşları sürece katan yeni
bir sosyal koruma sistemine ihtiyacı olduğu, 

- Son dönemlerde açılan dava sayısında ve bir hakim başına düşen dava sayısında artış olduğu,
Planda bu konuda yeterli tedbirin alınmadığının görüldüğü,

- Planda belirtilen değer zincirlerine ek olarak, uluslararası alanda çalışabilecek Türk hukuk
bürolarının, uluslararası mali denetim yapabilen bağımsız Türk denetim firmalarının ve sektörel
fuarların oluşturulması gerektiği, ülkemiz ekonomisine bu üç değer zincirinin önemli katkılarının
olabileceği,

- Onuncu Kalkınma Planında spor olimpiyatlarına ilişkin herhangi bir vizyonun ve hedefin
belirlenmediği, söz konusu olimpiyatlar için sporun ve sporcunun geliştirilmesine ve desteklenmesine
yönelik tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiği, 

- Ülkemizin vergi sisteminin adaletsiz bir yapısının olduğu, dolaylı vergi tabanının
büyüklüğünün bu adaletsizliğin temel sebebini oluşturduğu, dolayısıyla bu vergilere ilişkin yeni
düzenlemelerin yapılarak vergide adaletin sağlanması gerektiği,

- Ülkemizde toplam vergilerin önemli bir kısmını dolaylı vergilerin oluşturması sebebiyle
vergilerin gelir esnekliğinin yüksek olduğu, bu durumunun büyümede yavaşlama olması durumunda
vergi gelirlerinin önemli miktarda azalmasına sebep olduğu,

- Kişi başına kamu harcamasının hesaplanmasının ve bu miktardaki artış ya da azalışların dikkate
alınarak politika üretilmesinin bütçe tasarrufu açısından büyük önem arz ettiği,

- Onuncu Kalkınma Planında tarımsal üretime ilişkin herhangi bir dönüşüm programının
olmamasının önemli bir eksiklik olduğu, tarımsal tüketimini kendi üretimiyle karşılamaktan gittikçe
uzaklaşan ülkemizde böyle bir programa ihtiyaç olduğu,

- Son yıllarda ülkemiz için en önemli eksikliklerden birinin ekonomi alanında reform
yapılmaması olduğu, Onuncu Kalkınma Planında da bu eksikliği giderecek herhangi bir reform
önerisinin yer almadığı,

- Kalkınma planlarının yalnızca ekonomik büyümeyi göz önüne alarak kurgulanmasının sosyal
adaletsizliğe ve çevresel sorunlara yol açabileceği, Onuncu Kalkınma Planının ülkemizin ekonomik
ve sosyal yapısı ile bu yapıların çevre ile etkileşimini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren bir
yapısının olmasının olumlu bir gelişme olduğu,
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- Ülkemizde yaşayan vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişmelerini sağlamak, çevre açısından
önem arz eden atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinde yaşanan sorunlara kesin çözüm
üretmek amacıyla başlatılan Su ve Kanalizasyon Altyapı Programının (SUKAP) hukuki ve kurumsal
altyapı geliştirme çalışmalarının bitirildiği,

- Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranının gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında düşük
olduğu ve bu durumun ekonomimizi olumsuz etkilediği, ayrıca iş dünyasında yer almayan kadınların
siyasette de yer almadıkları, bu sebeple kadınların iş gücüne katılmalarını teminen esnek çalışma
modellerinin geliştirilmesi gerektiği,

- Ülkemizde kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasında bir dışlama etkisinin olmadığı,
bu durumun aksine kamu yatırımlarının özel sektör yatımları için teşvik edici bir yapısının olduğu,
dolayısıyla kamunun fiziki, sosyal ve teknolojik altyapı yatırımlarına önem vermesi gerektiği,

- Dokuzuncu Kalkınma Planı dönenimde toplam faktör verimliliğinin (TFV) büyümeye
katkısının negatif olduğu, bu durumun sebeplerinin doğru analiz edilmesi ve önümüzdeki dönemde
TFV artışının sağlanması için ar-ge ve eğitim gibi alanlardaki yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği,

- Kişi başı günlük 4,30 doların altındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2018 yılı sonunda
yüzde birin altına çekilmesi hedefinin tek başına bir anlam ifade etmediği, gıda ve gıda dışı yoksulluk
oranının hesaplanmasının ve buna göre politika üretilmesinin daha anlamlı olacağı,

- 2012 yılında yüzde 39 oranında gerçekleşen kayıt dışı istihdamın 2018 yılı sonunda yüzde
30’lara çekilme hedefine rahatlıkla ulaşılabileceği, dolayısıyla Plan döneminde uygulanacak dönüşüm
programlarının etkinliğinin gözden geçirilerek bu hedefin daha aşağılara çekilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.
4.2. Hükümet Adına Yapılan Açıklamalar
- Planlamanın gelişmiş piyasa ekonomileri için bir ihtiyaç olduğu, plansız bir şekilde ekonominin

yürütülemeyeceği ve dünya örnekleri göz önünde bulundurulduğunda iyi planlama yapan
ekonomilerin başarı elde ettiği,

- Son on yılda ekonomide elde edilen başarıların temelinde eylem planları, kalkınma planları,
orta vadeli programlar, sektörel stratejiler, bölgesel stratejiler çerçevesinde kaynakların hep verimli
ve planlı bir şekilde kullanılmasının yattığı,

- Onuncu Kalkınma Planının ülkemizin temel önceliklerine dayanan, katılımcılık esasıyla
hazırlanan, fırsatları ve riskleri gözeten, dinamik bir biçimde bunları hayata geçirmeyi amaçlayan, iyi
bir izleme değerlendirme sistemiyle dünyadaki gelişmelere göre pozisyonunu gözden geçiren,
stratejik bir planlama anlayışının ürünü olduğu ve siyaseten çok önemsendiği ve sahiplenildiği,

- Onuncu Kalkınma Planının her ne kadar beş yıllık bir dönemi kapsasa da çok daha uzun vadeli
bir perspektifin ürünü olduğu, bu sebeple Planda öngörülen politikaların sonuçlarının bir kısmının bir
sonraki plan döneminde alınmaya başlanacağı, 

- Planın oldukça demokratik bir süreç sonucunda hazırlandığı, yerelden ve merkezden çok çeşitli
kesimleri temsilen on binin üzerinde insanın plana katkı sağladığı,

- Onuncu Kalkınma Planının insanı temel alan, “nitelikli insan, güçlü toplum” yaklaşımıyla
hazırlandığı, nitelikli insanın kalkınma planının ana eksenlerinin oluşturan yenilikçi üretim ve
istikrarlı büyüme, yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre ve uluslararası ilişkiler açısından
temel bir unsur olduğu,
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- Küresel kriz sonrasında dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği bir konjonktürde Türkiye’nin
pozisyon alma konusunda önemli bir dönemde olduğunu, plan hedefleri belirlenirken dünya
ekonomisindeki genel eğilimlerin göz önünde bulundurulduğu ve bu eğilimlerin olabildiğince iyi
analiz edilmeye çalışıldığı, bu ortamda Türkiye’nin iyi bir konum elde edebilmesi için istikrar
içerisinde reform yapma becerisini devam ettirmesi gerektiği,   

- Kalkınmanın unsurlarının başında demokrasinin geldiği, bu nedenle demokrasi, hukuk ve insan
hakları konularına geçmiş planlara göre çok daha güçlü bir vurgu yapıldığı, 

- Türkiye’nin son on yılda demokrasi alanda büyük bir atılım kaydettiği, geçmişe kıyasla
günümüzde demokratik standartlarını oldukça ileri taşıdığı, vesayetçi bir yapıyı kırdığı ve normal
bir demokrasi haline geldiği, demokrasinin bir süreç olmasından hareketle önümüzdeki dönemde
daha ileri demokratik standartların yakalanmasının hedeflendiği,

- Türkiye’nin uzun vadeli hedef ve stratejilere sahip olduğu, 2023 hedeflerinin bir bütün olarak
tüm topluma mal olduğu ve toplum tarafından sahiplenildiği, kalkınma planının da 2023 hedefleri
vizyonuyla uyumlu olarak hazırlandığı,

- Plan döneminde ortalama yüzde 5,5’lik büyüme hedefinin azımsanmayacak bir hedef olduğu,
büyüme hedefinin Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında düşük bir hız
olmadığı, 

- Türkiye’nin üst-orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçişinin planın en önemli hedefi
olduğu,

- Küresel krizden sonra Türkiye’de istihdam artışında önemli gelişmelerin yaşandığı, istihdamın
artmasının yanı sıra sanayi ve hizmet sektörü lehine yapısının da değiştiği, istihdamın salt ekonomik
bir veri olarak değerlendirilmemesi, istihdamda yaşanan artışın sosyal yönünün de dikkate alınması
gerektiği, 

- Avrupa’da yaşlı nüfus artarken ve işgücüne katılım yokken işsizliğin arttığı, ancak Türkiye’nin
işgücüne katılım oranı artarken işsizliği azaltmayı başardığı, 

- Plan döneminde tarımda 330 bin, tarım dışında ise 3,7 milyon istihdam artışı olmak üzere
yaklaşık 4 milyon istihdam artışının gerçekleşmesinin öngörüldüğü, özellikle tarımsal yapının
dönüşmesi ve daha profesyonel işletmecilik yöntemlerinin uygulanmasının tarımda istihdam artışını
destekleyeceği,

- Hükümet olarak kadının işgücüne katılımının desteklendiği ve bu alanda önemli teşviklerin
sunulduğu kadın istihdamında işgücüne katılım oranının 2006’da yüzde 23,6’dan 2012’de 29,5’e
yükseldiği, 2018’de ise yüzde 34,9 olarak öngörüldüğü, bu oranın daha da artmasında eğitim
sisteminin önemli bir rolünün olduğu, 

- Planda tasarruflar konusunun önemli bir yere sahip olduğu, geçtiğimiz on yılda kamuda tasarruf
oranları arttığı hâlde, özel sektörden kaynaklanan tasarruflarda bir gerilemenin söz konusu olduğu,
bir yandan yeni finansal enstrümanların kullanılmaması, diğer yandan mevcut finansal enstrümanları
daha etkili hâle getirerek tasarruf oranlarının artırılmasına çalışıldığı, makroekonomik politikaların
da yine tasarrufu artırıcı bir anlayışla kurgulandığı ve dönem sonunda yüzde 19’lara ulaşan bir yurt
içi tasarrufun öngörüldüğü,
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- Hükümet olarak yurt içi tasarrufları artırmaya yönelik pek çok çalışmanın yapıldığı, bu
kapsamda bireysel emeklilik, hayat sigortası ve doğal afet sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin
düzenlemelerin yapıldığı, yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği, Türk Ticaret
Kanununda şirket tasarruflarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, Kayıt Dışılıkla Mücadele Eylem
Planının yürürlüğe konulduğu ve buna benzer çok sayıda düzenlemelerin yapıldığı, atılan adımların
sonuçlarının önümüzdeki dönem daha iyi bir biçimde görüleceği, 

- Plan kapsamında yurt içi tasarrufları artırmaya yönelik olarak finansal farkındalığı artıracak ve
yaygınlaştıracak önlemlerin alınmasının hedeflendiği, yastık altı tasarrufların sisteme çekilmesi
yönünde adımların atılmaya devam edileceği, finansal ürün çeşitliliğinin artırılacağı, uzun vadeli
tasarruf araçlarının daha cazip hâle getirileceği ve israfın azaltılmasına yönelik çalışmaların
yapılmasının öngörüldüğü, 

- Cari açığa klasik bir bakış açısıyla bakılmaması gerektiği, küresel bir yapı içerisinde
sermayenin artık belirli bir ülke ekonomisiyle özdeşleştirilmediği ve çok hareketli bir seyir izlediği,
asıl önemli hususun cari açığın yönetilmesi ve bu kaynakların ülkenin büyümesi için kullanılması
olduğu, bu noktada ise güven ve istikrarın kritik bir öneme sahip olduğu,

- Türkiye’de son on yılda yakalanan büyüme ivmesinin gerçekçi bir büyüme olduğu, 2002-2012
arası büyüme rakamlarının yanında ham çelik, çimento, konut, otomobil, beyaz eşya üretimi gibi
büyümeyi destekleyen diğer fiziki unsurlara ilişkin rakamlara da bakıldığında önemli artışların
gerçekleştiğinin görüleceği, 

- Büyümenin yoksul kesimleri olumlu yönde etkilediği, 2002 yılında toplam gelirin yüzde 50’si
en zengin yüzde 20’lik dilim tarafından alınırken, Dokuzuncu Kalkınma Planının başlangıç yılı olan
2006 yılında bu oranın yüzde 46,5’e düştüğü, 2011’de ise yüzde 45,2’ye kadar gerilediği, 

- Yoksullukla mücadelede önemli mesafeler alındığı, bu kapsamda dünya ile mukayeseli satın
alma gücü paritesine göre 1 doların altında harcaması olan nüfusun sıfırlandığı; 2 dolar 15 sentin
altında olan nüfusun istatistiki olarak anlamını kaybedecek ölçüde sıfıra yaklaştığı; 4 dolar 30 sentin
altındaki nüfusun ise on yıl önce yüzde 30 dolayındayken en son 2,8’e kadar gerilediği,

- Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden yana olduğu, ancak neoliberal politikalar izlemediği,
devletin rolünün azalmaktan ziyade dönüştüğü, bu kapsamda düzenleyici ve hukuk üreten role sahip,
sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesini gözeten, piyasanın cevap oluşturamadığı ortamda devreye
girebilen bir devletin önemsendiği,

- Hükümetin sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettiği, rekabetçi bir ekonominin yanı sıra
sosyal adaleti ve nesiller arası dengeyi gözeten bir anlayışa sahip olduğu,

- 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının büyüme hedefinde bazı
sapmaların olduğu, bu durumun ortaya çıkmasında küresel krizin ve 2007-2008 döneminde
Cumhurbaşkanlığı tartışmaları ve parti kapatma davalarının ekonomideki belirsizliği tetiklemesi
kapsamında iç siyasi konjonktürün etkisinin olduğu,  

- Türkiye’deki borçlanma rakamlarına mutlak değil oransal olarak bakılmasının daha doğru bir
yaklaşım olacağı, bu kapsamda Türkiye'nin brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranının 2002 yılında
yüzde 56,2’den 2012 yılında yüzde 42,8’e düştüğü,  kamu net borç stokunun GSYH’ye oranının
2002 yılında yüzde 61,5’ten, 2012 yılında yüzde 17’ye düştüğü, AB tanımlı genel yönetim borç
stokunun GSYH’ye oranının 2002 yılında yüzde 74’ten 2012 yılında yüzde 36,1’e kadar gerilediği,
bu durumun faiz yükünü de ciddi oranda düşürdüğü, 
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- Hükümetin eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine büyük önem
verildiği, her ilde kurulan yeni üniversitelerin yörenin ve bölgenin kalkınmasına ve dönüştürülmesine
katkı sunması gerektiği, bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması amacıyla
üniversitelerin fiziki altyapısının yanı sıra araştırma altyapısının da güçlendirilmesine yönelik önemli
yatırımların yapıldığı,

ifade edilmiştir. 

5- KOMİSYONUN BÖLÜMLER HAKKINDAKİ KARARI
Onuncu Kalkınma Planının bölümleri üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Planın tamamı

Komisyonumuz tarafından aynen kabul edilmiştir.

6- ÖZEL SÖZCÜLER
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Onuncu Kalkınma Planının Genel Kuruldaki görüşmelerinde

Komisyonumuzu temsil etmek üzere Bitlis Milletvekili Vedat DEMİRÖZ, Çorum Milletvekili Cahit
BAĞCI, Kayseri Milletvekili Ahmet ÖKSÜZKAYA ve Muğla Milletvekili Ali BOĞA özel sözcüler
olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Lütfi Elvan Süreyya Sadi Bilgiç Ahmet Öksüzkaya
Karaman Isparta Kayseri

(Bu raporun özel sözcüsü)
Kâtip Üye Üye

Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç Ekrem Çelebi
Bitlis Adana Ağrı

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

İzzet Çetin Bülent Kuşoğlu Sadık Badak
Ankara Ankara Antalya

(Muhalefet şerhi eklidir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Mehmet Günal Haluk Ahmet Gümüş Hüseyin Şahin
Antalya Balıkesir Bursa

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Cahit Bağcı Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu
Çorum Denizli Erzurum

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Salih Koca Kazım Kurt A. Nejat Koçer
Eskişehir Eskişehir Gaziantep

(Ayrışık oyum ekli)
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Üye Üye Üye
Feramuz Üstün Adil Zozani Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Gümüşhane Hakkâri İstanbul
(Muhalefet şerhim eklidir) (Ayrışık oyum ektedir)

Üye Üye Üye
Aydın Ağan Ayaydın Mehmet Muş Müslim Sarı

İstanbul İstanbul İstanbul
(Muhalefet şerhi) (Muhalefet şerhim ektedir)

Üye Üye Üye
Musa Çam İlknur Denizli Rahmi Aşkın Türeli

İzmir İzmir İzmir
(Muhalefet şerhi) (Muhalefet şerhim ektedir)

Üye Üye Üye
Ahmet Arslan Muzaffer Baştopçu Mustafa Baloğlu

Kars Kocaeli Konya
Üye Üye Üye

Mustafa Kalaycı Mustafa Şahin Erkan Akçay
Konya Malatya Manisa

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Uğur Aydemir Recai Berber Sümer Oral
Manisa Manisa Manisa

(Muhalefet şerhim ekte)
Üye Üye Üye

Ali Boğa Abdulkerim Gök Hasip Kaplan
Muğla Şanlıurfa Şırnak

(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim ektedir)
Üye

Ertuğrul Soysal
Yozgat
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ONUNCU KALKINMA PLANI 

KARŞI OY YAZISI
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ONUNCU KALKINMA PLANI
CHP KARÞI OY YAZISI

Kaynaklarýn etkin þekilde tahsisi bir ekonominin en önemli amaçlarýndan biri olup, planlama
mekanizmasý bir kaynak tahsis aracý olarak piyasayý tamamlayan bir iþlevle karþýmýza çýkmaktadýr. 

Kalkýnma Bakanlýðý, eski adýyla Devlet Planlama Müsteþarlýðý, ülkemizde 1960’lý yýllarla
birlikte, dönemin planlamaya dayalý ithal ikameci sanayileþme ve büyüme modelinin hayata
geçirilmesinde önemli rol oynamýþtýr.

Her ne kadar 1980 sonrasý gerek uluslararasý gerekse ulusal düzeyde ortaya çýkan geliþmeler
sonucunda planlama mekanizmasý geri plana düþmüþ, þekil ve öncelikler deðiþmiþ olsa da Teþkilat,
bu yeni eksende de ülkemizin uzun ve zorlu kalkýnma yolunda strateji tespit etmek, kalkýnmada
koordinasyon ve iþbirliði saðlamak görevlerini üstlenmiþtir. 

Kalkýnma yolunda hýzla ilerlemek isteyen ve köklü, kapsamlý sosyo-ekonomik sorunlarýna
çözüm arayan geliþmekte olan ülkeler, amaçlarýna ulaþmak üzere araç olarak planlý bir ekonomiyi
görmektedir. Bu ülkeler için temel strateji “plan dâhilinde kalkýnma” modelini hayata geçirmektir.
Daha çok geliþmekte olan ülkeler tarafýndan tercih bu modelin merkezinde ise belli dönemler için
hazýrlanan kalkýnma planlarý yer alýr. 

Ülkemizde kalkýnma planlarý, kamu kesimi için emredici; özel kesim için ise orta ve uzun vadede
yön gösterici, ekonomik, sosyal ve hukuki eksende makro yol haritasýdýr. Planlarda amaç, sosyo-
ekonomik yapýnýn planda öngörülen süre sonunda amaçlanan düzeye ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu
çerçevede, ekonomik büyümeyi saðlayarak kiþi baþýna düþen milli geliri yükseltmek, istihdamý
artýrmak, gelir daðýlýmýnda adaleti saðlamak, bölgelerarasý eþitsizliði gidermek, ödemeler dengesi
sorunlarýný azaltmak gibi ekonomik amaçlarla birlikte, toplumun refah düzeyini artýrmak, eðitim
düzeyini yükseltmek, saðlýk standartlarýný ilerletmek, bilim ve teknolojiyi geliþtirmek gibi ekonomik
olmayan birçok hedef gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Ülkemiz dünya kalkýnma liginde henüz ve hala istenilen yerden çok uzaktadýr. Özellikle son 10
yýlda ülkemiz yeterli mesafeyi alamadýðý gibi, bazý alanlarda ciddi þekilde geri gidiþler de söz konusu
olmuþtur. Oysa potansiyeli yüksek olan Türkiye, son 10 yýlda gösterdiði performanstan daha iyisini
gösterebilecek düzeyde olup, içinde bulunduðumuz tablonun temel sebebi yanlýþ politika tercihleri
ve uygulamalardýr. Bu durum kalkýnma yolunda ülkemizin seyrine de sekte vurmaktadýr.

AKP Hükümetinin sýklýkla kullandýðý Türkiye’nin dünyanýn 17’nci büyük ekonomisi olduðu
söylemi, bu söylemin ortaya koyduðu tabloda nüfusun da payýnýn olduðu dikkate alýnarak, diðer bir
deyiþle, nüfusu yüksek olan ülkelerin bu sýralamada doðal olarak ön sýralarda yer alacaðý olgusu göz
önünde tutularak deðerlendirilmelidir. 

Öte yandan, Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþmiþlik Raporuna göre Türkiye 2012 yýlýnda satýn
alma gücü paritesine göre kiþi baþýna düþen milli gelir açýsýndan 186 ülke arasýnda 58. sýrada yer
almýþtýr. Bu sýralamayla Türkiye OECD ülkelerinin hepsinin gerisinde olduðu gibi bazý Orta Doðu
ve Kuzey Afrika ülkelerinin dahi gerisine düþmüþtür. Yine Birleþmiþ Milletler verilerine göre, kiþi
baþýna düþen gelirin yanýnda ortalama eðitim süresi, doðumda yaþam beklentisi gibi eðitime ve
saðlýða iliþkin göstergelerin de kapsandýðý Ýnsani Geliþmiþlik Endeksi sonuçlarý Türkiye’nin 90. sýrada
olduðuna iþaret etmektedir. Bu sýralamalarýn ortaya çýkardýðý somut gerçeklik ise, Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal geliþmiþliði ile AKP Hükümeti tarafýndan dile getirilen söylemler arasýnda büyük
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bir uyumsuzluk olduðudur. Öte yandan, 2002 yýlýnda Türkiye BM Ýnsani Geliþmiþlik Endeksinde
88. sýrada yer almaktaydý. Görüleceði üzere, AKP’nin ülkeyi yönettiði dokuz yýlda Türkiye ileriye
gitmek þöyle dursun, 2 basamak gerilemiþtir. 

Bu çerçevede, ülke olarak dünyanýn en büyük 17., Avrupa’nýn ise en büyük 6. ekonomisi olmakla
övünmek anlamsýz ve iþlevsiz hal almakta, bu kompozisyon ile kalkýnma uzak bir hedef olarak
kalmaktadýr. 

Geçmiþ 10 yýlý bu þekilde geçiren Türkiye’yi çok daha zorlu, yapýsal eksende sýkýntýlý bir dönem
beklemektedir. Zira ekonomimiz ciddi bir risk ile karþý karþýyadýr: Orta gelir tuzaðý.

Ýktisat literatüründe yeni bir kavram olmayan gelir tuzaðý, bir ülkenin belli bir gelir seviyesine
ulaþtýktan sonra bir sarmal içine girerek uzun bir süre bu seviyede kalmasýný, içine girdiði kýsýr
döngüyü aþamayýp bir üst gelir kademesine geçememesini ifade etmektedir. Süreç þu þekilde
iþlemektedir : Ýlk aþamada, düþük gelirli ülkeler basit teknolojiye dayalý emek-yoðun ucuz maliyetli
ürünlerle, uluslararasý piyasada avantaj saðlayarak ticaret hacmini artýrýr. Ýkinci aþamada, sermaye ve
emek, tarým sektöründen verimliliðin daha yüksek olduðu imalat sanayine kayar ve imalat sektörünün
geliþmesi ile ülkenin üretimi, dolayýsýyla da geliri artar. Ancak ülkelerin orta gelir düzeyine ulaþtýktan
sonra tarýmsal kesimden imalat sektörüne akan istihdam giderek azalýr, ücretler yani iþgücü maliyeti
artar ve sanayi üretiminin kendisini yenileyememesi dolayýsýyla imalat sanayinde yavaþlama ortaya
çýkar, uluslararasý rekabet gücü zayýflar. Son ve içinden çýkýlamayan aþamada ise rekabetçiliðin motor
gücü olan inovasyon (yenilikçilik) yoluyla üretkenliði, verimliliði artýramayan ülkeler yüksek gelir
düzeyine geçemez ve orta gelir tuzaðýna düþerler. 

Satýnalma Gücü Paritesine göre dolar cinsinden kiþi baþý geliri esas alan gelir tuzaðý “düþük
gelir” seviyesinde karþýmýza çýktýðý gibi “orta gelir” düzeyinde de ortaya çýkabilmekte, hatta yapýsal
sorunlar nedeniyle de gelir seviyesinde düþüþler yaþanmasý durumunda yüksek gelirli ülkelerde de
görülebilmektedir.

Dünya Bankasý kiþi baþýna yýllýk ortalama geliri 1.006 dolarýn altýndaki ülkeleri düþük gelirli,
1.006 dolar ile 12.275 dolar arasýndaki ülkeleri orta gelirli ve 12.276 dolarýn üzerinde olan ülkeleri
yüksek gelirli ülkeler olarak tanýmlamaktadýr. Orta gelirli ülkeler de kendi içinde ikiye ayrýlmaktadýr:
3.975 dolarýn altýnda yýllýk ortalama kiþi baþýna geliri olan ülkeler düþük orta gelirli; bunun üzerindeki
ülkeler de üst orta gelirli ülkeler. Bu sýnýflandýrmada Türkiye 10.444 dolarlýk kiþi baþýna geliriyle
üst orta gelirli bir ekonomi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

Nüfusu kalabalýk, doðal kaynaklarý sýnýrlý ve sanayide modernizasyona kapalý bir yapý arz eden
Türkiye, son yýllarda 10 bin dolar düzeyindeki kiþi baþýna yýllýk ortalama gelirini 12.276 dolarýn
üzerine çýkaramadýðý için orta gelir tuzaðýna düþmeye aday ekonomiler arasýnda gösterilmektedir.
Kaygý verici olan husus ise Dünya Bankasý verilerine göre, 1960 yýlýndan bu yana orta gelirli sayýlan
101 ülke arasýnda orta gelir tuzaðýndan kurtularak yüksek gelir düzeyine geçebilen sadece 13 ülke
bulunmasýdýr. Latin Amerika ve Orta Doðu baþta olmak üzere ülkelerin yüzde doksaný bu eþiði
aþamamýþtýr.

Örneðin, Merkez Bankasý Baþkanýmýzýn Türkiye’nin büyüme kalkýnma yolculuðunda emsal
olarak çok kullandýðý Güney Kore orta gelir tuzaðýný aþabilen sýnýrlý ülkelerden biri olup, bunun
altýnda en önemli unsur olarak bilim ve teknolojiyi esas alan yaratýcýlýðý teþvik eden yeni bir eðitim
sistemi gösterilmektedir.
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GÝRÝÞ 

2014-2018 yýllarýný kapsayan Onuncu Kalkýnma Planý TBMM’ye ekinde stratejisi olmadan
sunulmuþtur. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüþmelerde bu konu gündeme getirildiðinde
Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn bir stratejisinin bulunduðu ancak, Stratejinin TBMM tarafýndan
onaylanmasý gerekmediðinden Planý iþle birlikte TBMM’ye sunulmadýðý belirtilmiþtir. Þimdi, bütün
planlarda, eski planlarda, kalkýnma planlarýnda bir strateji vardý hem o hazýrlanan planýn stratejisi, bir
de ayný zamanda bir uzun vadeli strateji vardý. Bu, Sekizinci Plan’ýn da ayný zamanda ekiydi. Bununla
birlikte, Plan metni komisyonda görüþülmesi sýrasýnda ve sonrasýnda karþý oy yazýmýz yazýlmasýna
kadar geçen sürede ilgili stratejinin TBMM’ye sunulmamasý söz konusu stratejiye iliþkin olarak soru
iþaretleri ortaya çýkarmýþtýr.

Diðer taraftan, 8. Kalkýnma Planýnýn hazýrlanmasý sýrsýnda 2001-2023 yýllarýný kapsayan bir
uzun vadeli strateji de oluþturulmuþ olup, Sekizinci Plan’ýn eki olarak yayýnlanmýþtýr. Dokuzuncu
Planda uzun vadeli stratejiye birçok yerde atýf yapýlmýþtý ama bu planda uzun vadeli stratejiye bir atýf
yapýldýðýný görmüyoruz. Yalnýz bir yerde, planýn giriþ kýsmýnda “Ülkemizin 2023 hedefleri
doðrultusunda” diye bir ifade var. Bununla birlikte, bu hedeflerin Hükûmetin 2023 hedefleri mi yoksa
uzun vadeli stratejinin hedefleri mi olduðu anlaþýlamamýþtýr. Bu çerçevede, uzun vadeli stratejinin
iþlevini devam ettirip ettirmediði hususu ile, bu plana da yön vermeye devam edip etmediði hususlarý
anlaþýlamamýþtýr. 

2007 – 2013 yýllarýný kapsayan 9. Kalkýnma Planý’nda, “Ýstikrar içinde büyüyen, gelirini daha
adil paylaþan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüþen, AB’ye üyelik için
uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye vizyonu” temel alýnmýþ olmasýna raðmen Onuncu Kalkýnma
Planýnýn bir vizyonu tanýmlanmamýþtýr. 9. Plan’ýn Giriþ kýsmýnda, Plan’ýn AB’ye üyelik sürecine
katký saðlayacak temel strateji belgesi olarak hazýrlandýðý vurgulanmaktadýr. 10.Plan’ýn Giriþ
kýsmýnda ise Plan’ýn “iktidarýn 2023 hedefleri doðrultusunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnma
süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakýþ açýsýyla ele alýnmýþ, insan odaklý kalkýnma anlayýþý
çerçevesinde katýlýmcý bir yaklaþým benimsendiði” vurgusu yapýlmaktadýr. 10. Plan, kalkýnmanýn
sürdürülebilirliðini merkeze alan bir yaklaþýmla hazýrlandýðý iddiasýndadýr. Bununla birlikte, bir
önceki plan döneminde “kalkýnmanýn motoru” olacaðý öngörülen AB’ye üyelik sürecine 10.Plan’ýn
Giriþ kýsmýnda hiç atýf yapýlmamýþtýr. Oysa ki 9.Plan’ýn Giriþ bölümünde tam 3 kez AB’ye üyelik
perspektifi vurgulanmýþ, 1 kez de Plan’ýn AB mali takvimi dikkate alýnarak hazýrlandýðý ifade
edilmiþtir.

Diðer taraftan, Dokuzuncu Planda öngörülen uygulama, izleme ve deðerlendirme aþamasý hayata
geçirilememiþtir. Burada da bildiðiniz üzere, plan izleme ve yönlendirme komitesinin oluþturulmasý
öngörülmüþtür. DPT Müsteþarý baþkanlýðýnda ilgili bakanlýklarýn üst düzey yöneticilerinden oluþacak
bu komitenin yýlda en az bir defa toplanmasý ve plan uygulamalarýný deðerlendirmek, hedeflere iliþkin
geliþmeleri izlemek, programlama ve bütçeleme çalýþmalarýna yön vermek ve yýllýk plan ilerleme
raporlarýný hazýrlayarak Bakanlar Kuruluna sunmasý öngörülmüþtür. Bununla birlikte, bu alanda hiçbir
somut ilerleme kaydedilmemiþ olup, ne böyle bir komite kurulmamýþ ne de plan geliþmeleri yýllýk
olarak izlenmiþtir. Buna raðmen, Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn bu alandaki baþarýsýzlýðýndan hiçbir
þekilde bahsedilmeyerek ayný hususlarýn Onuncu Kalkýnma Planýna aynen alýnmasý anlaþýlamamýþtýr. 
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KÜRESEL GELÝÞMELER VE EÐÝLÝMLER 
Onuncu Kalkýnma Planý’nýn küresel eðilimler ve Türkiye etkileþmesi bölümüne bakýldýðýnda

dünyanýn nereden gelip nereye gittiði konusunda bazý saptamalarýn ve analizlerin yapýldýðý
görülmektedir. Bununla birlikte, bu geliþmelerin Türkiye ekonomisini nasýl etkileyeceðine iliþkin
olarak ve Türkiye olarak yapýlmasý gerekenlere iliþkin olarak açýk ve net görüþlerin ortaya
konulmadýðý ortadadýr. Bu çerçevede, söz konusu geliþmelerle Türkiye ekonomisinin arasýnda açýk
bir iliþkinin kurulmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr. 

9. Plan’da “Uluslararasý Geliþmeler ve Temel Eðilimler” baþlýðý altýnda “Ekonomik alanda
küreselleþmenin yanýnda bölgesel bütünleþme hareketleri de geliþmektedir” denilmektedir. 10.
Plan’da adý yukarýdaki gibi deðiþtirilen ayný bölümde ise böyle bir vurguya rastlanmamaktadýr. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda klasik “Merkez – Çevre dikotomisi” üzerinden gidilmekte, geliþmiþ
ülkelerin deðer zincirlerinin yüksek katma deðer yaratan aþamalarýna hâkim olup, zincirin diðer
aþamalarýný ve üretim aðýný da yönetmekte olduðu ifade edilmekte ve Türkiye’nin henüz yüksek
katma deðer yaratan halkalar içerisinde potansiyeli ile orantýlý bir biçimde yer almadýðý
vurgulanmaktadýr. Bununla birlikte ülkemizin bölgesinde deðer zincirlerini örgütleme, geliþtirme ve
deðiþen üretim ve talep þartlarýný fýrsata dönüþtürme kapasitesine sahip olduðu belirtilmektedir. 

“Batýdan Doðuya Kayan Büyüme ve Üretim Ekseni” baþlýðý altýnda doðru bir saptama yapýlarak
küresel ekonomide üretim ekseni ve aðýrlýk merkezinin, geliþmiþ Batý ülkelerinden geliþmekte olan
Asya ülkelerine doðru kaydýðý vurgulanmaktadýr. Bununla birlikte Güney Doðu Asya ölçek
ekonomilerine (Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve ASEAN üyesi ülkeler) yapýlan vurgu,
9.Plan’a göre gözle görülür ölçüde azalmýþtýr. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bir önceki
planýn ilgili bölümünde tam 15 kez Çin’in yükseliþi ve Çin ekonomisi vurgulanmýþ, 6 paragraf Çin’e,
4 paragraf ise Hindistan’a ayrýlmýþtýr. 10. Plan’da ise münhasýran Çin’e ya da Hindistan’a ayrýlan
paragraf bulunmamaktadýr. Kamuoyunda Arap sermayesi olarak da bilinen Körfez Bölgesi ülkelerine
yapýlan vurgu, Güney Doðu Asya ölçek ekonomilerine yapýlan vurguyla ikame edilmiþtir.

Ülkemizin kalkýnma sürecinin baþarýyla devam etmesi için büyümenin yüksek oranda, istikrarlý
ve sürdürülebilir bir yapýda saðlanmasý, tasarruf oranlarýnýn artýrýlarak yatýrýmlarýn ve büyümenin
finansmanýnda dýþ kaynaklara olan baðýmlýlýðýn azaltýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu vurgu 10.
Plan’da da tekrarlanmýþtýr. Ancak Plan’ýn tamamýna bakýldýðýnda bu hedeften uzak bir Kalkýnma
anlayýþýnýn ortaya konulduðu gözlemlenmektedir.

Bilgiye dayalý üretim, büyümenin temel belirleyici gücü olmaya devam edecektir. Bu husus,
“Geliþmiþ ekonomiler Ar-Ge ve yenilikçiliðin merkezi olarak yüksek katma deðerli pek çok sektörde
liderliðini korurken, iþgücü maliyetlerine duyarlý sektörlerde göreceli olarak rekabet üstünlüðünü
kaybetmektedir. Özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya baþta olmak üzere geliþmekte olan ülkeler de
bilgiye dayalý üretim konusunda atýlým içerisindedir” denilerek vurgulanmýþtýr. Türkiye’nin de
yapmasý gerekenin bilgiye dayalý üretime yönelik dönüþümü tamamlamasý ve ekonomide verimlilik
artýþýný saðlamasý olduðu, bu dönüþümün saðlanmasý halinde ülkemizin “orta gelir tuzaðýna”
yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler arasýna girebileceði ifade edilmektedir.

“Çok Kutuplu Dünya Düzeni, Deðiþen Roller, Deðiþen Kurallar” baþlýðý altýndaki paragraflarda,
genel olarak 21. yüzyýlda ekonomik ve siyasal güç dengesinin deðiþmekte olduðu ve küresel sistemin
de ABD, AB, BRIC ülkeleri ve Doðu Asya gibi eksenler üzerinde çok kutuplu bir yapýya
dönüþmesinin beklenmekte olduðu vurgulanmaktadýr. Bu süreçte, yükselen ve geliþmekte olan ülkeler
arasýnda etkileþim ve ekonomik karþýlýklý baðýmlýlýðýn, bu baðlamda özellikle güney-güney arasýndaki
ekonomik ve ticari iliþkilerin artacaðý, küresel ve bölgesel çok taraflý iþbirliklerinin ön plana çýkacaðý
öngörülmektedir.
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Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý kurulan ve büyük ölçüde Soðuk Savaþ dönemi uluslararasý sisteminin
özelliklerini taþýyan küresel platformlara iliþkin meþruiyet tartýþmalarý yoðunlaþtýðý ifade edilmekte
ve bu kuruluþlarýn yönetiminde geliþmekte olan ülkelerin aðýrlýklarýnýn artmasý beklenmekte olduðu
savlanmaktadýr. Bu ifadeyle 2015 – 2016 dönemi için Güvenlik Konseyi geçici üyeliði için
adaylýðýmýzý koyduðumuz Birleþmiþ Milletler’e ve 1959 yýlýndan bu yana tam üyelik hedefiyle
iliþkilerimizi yürüttüðümüz Avrupa Birliði’ne bir gönderme yapýlmýþtýr. Ülkemizin bu süreçte “farklý
bölgesel güç merkezleri”yle ekonomik ve siyasi iliþkilerini geliþtirerek bölgesinde önemli bir merkez
olarak öne çýkmakta olduðu ileri sürülmektedir. Türk Dýþ Politikasýnýn yeni eðilimleri göz önünde
bulundurularak bu merkezlerin yalnýzca Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler mi yoksa “Sýfýr Sorun”
politikasý kapsamýnda yaklaþtýðýmýz ülkeler mi olduðu sorgulanmalýdýr. Ayrýca unutulmamalýdýr ki
Türkiye’nin bölgeselleþme seçenekleri yalnýzca kendi tercihlerine deðil, yeni uluslararasý konjonktüre,
yeni makroekonomik dengelere ve yeni çok kutuplu dünya jeopolitiðine de baðlýdýr. 

Öte yandan, 35. paragrafýn sonunda “Türkiye son dönemde uluslararasý kurallara uyum ile
yönetim kapasitesini ve kurumsallaþma düzeyini güçlendirme yönünde önemli ilerlemeler saðlamýþtýr.
Ülkemiz yapacaðý yeni atýlýmlarla bölgesel rolünü pekiþtirerek uluslararasý bir cazibe merkezi
olmanýn þartlarýný oluþturabilecektir.” denilmektedir. Bununla birlikte bu ilerlemelerin neler olduðu
belli olmadýðý gibi ülkemizin yapacaðý yeni atýlýmlarýn neler olacaðý da belli deðildir. 

“Uluslararasý Ticari ve Ekonomik Bütünleþme” baþlýðý altýndaki paragraflarda küresel ve
bölgesel düzeyde ticari bütünleþme hareketlerinin arttýðý kabul edilmekle birlikte AB ile ABD
arasýnda geçtiðimiz aylarda imzalanan ve ülkemizi de Gümrük Birliði üyesi olmasý hasebiyle derinden
etkileyeceði öngörülen Serbest Ticaret Anlaþmasý’na tek bir atýf yapýlmamaktadýr. Geçtiðimiz
günlerde Kuzey Ýrlanda’da düzenlenen G-8 Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesi’nde geleceði þekillendirecek
temel antlaþma olarak tanýmlanan AB-ABD STA’sý, 10. Kalkýnma Planý’nda önemsenmemiþ ya da
unutulmuþtur. 

“Avrupa Birliði” baþlýðý altýndaki paragraflarda Avrupa Birliði’nin halen yaþamakta olduðu
siyasal ve mali krize atýfta bulunulmuþ ve bütünleþmenin daha gevþek bir iþbirliði çerçevesine
oturtulmasý ya da tam tersine siyasi bütünleþmenin pekiþtirilerek ulusal yetkilerin daha fazla
devredilmesinin seçenekler arasýnda yer aldýðý vurgulanmaktadýr. Çok vitesli Avrupa tartýþmalarýna
da deðinilmekte ve Türkiye’nin AB iliþkileri konusunda alternatif stratejiler geliþtirmesinin önem
arz ettiði ifade edilmektedir. Unutulmamalýdýr ki Türkiye ile ayný gün (3 Ekim 2005) müzakerelere
baþlayan Hýrvatistan, 1 Temmuz 2013 itibariyle AB’nin 28. üyesi olacakken Türkiye-AB
müzakerelerinde tam 3 yýldýr yeni bir fasýl açýlmamaktadýr. 25 Haziran Salý günü ise AB Daimi
Temsilciler Konseyinde (COREPER) “Bölgesel Politika” isimli yeni müzakere baþlýðýnýn açýlmasý
konusunda yapýlan oturumda alýnan karar ise Türkiye açýsýndan tam bir hayal kýrýklýðýdýr.  Bununla
birlikte, 10.Plan’da AB’nin hâlihazýrda Türkiye’nin en büyük ticari ortaðý olduðu ve ülkemize en
fazla uluslararasý doðrudan yatýrým saðlayan bölgeselleþme hareketi olduðu vurgulanmaktadýr. 

Gümrük Birliði konusunda ise 10.Plan’da GB’nin ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari iliþkilerini
belirleme serbestisine sahip olduðu ifade edilmektedir. “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bir yandan
AB üyeliði hedefini sürdürürken diðer yandan son dönemde yoðunluk kazanmýþ olan küresel düzeyde
ekonomik ve sosyal iþbirliði faaliyetlerini ve komþularýyla iliþkilerini geliþtirmeyi devam ettirmesi
önem taþýmaktadýr” denilmektedir. Bu baðlamda iktidar partisinin “komþularla sýfýr sorun” teorisi ve
bunun pratiðe yansýmýþ uygulamasý konularýnda eksiklikler vardýr. 
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Diðer taraftan, 42. Paragrafta “Türkiye ile AB arasýndaki ticari ve ekonomik iliþkilerin
geliþmesinde kilit bir aþamayý oluþturan Gümrük Birliði, Türkiye için üyeliðe giden sürecin bir parçasý
olarak deðerlendirilmektedir. Diðer taraftan Gümrük Birliði, ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari
iliþkilerini belirleme serbestisi imkanýný kýsýtlamaktadýr.” denilmekte olup, bu konu üzerinde bir
tartýþma açýlmadan baþka konulara geçilmiþtir. Bununla birlikte, söz konusu ifadelerden, Hükümetin
Gümrük Birliði konusundaki net ve açýk düþüncesi anlaþýlamamaktadýr. Hükümet eðer Gümrük
Birliðine karþý eleþtirel bir yaklaþým benimsiyorsa bunu açýkça ortaya koymalýdýr. 

“Þehirleþme Sürecinin Hýzlanmasý” baþlýðý altýnda ise þehirlerde sosyal ve mekansal ayrýþma
riskinin olduðu ifade edilmektedir. Bu baðlamda toplumumuzun yapýsýnda olan komþuluk iliþkileri,
mekânsal sahiplenme gibi olgularýn AKP döneminde yozlaþtýrýldýðý üzerinde durulabilir. Ýstanbul
gibi bazý metropollerde özellikle Roman kökenli yurttaþlarýmýzýn “Kentsel Dönüþüm Süreci” adý
altýnda evlerinden ayrýlmak zorunda býrakýlmasý hususlarýna vurgu yapýlabilir. 10.Plan’da þehirleþme
sürecinin, þehirleri daha rekabetçi, yaþanabilir ve sürdürülebilir bir niteliðe kavuþturacak biçimde
yönetilmesi, ülkemizin kalkýnma hedeflerine ulaþmasýna önemli katký saðlayabileceði üzerinde
durulmaktadýr. Kentsel Dönüþüm projelerinde kamu harcamalarýný asgariye indirme amacý
vurgulanmaktadýr. Bu da, iktidar partisince suiistimal dedikodularýnýn sýk iþitildiði TOKÝ gibi bir
kurumun önümüzdeki 5 yýllýk süreçteki yeni misyonu ve vizyonu konusunda fikir vermektedir. 

“Ýklim Deðiþikliði ve Çevre” baþlýðý altýnda yer alan paragraflarda ise özetle, ülkemizin aldýðý
kararlar ve yürüttüðü projelerle çevresel tehditleri fýrsata dönüþtürme potansiyeline sahip olduðu
vurgulanmaktadýr. Bu noktada, iktidar partisinin özellikle de Gezi Parký olaylarý sýrasýndaki tutumunu
ve Çevre Kanunu ile ilgili protestolarý gündeme getirmek önemli olabilir. Dünya Saðlýk Örgütü’ne
göre, kentte kiþi baþýna düþen yeþil alanýn en az 9 metrekare olmasý gerektiðini, 10 ila 15 metrekarenin
ise ideal olduðunu belirtiyor. Geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna düþen yeþil alan ortalama 20 metrekare
civarýnda seyrederken Türkiye’de 1 ila 9 metrekare arasýnda deðiþmektedir. Bu durum AKP
iktidarýnýn sürdürülebilir bir çevre yaratmak anlamýndaki vizyonuyla çeliþmektedir. 

Dünya Ekonomisindeki Makroekonomik Geliþmeler ve Beklentiler
Planýn dünya ekonomisindeki geliþmeler bölümünde Türkiye’nin durumunu geliþmiþ ülkelerle ve

benzer durumda olduðumuz geliþmekte olan ülkelerle karþýlaþtýrmalý olarak ele alan tablolar ve
analizlerin olmadýðý görülmektedir. Dünya ekonomisine iliþkin temel makro ekonomik göstergeler adlý
tablo çok özet bir tablo olup, Türkiye’yi dünya ekonomisindeki konumunu ortaya koymaktan uzaktýr.
Bununla birlikte, Hükümetin 2023’te dünyanýn onuncu büyük ülkesi olacaðýna iliþkin öngörüsü varsa
konunun dinamik bir analiz çerçevesinde ele alýnmasýna ve ülkemizin rekabet içinde olduðu benzer
geliþmiþlik düzeyinde olduðumuz ülkelerle karþýlaþtýrmalý bir biçimde tanýmlanmasýna ihtiyaç vardýr. 

Bu bölümde küresel krizin etkilerinin devam edeceði varsayýmlarý yapýlmýþ olmasýna raðmen,
esas itibarýyla krizin devam edip etmeyeceði konusu açýkça ortaya konulmamýþtýr. Son yaþanan krizin
kapitalist sistemin sistemik bir krizi olup olmadýðý konusunun tartýþýlmasýna ihtiyaç vardýr. Bu durum
geliþmekte olan ülkelere akacak olan uluslararasý likidite miktarýný etkileyerek hem geliþmekte olan
ülkeleri hem de ülkemizi ciddi biçimde etkileme potansiyeline sahip bulunmaktadýr. 

Diðer taraftan, küresel krizin etkilerini sürdürmesi beklenmesi ile dünya ekonomisinin kriz
öncesi büyüme hýzýný yakalamasý arasýnda bir çeliþki bulunmaktadýr. Bununla birlikte, IMF’nin Dünya
Ekonomik Görünüm Raporu Onuncu Plan hazýrlanýrken hiçbir eleþtiriye tabi tutulmadan aynen kabul
edilmiþtir. Açýktýr ki IMF geçmiþte sýklýkla yapmýþ olduðu gibi yakýn zamanlarda söz konusu
tahminlerini deðiþtirebilir. Bununla birlikte, önümüzdeki 5 yýlýk dönemi belirleyecek olan Plan böyle
bir esneklikten yoksundur. 
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Planda küresel ekonomi ile ilgili olarak tespit ettiðimiz önemli eksiklikler bulunmaktadýr.
Bunlardan biri, Avrupa Birliði ile Amerika Birleþik Devletleri arasýnda imzalanma sürecine giren
serbest ticaret anlaþmasý olup, bu anlaþmanýn hiç zikredilmemiþ olmasý hayretle karþýlanmýþtýr. Dünya
ekonomisinin yüzde 40’ý kadar bir büyüklük, gayrisafi yurt içi hasýla olarak, 1 trilyar dolarlýk bir ticaret
hacminin fark edilmemiþ olmasý planýn nasýl hazýrlandýðý konusunda soru iþaretleri ortaya koymuþtur.

Diðer önemli bir eksiklikte, dünyadaki risk iþtahýnýn yani küresel sermayenin risk iþtahýnýn
bitmeyeceðinin varsayýlmasýdýr. Oysa daha geçen hafta FED’in “Artýk parti bitti, önümüzdeki yýldan
itibaren dünyaya likidite vermeyeceðim.” demesiyle birlikte gerçekten çok ciddi sarsýntýlar
yaþanmýþtýr ve yaþanmaya devam edecektir. Bu durum Planýn  gerçekçi bir vizyondan yoksun
olduðunu göstermektedir.

Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Geliþmeler
Bu bölümde esas olarak Dokuzuncu Plan döneminin makroekonomik ve sektörel geliþmeleri

deðerlendirilmiþtir.  
Dokuzuncu Kalkýnma Planý’nýn vizyonu “Ýstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaþan,

küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüþen, AB’ye üyelik için uyum sürecini
tamamlamýþ bir Türkiye” olarak tanýmlanmýþtýr. Bununla birlikte, söz konusu vizyonun gerçekleþmediðini
görmekteyiz. Öncelikle AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye tamamen bugün
iþlevsiz hâle gelmiþtir. Hâlbuki Türkiye’nin planlama geleneklerinde beþ yýllýk planlarýn hazýrlanmasý
esasken, ilk defa Dokuzuncu Kalkýnma Planý yedi yýllýk bir perspektifle hazýrlanmýþtýr. Bunun da nedeni
AB bütçe sürecine uyum saðlanmasý olarak açýklanmýþtýr. Bununla birlikte, gelinen nokta büyük bir
baþarýsýzlýktýr. AB ile üyelik sürecinde ciddi bir ilerleme kaydedilmediði gibi, AB ile iliþkilerdeki sorunlar
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini gölgeleyecek bir aþamaya ulaþmýþtýr. Bunun sonucunda da Dokuzuncu
Planýn “AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye” iddiasý Onuncu Kalkýnma Planýnda
yer almamýþ ve fiilen ortadan kalkmýþtýr.

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn “Ýstikrar içinde büyüyen” bir ekonomi iddiasý yüzde 7 olan
ortalama büyüme hýzýnýn yüzde 3,5 oranýnda gerçekleþmesi neticesinde ortadan kalkmýþtýr. O açýdan
eðer büyüme hýzý yarýya düþmüþse burada bir istikrar içinde büyüme göremeyiz. 

Planýn “gelirini daha adil paylaþan” hikâyesi de Türkiye açýsýndan bir þey ifade etmemektedir.
Gini katsayýsýna bakýldýðýnda çok ufak bir kýsým deðiþiklikler vardýr. Ama biz biliyoruz ki toplum
içinde zengin ve fakir kesim arasýndaki fark gittikçe büyümektedir ve bunun sonucunda da
Türkiye’de yoksulluk ciddi biçimde artmaktadýr. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý vizyonunun “Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip ve bilgi
toplumuna dönüþen bir Türkiye” bileþenleri açýsýndan bakýldýðýnda Türkiye’nin bu alanlarda ciddi bir
geliþme kaydedemediði görülmektedir. Nitekim imalat sanayinin teknoloji yoðunluðu açýsýndan
bakýldýðýnda Türkiye’de düþük ve orta düþük teknolojili bir üretim ve katma deðer yapýsýnýn hakim
olmaya devam ettiði görülmektedir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda plan öncesi dönemde Türkiye’de ekonomik ve sosyal geliþmeler
bölümünde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduðu durum anlatýlmaktadýr. Burada belirtilmesi gerek
önemli bir husus aslýnda planýn tümüne de damgasý vurmaktadýr. O da ulaþýlamayan temel amaçlarýn,
gerçekleþtirilemeyen hedeflerin baþlýca sorumlusu olarak küresel krizin gösterilmesidir. Diðer bir
ifadeyle Dokuzuncu Kalkýnma Planý’nýn ekonomide ciddi bir yapýsal dönüþümü saðlamayý amaçlayan,
oldukça iddialý bir plan olma niteliðinin gerçekleþmemesi küresel kriz bahanesi ile geçiþtirilmek
istenmektedir. 
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Küresel kriz her zaman olabilir. Dünya ekonomisinin sistemik krizleri belli aralýklarla belli
bölgelerde veya dünya ölçeðinde tekrarlanmakta olup krizin etkisinin ne kadar süreceði ve þiddeti
deðiþebilmektedir. Bu krizlerin yayýlma etkileri elbette hem geliþmiþ ülkeleri hem de bizim gibi olan
ülkeleri de etkilemeye devam edecektir. Bununla birlikte, ülke olarak bu krizleri öngörmenin yaný sýra,
iddialý hedefler ortaya koyan ve bu çerçevede ekonomimizin dönüþümünü saðlayacak planlar ve
programlar hazýrlamaya ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. 

Diðer taraftan Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn makroekonomik hedef ve tahminleri üzerinde
durduðumuzda, bunlarda çok büyük sapmalar olduðunu görmekteyiz. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda
yýlýk ortalama büyüme hýzý yüzde 7 olarak öngörülmesine raðmen gerçekleþme yüzde 3,5 olmuþtur. 

Kiþi baþýna millî gelir 10 bin dolarý ancak millî gelirde yapýlan revizyonla bulmuþtur. Bildiðiniz
üzere 2008 yýlýnda yapýlan revizyonla millî gelir yaklaþýk yüzde 30 civarýnda artmýþtýr. O yüzden
bugün 10 bin dolarý geçen kiþi baþýna millî gelirin aslýnda 7 bin dolarlar civarýnda gerçekleþtiðini
görmekteyiz.

Toplam sabit sermaye yatýrým artýþ hýzý planda yüzde 9,1 olarak öngörülmekteyken yüzde 4,4
olarak gerçekleþmiþtir. Bir ekonominin büyümesi için yatýrýmlara ihtiyaç vardýr.

Sanayinin millî gelir içindeki payýnýn artmasý öngörülmesine raðmen sanayinin millî gelir
içindeki payý azalmaktadýr. 

Dýþ ticaret içinde ihracatýn 2013 yýlýnda 210 milyar dolar olarak öngörülmesine raðmen 158
milyar dolar, ithalatýn ise 275 milyar dolar olarak öngörülmesine raðmen 253 milyar dolar seviyesinde
gerçekleþmesi beklenmektedir. Bu geliþmeler sonucunda Plan döneminin son yýlý olan 2013 yýlýnda
millî gelirin yüzde 3’üne gerilemesi öngörülen cari iþlemler açýðýnýn millî gelir içindeki payý yüzde
7,1 olarak gerçekleþmektedir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda TÜFE artýþ hýzý yüzde 3 gibi çok iddialý bir hedef olarak
belirlenmiþ olup, 2013 yýlýnda Merkez Bankasý hedefi yüzde 5,3’tür. 

Kamu kesimi borçlanma gereðinin mili gelire oranýnýn 2006’da yüzde 0,9 fazla verirken 2013
yýlýnda 3,6 fazla vermesi öngörülmüþtür. Bununla birlikte ayný dönemler itibarýyla gerçekleþmenin
yüzde 1,8 fazladan yüzde 1,5 açýða dönmesi beklenmektedir. 

Ýþsizlikte ise Planda yüzde 7,7’lik bir iþsizlik oraný öngörülmüþ olmasýna karþýlýk, 2013 yýlý
gerçekleþmesinin yüzde 8,9 olmasý öngörülmektedir. 

Diðer taraftan Dokuzuncu Planýn en önemli bölümlerinden biri planýn uygulama, izleme ve
deðerlendirme aþamasýdýr. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda DPT Müsteþarý baþkanlýðýnda ilgili
bakanlarýn üst düzey yöneticilerinden oluþacak bir Plan Ýzleme ve Yönlendirme Komitesinin
oluþturulmasý öngörülmüþtür. Söz konusu Komitenin yýlda en az bir defa toplanarak Plan
uygulamalarýný deðerlendirmesi, hedeflere iliþkin geliþmeleri izlemesi, programlama ve bütçeleme
çalýþmalarýna yön vermesi ve bu çerçevede yýllýk plan ilerleme raporlarýný hazýrlayarak Bakanlar
Kuruluna sunmasý beklenmektedir. Bununla birlikte, bu alanda çok ciddi bir baþarýsýzlýkla
karþýlaþýlmýþtýr. Nitekim söz konusu komite kurulmadýðý gibi, yýllýk planlarýn uygulanmasý hiçbir
þekilde izlenmemiþtir. Bunun sonucunda Plan dönemi süresinde gerçekleþtirilecek amaç ve
hedeflerde, uygulanacak politikalarda ne gibi geliþmeler olduðu hakkýnda bir fikir edinilmesi
mümkün olamamýþtýr. 
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ONUNCU KALKINMA PLANININ TEMEL AMAÇLARI VE ÝLKELERÝ
Onuncu Kalkýnma Planý hazýrlanýrken Dokuzuncu Kalkýnma Planýna da hâkim olan stratejik

planlama anlayýþý devam ettirilmiþtir. Bu hâliyle de Plan kurumlarýn hazýrlamýþ olduðu stratejik
planlara oldukça benzeyen bir yapýya bürünmüþ gözükmektedir. Buna ilaveten Plana “Öncelikli
Dönüþüm Programlarý” adý altýnda yeni bir bölüm eklenmiþtir. Bu bölüm son yýllarda yýllýk
programlarda Politika Öncelikleri ve Tedbirler adý altýnda oluþturulmuþ bulunan bazý somut
önceliklerin Plan metnine de taþýnmasý anlamýna gelmektedir. 

Ülkemizdeki Planlama gelenekleri ve deneyimi daha makro boyutta, sektörel ve bölgesel
perspektifleri de içeren planlarýn yapýlmasýna dayalý olmuþtur. Bununla birlikte, ilk önce 9. Plan ile
baþlayan þimdi de 10. Plan ile devam eden Planlarýn giderek bir program yapýsýna dönüþmesi ve
adeta bir acil eylem planý çerçevesinde öncelik-tedbir yapýsý üzerinden kurgulanmasý eðilimi devam
etmektedir. 

Planlarýn “Ýzleme, Deðerlendirme, Koordinasyon” iþlevlerinin gerçekleþtirilemediði bir yapýda
böyle bir yöntemi benimseyerek Plan önceliklerinin izlenebilmesini ve bu kapsamda ölçülebilmesini
saðlamak kolaycý bir yöntem olarak gözükmektedir. Bu çerçevede yapýlmasý gereken, Planlarýn
“Ýzleme, Deðerlendirme, Koordinasyon” iþlevlerinin yapýlmasýný saðlayacak tedbirleri gerektiði
þekilde almak ve Kalkýnma Bakanlýðýný bunu yapacak bir yetki ve güç ile donatmaktýr. Yoksa
Kalkýnma Planlarý kâðýt üzerinde kalan belgeler olmaktan öteye gidemeyecektir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý oldukça iddialý bir plan olarak hazýrlanmýþ olup, kamuoyuna ülkenin
yapýsal dönüþümünü saðlayacak bir plan olarak takdim edilmiþtir. Bununla birlikte, 2008-2009
küresel krizi plan önceliklerini ve hedeflerini ulaþýlamaz hale getirmiþtir. Bunun sonucunda da yapýsal
dönüþümü saðlamaya çalýþan bu iddialý plan birdenbire klasik bir istikrar programýna dönüþmüþtür. 

Bununla birlikte, dünya ekonomisinin belli aralýklarla krizlere girmesi olaðandýr. Bu krizlerin
etkisinin nasýl olacaðý ve ne kadar süreceði de bilinemeyebilir. Bununla birlikte, Türkiye olarak bu
krizleri öngören, bu krizlerden etkileneceðini bilen, fakat bunun ötesinde belli iddialarý ortaya koyan
ve bu çerçevede ülkenin dönüþümünü saðlamayý amaçlayan plan ve programlar hazýrlamaya
ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Ne yazýk ki bu iddia Onuncu Kalkýnma Planý’nda gözükmemektedir.
Onuncu Kalkýnma Planý, oldukça mahcup bir biçimde hazýrlanmýþ, iddiasýz bir plandýr. Bu
iddiasýzlýðýn altýnda önümüzdeki dönemde de küresel krizin etkilerinin görülmeye devam edeceði,
uluslararasý likiditenin eskisi kadar bol olmayacaðý varsayýmý vardýr. 

Bu çerçevede, ülkemizde uzun yýllardýr uygulanmakta olan bu büyüme modelinden ciddi bir
kopuþa ve bu çerçevede 2001 krizi sonrasý istikrar amacýyla ortaya konulmuþ olan bu programýn
deðiþmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. 

Bu durum da böyle bir iddiasýz bir planla, küresel krizin devam edeceði öngörüsüne teslim olan
ve ekonomide ciddi yapýsal dönüþümleri öngörmeyen bir planla 2023 hedeflerine ulaþýlabilmesi
mümkün gözükmemektedir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý’ndaki temel amaçlarýn ve özellikle de somut hedeflerin makro-
ekonomik anlamda hem de sektörler anlamýnda gerçekleþmemesinin sorumlusu küresel kriz ve onun
getirdiði sonuçlar olarak ortaya konulmuþtur. Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz
etkilerinin olduðu inkar edilemez. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri
içinde de krizleri sýk sýk tekrarlanmaktadýr. 1988, 1994, 1999, sonra 2001, bunlar Türkiye
ekonomisinin kendine özgü krizleridir. Elbette bunlarý tetikleyen, bunlarý etkileyen dünyada
geliþmeler olmuþ olabilir ama temel anlamda Türkiye ekonomisinin belli problemleri vardýr. Bu
problemleri þöyle özetleyebiliriz. 
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� Yurtiçi tasarruf oranlarý yetersizdir ve bunun sonucunda Türkiye ekonomisindeki büyüme
dýþ tasarruflara dayalý bir yapý içinde geliþmektedir. 2003-2012 döneminde Türkiye’nin yurtiçi
tasarruflarý artmamýþ, aksine azalmýþtýr. 1990’lý yýllarda millî gelir içindeki pay olarak yüzde 23’ler
civarýnda olan yurtiçi tasarruflar, 2003-2012 döneminde yüzde 15’lere gerilemiþtir.  

� Cari iþlemler açýðý sürekli olarak yükselme eðilimindedir. Elbette, bu cari açýðýn içinde
enerji fiyatlarýndaki yükseliþin de payý vardýr. Ama enerji dýþarýda tutulduðunda da Türkiye ekonomisi
cari iþlemler açýðý vermektedir. Zaten Türkiye’nin enerji ithalatýnýn (TÜÝK 27’nci Fasýl) toplam ithalat
içindeki payý yüzde 20’ler civarýndadýr. Kriz yýllarýnda ise bu oran yüzde 25’lere çýkmaktadýr. Demek
ki, cari açýðýn enerji ithalatýndaki artýþýn dýþýnda baþka önemli sebepleri de vardýr ki bunlarýn en
önemlisi Türkiye’nin hem üretim hem de ihracat yapýsýnýn ara malý ithalatýna olan yüksek oranlý
baðýmlýlýðýdýr. Bu baðýmlýlýk AKP döneminde hýzla artmýþ olup, ekonomi yavaþlasa bile cari iþlemler
açýðý beklendiði kadar düþmemektedir. 

� Üçüncü bir problem, kamu kesimi dengelerinin sürdürülebilir olmamasýdýr. Mevzuata baðlý
zorunlu harcamalarýn yüksek düzeyi (özellikle sosyal güvenlik sisteminin yükümlülükleri) ve
ekonomik büyümeye aþýrý duyarlý dolaylý vergilere dayalý bir vergi yapýsý kýrýlganlýðý artýrmaktadýr.
Ekonomide yüksek kayýt dýþýlýk devam etmektedir. Hükûmetin en çok övündüðü konulardan biri
olan mali disiplin ve bu çerçevede bütçe performansý 2012 yýlýnda büyümenin yavaþlamasýyla birlikte
altüst olmuþtur.  

� Ülkemizde iþgücüne katýlým oranlarý ve istihdam oranlarý çok düþüktür. Nitekim, Türkiye’de
iþgücüne katýlým oraný yüzde 49 iken, OECD ülkelerinin iþgücüne katýlým oraný ortalamasý yüzde
70’tir. Diðer bir ifadeyle Türkiye mevcut insan kaynaklarýnýn ancak yarýsýný kullanmaktadýr. Bu
çerçevede, diðer ülkeler ile kýyaslayarak “Türkiye OECD ülkeleri içinde en düþük iþsizlik oranýna
sahip olan ülkelerden biridir” tespiti eksik bir deðerlendirmeyi içermektedir.

� Diðer bir yapýsal sorun da, imalat sanayisindeki teknoloji yoðunluðunun çok düþük
olmasýdýr. Gerek üretimde, gerekse ihracatta Türkiye imalat sanayi düþük ve ortanýn altý teknoloji
yoðunluðuna sahip sektörlerde ve ürünlerde uzmanlaþmýþ bulunmaktadýr. Yüksek teknolojili
sektörlerin toplam içindeki payý yüzde 2-3’ler civarýnda olup 2003-2011 döneminde sürekli olarak
azalmýþtýr. Diðer bir ifadeyle, Türkiye ekonomisi aðýrlýklý olarak katma deðeri düþük,  niteliksiz ve
düþük nitelikli emeðe dayanan, kayýt dýþýlýðýn yaygýn olduðu bir ekonomik yapýya sahip olup, dünya
ekonomisiyle bu iþbölümü üzerinden bütünleþmektedir. 

Evet, þimdi, tabii, bu yapýsal problemler geçmiþte de vardý ama AKP döneminde bunlarýn
çözülmediðini, tam tersine aðýrlaþtýðýný görüyoruz. Buradaki sýkýntýmýzý, itirazýmýzý ve eleþtiri
noktalarýmýzý da bunlar oluþturuyor.

Türkiye ekonomisinin büyüme performansý orta-uzun dönem eðilimleri itibariyle incelendiðinde,
ekonomik aktivite hacmindeki dalgalanmalarýn ekonominin bir karakteristiði haline geldiði, hýzlý
büyüme dönemlerinin ekonomideki daralmalar ve krizler ile kesintiye uðradýðý görülmektedir (the
boom and the bust cycle). Nitekim 1994, 1999, 2001 ve 2009 yýllarýnda ekonomide negatif büyüme
hýzlarý kaydedilmiþtir. Bunun sonucunda ise ekonomide bazý yýllarda yüksek oranlý büyüme hýzlarýna
ulaþýlmasýna raðmen, ekonomik büyümenin ciddi biçimde yavaþladýðý ve ekonominin daraldýðý
yýllarýn etkisiyle büyüme hýzý ortalamalarýnýn düþtüðü görülmektedir.

– 41 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

Gökhan /



Burada vurgulanmasý gereken önemli konu bu küresel kriz olmamýþ olsaydý da Türkiye
ekonomisinin bir krize doðru gitmekte olduðudur. 2001 krizi sonrasýnda ekonomi yeniden büyümeye
baþlamýþ olup, büyüme hýzý 2004 yýlýnda en yüksek seviyesine çýkmýþtýr. Ýzleyen dönemde ise büyüme
hýzý yavaþlama eðilimine girmiþtir. Diðer bir ifadeyle küresel kriz Türkiye ekonomisini vurmadan
önce de -ki 2008 yýlýnýn son çeyreðinde vurmuþtur- Türkiye ekonomisinde ciddi bir yavaþlama söz
konusu olmuþtur. Bu anlamda, her þeyin sorumlusu olarak küresel krizin gösterilmesini çok doðru
bulmuyoruz. Diðer taraftan, krizden en hýzlý çýkan ülke olmakla övünen bir ülkede de hedeflerdeki
sapmalarýn yegâne sorumlusunun küresel kriz olarak gösterilmesini de kabul etmiyoruz.

Onuncu Kalkýnma Planý döneminde yüzde 5,5’lik bir büyüme hýzýnýn Türkiye’yi bir yere
götürmesi mümkün deðildir. Benzer þekilde yüzde 19’luk bir yurtiçi tasarruf oraný Türkiye gibi
geliþmekte olan bir ülke için yeterli deðildir. Nitekim yurtiçi tasarruflarýn millî gelir içindeki payý
yoðun rekabet içinde olduðumuz geliþmekte olan ülkelerde çok daha yüksektir. Bu çerçevede, yurt
içi tasarruflarýn GSYH’ya oraný, IMF rakamlarýna göre, 2011 yýlýnda Çin’de yüzde 51,4, Hindistan’da
yüzde 31,6, Güney Kore’de yüzde 31,8, Singapur’da yüzde 44,4, Tayvan’da yüzde 30, Endonezya’da
yüzde 33, Malezya’da yüzde 34,6, Meksika’da yüzde 24,2 Arjantin’de yüzde 22,5, Brezilya’da yüzde
18,5 iken Türkiye’de yüzde 13,9 olmuþtur. 

Diðer taraftan, Türkiye’de yurtiçi tasarruflarýn millî gelir içindeki payý önceki dönemlerde daha
yüksek seviyelerde gerçekleþmiþti. 1990’lý yýllarda yurt içi tasarruflarýn millî gelir içindeki payý yüzde
23’tür. Ayrýca bu oran 1980 yýlýnda yüzde 22,4, 1985 yýlýnda yüzde 20,5, 1990 yýlýnda yüzde 24,7,
1995 yýlýnda yüzde 24,6, 2000 yýlýnda ise –ki 1999 ve 2001 krizinin ortasýndadýr- yüzde 18,4 olmuþtu.
Bu çerçevede, önümüzdeki 5 yýllýk dönemde yüzde 19’luk bir yurtiçi tasarruf oranýnýn hedeflenmesi
anlamlý gözükmemektedir. 

Cari iþlemler açýðýnýn millî gelire oranýnýn plan döneminde yüzde 5,8 olmasý öngörülmüþtür.
Bununla birlikte, yüzde 5,5 büyüyen bir ekonomide yüzde 5,8 yüksek bir cari açýktýr. Kaldý ki bunun
tutmasý da mümkün deðildir. Nitekim enflasyonun plan döneminde yýllýk ortalama yüzde 4,8,
kümülatif yüzde 26,4 oranýnda artmasý öngörülmüþtür. Plan döneminde dolar kurunun 2013 yýlýnda
1,83 TL olan seviyesinden 2018 yýlýnda 1,97 TL’ye çýkmasý neticesinde nominal döviz kurundaki
artýþýn yüzde 7,7 olmasý beklenmektedir. Bunun sonucunda da TL reel olarak yüzde 9,5 oranýnda
deðer kazanacaktýr. Bununla birlikte, dolar kuru þimdiden 1,94 TL’ye ulaþmýþtýr. Diðer taraftan, eðer
bu kur artýþý gerçekleþirse – ki bu durumda Türk lirasý deðer kazanacaktýr - bu durum sýcak paraya
dayalý büyüme modelinin, “dýþarýdan para gelsin, Türkiye büyüsün”, modelinin devam edeceði
anlamýna gelecektir. Bunun sonucunda cari iþlemler açýðýnýn milli gelir içindeki payýnýn yüzde 10’lara
yükselerek ekonomideki bütün dengeleri bozucu yönde bir etki yapmasý muhtemeldir. 

2023 Hedefleri 
Hükümetin 2023 Vizyonu çerçevesinde ekonomik alanda ortaya koyduðu ve 2013 Yýlý Bütçe

Kanun Tasarýsý görüþmeleri sýrasýnda da sýklýkla dile getirilen hedefler tartýþmalý gözükmektedir. Söz
konusu hedefler arasýnda,

“2023’te Türkiye dünyanýn ilk 10 ekonomisinden birisi olacak” 
“2023’te Türkiye’de kiþi baþýna düþen milli gelir 25 bin dolar olacak”

hedefleri bulunmaktadýr. Bununla birlikte, gerek yaptýðýmýz teknik hesaplamalar, gerekse hükümetin
uygulamaya koymayý taahhüt ettiði politikalar açýsýndan bakýldýðýnda bu hedeflere ulaþýlmasý
imkânsýz gözükmektedir. 
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2012 yýlýnda dünyanýn 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10
ekonomisinden biri olacaðý hedefi, Türkiye ekonomisinin konumunu ve yapýsal problemlerini dünya
ekonomisi ölçeðinde ve bu çerçevede geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerle karþýlaþtýrmalý bir
perspektifte ele almayan bir varsayýma dayanmaktadýr. Elbette, bir ülke çok iyi bir planlama süreciyle
her yýl ekonomisinin ne kadar büyüyeceðini öngörerek milli gelirini artýrabilir. Bununla birlikte, diðer
rakip ülkelerin büyüme performanslarýný bilmek nasýl mümkün olabilir. Diðer bir ifadeyle, Çin’in,
Hindistan’ýn, Endonezya’nýn, Malezya’nýn veya sýralamada bizden daha altta olan bazý ülkelerin
önümüzdeki yaklaþýk 10 yýllýk dönemdeki büyüme performanslarýný nasýl bilebiliriz. Bu çerçevede,
statik deðil, dinamik bir analize ihtiyaç bulunmaktadýr. 

Türkiye’nin 2023’te kiþi baþýna 25 bin dolarlýk milli gelir hedefine ulaþmasý ise AKP’nin
iktidarda olduðu 2003-2013 dönemi gerçekleþmeleri ve 2014-2018 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu
Kalkýnma Planý öngörüleri ýþýðýnda mümkün gözükmemektedir. Nitekim 2014-2018 dönemi büyüme
hedefi ortalamasýnýn da yüzde 5,5 oranýnda belirlenmesi Türkiye’nin 2023’te kiþi baþýna 25 bin
dolarlýk milli gelir hedefine ulaþýlmasýný adeta imkânsýz kýlmaktadýr. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaþabilmesi için nasýl bir büyüme hýzýna
ulaþmasý gerektiði çeþitli senaryolar altýnda tartýþýlabilir. Bilindiði üzere, Türkiye’de millî gelir önce
TL cinsinden hesaplanýr sonra dolar kuru üzerinden dolar cinsine çevrilir ve ülke nüfusa bölünerek
kiþi baþýna millî gelir bulunur. CHP Plan ve Bütçe Komisyon üyelerince “2019-2023 dönemini
kapsayan 5 yýlda Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyürse kiþi baþýna düþen gelir 25 bin dolar olacak?”
sorusuna yönelik yapýlan hesaplamada öncelikle ortalama yüzde 1,25’ler seviyesinde olan nüfus artýþ
hýzý biraz daha aþaðýya çekilerek nüfus serisi 2023’e kadar çekilmiþ ve ardýndan deðiþik varsayýmlar
altýnda dolar kuru artýþýyla yurt içi fiyat artýþlarý (yurt dýþý fiyatlarý da dikkate alarak) karþýlaþtýrýlarak
tahmini büyüme hýzlarý ortaya konulmuþtur:

Birinci senaryoya göre, eðer kur artýþý yurt içi-yurt  dýþý enflasyon farký kadar artarsa -ki bu reel
kurun sabit kalmasý anlamýna gelmektedir- 2023 yýlýnda millî gelirin 25 bin dolar olmasý için Türkiye
ekonomisinin 2019-2023 döneminde en az yýllýk yüzde 10 büyümesi gerekmektedir.

Ýkinci senaryo: Eðer kur artýþý yurt içi-yurt dýþý enflasyon farkýndan fazla olursa -ki bu reel kurun
artmasý demektir- ekonomide yüzde 15, yüzde 20 de büyüme saðlansa hedefi tutturmak mümkün
deðildir. 

Üçüncü senaryoda da kurun enflasyondan daha düþük artmasý yani TL’nin deðerli hâle gelmesi
halinde -tabii ki sonuç TL’nin ne kadar deðer kazandýðýna göre deðiþir- en az yüzde 8-9 oranýnda
yýllýk ortalama büyüme hýzý saðlanmasý gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum mevcut çarpýk
büyüme modelinin devam ettiði, yani deðerli TL’nin Türkiye’nin rekabet gücünü zayýflattýðý ve
ekonominin yüksek cari iþlemler açýðý verdiði bir yapýya iþaret etmektedir. 

2003-2013 döneminde Türkiye’nin yýllýk ortalama yüzde 5 oranýnda, Dokuzuncu Plan dönemi
olan 2007-2013 döneminde ise yüzde 3,5 oranýnda büyüdüðü düþünülürse bu hedeflere ulaþýlmasýnýn
mümkün olmadýðý açýkça ortadadýr. Bu çerçevede, 2023 hedefi olan 25 bin dolara ulaþýlabilmesi için
geçtiðimiz 10 yýlýn yaklaþýk iki katý düzeyinde bir büyüme oranýnýn yakalanmasý gerekir. Bununla
birlikte, Türkiye’nin hiçbir döneminde bu kadar uzun süreli yüksek büyüme oranlarý görülmemiþtir.
Türkiye ekonomisinin orta-uzun dönem eðilimlerine bakýldýðýnda, ekonomideki 4-5 yýllýk büyüme
dönemlerinin sonrasýnda bir daralma veya gerileme dönemine girildiði rahatlýkla görülebilir.  Eðer
Türk lirasý deðer kazanýrsa, yüzde 8-9 büyüme oranlarý ile belki hedefe ulaþýlmasý mümkün olabilir.
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Bununla birlikte, bu senaryo da ekonomide daha yüksek cari açýk ve daha yüksek iþsizlik ve yoksulluk
anlamýna gelecektir.

Buradan gözüken þudur ki, 2023 yýlýna iliþkin hedeflerin hiçbir gerçekçiliði ve inandýrýcýlýðý
yoktur. 

Maliye Politikasý

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda maliye politikasý alanýnda dolaylý-dolaysýz vergiler arasýndaki
dengesiz yapýya iliþkin olarak ortaya konulmuþ bir tespite veya politika önerisine rastlanýlmamýþtýr.
Oysa ülkemizde vergilerin yüzde 70’i dolaylý vergiler yani mal ve hizmet harcamalarý üzerinden
alýnan vergilerden oluþmaktadýr. Dolaylý vergiler gelir daðýlýmýný bozan vergilerdir. Ayrýca, ülkemizde
dolaylý vergilere dayalý vergi yapýsý ekonomik büyümeye karþý çok duyarlý bir durumdadýr. Nitekim
2012 yýlýnda ülkemizde görüldüðü üzere, yurtiçi talepteki hýzlý gerileme sonucunda vergi gelirleri de
ciddi biçimde düþmüþ ve bunun sonucunda bütçe açýðý ve kamu kesimi borçlanma gereði artmýþtýr. 

Diðer taraftan, Planýn 444’üncü paragrafýnda “Kamu harcamalarýnýn toplam hasýla içindeki
payýnýn arttýrýlmamasýna ve böylelikle kamunun özel sektörü dýþlayýcý etkisini en aza indirmesine
dikkat edecektir.” denilmektedir. Bununla birlikte, böyle bir dýþlayýcý etki yoktur. Yani, kamunun
açýklarý artacak, kamu bu açýklarý kapatmak için bankacýlýk ve finans sistemine gidecek, paranýn
talebi artacak, faizler yükselecek, özel sektör borçlanamayacak veya daha yüksek maliyetle
borçlanacak anlayýþý gerçekçi gözükmemektedir. Kamu yatýrýmlarýyla özel yatýrýmlar arasýnda
dýþlama etkisi (crowding-out) deðil, tamamlama etkisi (crowding-in)” etkisi vardýr. Kamu, yatýrým
yaparak, özellikle altyapý yatýrýmlarýnda yoðunlaþarak hem özel sektörün de üzerinde üretim
yapabileceði daha geliþkin bir altyapýyý ortaya koyar, hem de ekonominin verimlilik düzeylerini
yükseltir. 

Diðer taraftan, bugün birçok geliþmiþ ülkede, özellikle Ýskandinav ülkelerinde hem vergilerin
hem de kamu harcamalarýnýn millî gelirdeki paylarý yüksektir. Yani, vergi yükü daha yüksektir ama
ayný zamanda kamu harcamalarý da hem nicelik hem nitelik olarak çok daha yeterlidir. Bu anlamda,
kamu harcamalarýnýn toplam hasýla içindeki payý artmasýn anlayýþý fazla bir anlam ifade etmemektedir. 

Ülkemizin kalkýnmasý için yatýrýmlar çok önemlidir. Geliþmekte olan pek çok ülkede olduðu
gibi Türkiye ekonomisinin büyümesinde belirleyici en önemli unsurlardan biri sabit sermaye
yatýrýmlarýdýr. Sabit sermaye yatýrýmlarý üretim, istihdam, gelir artýþý, teknoloji, sermaye birikimi gibi
unsurlar üzerinde çok yönlü pozitif etkilere sahiptir. 

AKP döneminde kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn millî gelir içindeki payý gerilmiþtir. Nitekim
2002 yýlýnda yüzde 4,9 olan kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn millî gelire oraný, dönem içinde yüzde
3’lere kadar gerilemiþ olup son yýllarda yeniden yükselmeye baþlayarak 2012 yýlýnda yüzde 4,2
seviyesinde gerçekleþmiþtir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn millî gelir içindeki payýnýn yüzde
4,8’e yükselmesi öngörülmüþtür. Her ne kadar kamu yatýrýmlarýnda bir artýþ varsa da Türkiye gibi
geliþmekte olan, nüfusun arttýðý, kýrdan kente göç sonucu hýzlý kentleþme olgusunun görüldüðü ve
altyapý ve üstyapý ihtiyacýnýn yüksek olduðu ülkelerde daha yüksek kamu yatýrýmlarýna ihtiyaç
bulunmaktadýr. Günümüzde kamunun sadece fiziki ve sosyal altyapý alanlarýnda deðil, teknolojik
altyapýda da öncülük yapmasý önem arz etmektedir. 
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Son dönemlerde altyapý yatýrýmlarý alanýnda kamu-özel iþbirliði modellerinin yaygýnlýk
kazanmaya baþladýðý gözlenmektedir. Kamu yatýrýmlarýnýn dünyanýn hemen bütün ülkelerinde bütçe
olanaklarý ile yapýlmasý esastýr. Kamu yatýrýmlarýnýn bütçe dýþý yöntemlerle yapýlmasý mali disipline
ve bütçe prensiplerine aykýrý kabul edilmektedir. Ülkemizde ilk olarak enerji ve ulaþtýrma alanlarýnda
uygulamaya konulan kamu-özel iþbirliði modellerinin AKP döneminde eðitim ve saðlýðý da
kapsayarak giderek yaygýnlaþtýðý ve mali portresinin yükseldiði gözlenmektedir.

Bu durumun temel nedeni, geçmiþte kamunun yaptýðý fiziki ve sosyal altyapý yatýrýmlarýnýn
kamu-özel iþbirliði (KOÝ) modeliyle gittikçe artan bir biçimde özel sektöre devredilmesidir. Gerçekten
de rakamlar AKP döneminde kamu kesiminin yatýrým performansýnda ciddi bir gerileme olduðunu
göstermektedir. Nitekim ülkemizde kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn GSYH içindeki payý 2002
yýlýnda yüzde 4,9 iken, 2011 yýlýnda yüzde 4,1’e gerilemiþ olup, 2012 yýlýnda yüzde 4,3 seviyesinde
gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu durum, özellikle fiziki ve sosyal altyapý yatýrýmlarýnýn kamu
yatýrým programý çerçevesinde yapýlmasýnýn olanaklarý mevcut olduðu halde kamunun altyapý
yatýrýmlarýndan hýzlý bir biçimde çekildiðini göstermektedir. 

Diðer taraftan, kamu altyapý yatýrýmlarýnýn KOÝ modeliyle gittikçe artan bir biçimde özel sektöre
yaptýrýlmaya baþlanmasý, Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengeleri ve orta-uzun dönem
büyüme potansiyelleri açýsýndan da ciddi problemler ortaya çýkarmaktadýr. Özel sektörün esas
itibarýyla “dýþ ticarete konu olan sektörler” dediðimiz üretim ve ihracatý artýracak imalat sanayi
sektörlerinde yoðunlaþmasý beklenirken, ülkemizde kamunun altyapý yatýrýmlarýndan çekilmesi
sonucu bu alana özel sektörün girmesi ciddi bir zafiyet oluþturmaktadýr. Bu açýdan da kamunun kendi
asli görevine dönmesine ve özel sektörün kamu sektörü ile bir ikame iliþkisi içinde deðil,
tamamlayýcýlýk iliþkisi içinde çalýþmasýna ihtiyaç vardýr. 

Öte yandan, AKP döneminde yap-iþlet, yap-iþlet-devret ve yap-kirala yöntemlerinin uygulandýðý
kamu-özel iþbirliði modelinin kullanýmýnýn, ilgili kanunda da yer alan, ileri teknoloji gerektiren veya
hizmetin istisnai özelliklerinden kaynaklanan tercihlerin çok ötesine taþýndýðý ve adeta belli sermaye
gruplarýna kaynak aktarým mekanizmalarý olarak kullanýldýðý görülmektedir.

Türkiye ekonomisinin bütçe açýklarý verdiði hepimizin malumudur. Bu çerçevede, söz konusu
altyapý yatýrýmlarýnýn KOÝ modeli yerine bizzat kamu tarafýndan yapýlmasý doðal olarak bütçe açýðýný
artýracak ve bu kapsamda Hazine daha fazla borçlanacaktýr. Bununla birlikte, özellikle dýþ borçlar
açýsýndan, Hazinenin bizzat borçlanmasý ile KOÝ modeli çerçevesinde özel sektör tarafýndan
borçlanýlmasýnýn getireceði yükün ülke ekonomisi açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý uygun olacaktýr.
Hazinenin daha düþük faizlerle ve daha uzun vadelerle borçlanma imkânlarýna sahip olduðu
düþünüldüðünde bu konu büyük önem kazanmaktadýr. 

Diðer taraftan, kamu-özel iþbirliði modeli ile yapýlan yatýrýmlar geleceðe yönelik bir koþullu
hükümlülük yaratmaktadýr. Bu koþullu yükümlülük, bir hesaplamaya göre 35 milyar dolar civarýnda
bir büyüklüðe ulaþan KOÝ modeli ile yapýlan yatýrýmlar için sözleþmelere konulan Hazine garantisi
imkâný ile ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Diðer bir ifadeyle, KOÝ modeli ile yapýlan yatýrýmlarda,
iþletme veya kira süresi içinde bazý koþullar oluþtuðu zaman, özel sektör dýþ borcu Hazine tarafýndan
yüklenilecektir. Bu durumun Türk mali sistemi üzerinde ciddi bir mali risk yaratacaðý açýktýr. Böyle
bir durumda hazinenin borcu üstlenmesi ve kamu borcunun artabilecek olmasý nedeniyle hazinenin
riski yükselecektir. Hazinenin riski dolayýsýyla faiz oranlarý yükselebileceði gibi, uluslararasý kredi
derecelendirme kuruluþlarýnýn Türkiye’nin kredi notunu düþürmesi olasýlýðý da gündeme gelebilecektir. 
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Diðer bir deyiþle, ülkemizde giderek yaygýn bir biçimde birçok kamu hizmeti alanýnda uygulanan
KOÝ modelleri, koþullu yükümlülükler olarak kýsa dönemde bütçe açýðýnýn düþük görülmesine neden
olurken, yükümlülüklerin uzun vadeye yayýlmasýna yol açmaktadýr. Kasým 2000 ve Þubat 2001
ekonomik krizlerinde de olumsuz sonuçlarýný yaþadýðýmýz devletin koþullu yükümlülüklerinin artmasý
ekonomi açýsýndan ciddi belirsizliklere yol açmakta ve riskleri artýrmaktadýr. 

Öte yandan, yapýlan son yasal deðiþiklikle, KOÝ modeli ile yapýlan yatýrýmlarýn proje finansman
anlaþmalarýnda Hazine garantisinin kapsamýna finansmanýn türevleri de eklenmiþtir. 2008-2009
küresel krizinden alýnan derslerin ýþýðýnda, türev piyasalarý alanýnýn böyle bir Hazine garantisi
kapsamýna alýnmasýnýn büyük sakýncalar yaratacaðý düþünülmektedir. 

Bu belirsizliklerin yaný sýra Hazine garantisinin kullanýlmasýna yol açacak koþullarýn
gerçekleþmesi, borç yönetimi ve kamu finansmaný açýsýndan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali
Plan ve Merkezi Yönetim Bütçesinin hazýrlýk safhasýnda öngörülemeyen ek mali yüklerin doðmasýna
neden olarak ekonomideki mali disiplini bozucu yönde bir etki yapacaktýr. 

KOÝ modeline iliþkin olarak ortaya çýkan baþka bir sorun da, TBMM gündemine gelen bütün
yasa tasarý ve tekliflerinde muhalefetin ýsrarlý taleplerine raðmen yatýrým projelerine iliþkin etki
deðerlendirme analizlerinin verilememiþ olmasýdýr. Bu kapsamda, bir yatýrýmýn kamu yatýrým
programý kapsamýnda ilgili Bakanlýk tarafýndan yapýlmasýnýn maliyetleri ile Yap-Ýþlet Devret, Yap-
Ýþlet ve Yap-Kirala yöntemlerinden birini kullanarak KOÝ modeli çerçevesinde yüklenici firma
tarafýndan yapýlmasýnýn maliyetlerinin karþýlaþtýrmalý olarak görmek mümkün olamamaktadýr. 

Diðer taraftan, KOÝ modeli, sadece bir yatýrým finansman modeli olmayýp, yatýrýmýn gerçekleþmesi
sonrasýnda kamu hizmetinin nasýl ve kimler tarafýndan sunulacaðýndan, hizmet alanlarýn hizmetlerden
ne þekilde ve hangi koþullarda yararlanacaðýna kadar birçok alaný yeniden þekillendiren bir modeldir.
Bu model ile kamu hizmeti sunumunda AKP döneminde hýzla yaygýnlaþan taþeron çalýþma iliþkileri
sürecine de hýz kazandýrýlacak ve böylece ‘kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle gördürülmesi’
anlayýþý ortadan kaldýrýlacaktýr. Bunun sonucunda, çalýþanlarýn iþ güvencelerinin olmadýðý, çalýþma
koþullarýnýn ve ücretlerin taþeron þirketler tarafýndan belirleneceði, sürekliliði olmayan, güvencesiz ve
sömürüye açýk bir çalýþma iliþkisi temel kamu hizmeti alanlarýnda daha da yaygýnlaþacaktýr.

Burada vurgulanmasý gereken önemli bir husus, bütün bu sorun alanlarýna raðmen, KOÝ modeli
ile yapýlan yatýrýmlar üzerinde TBMM’nin bir denetim yetkisinin olmamasýdýr. Bu kapsamda,
Sayýþtay’ýn KOÝ modelinin uygulamalarýný performans denetimine tabi tutmasýnýn ve müstakil bir
raporu her yýl Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. Böylece,
TBMM’nin bu alandaki denetimi etkin bir biçimde saðlanabilecektir. 

Buna ilaveten, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunun özel gündemle
yapýlacak toplantý ile yýlda bir defadan az olmamak üzere Hükümet tarafýndan bilgilendirilmesine
iliþkin düzenlemelerin de mevzuata kazandýrýlmasý uygun olacaktýr. 

AR-GE Harcamalarý
Türkiye’de araþtýrma-geliþtirme (AR-GE) harcamalarýnýn milli gelir içindeki payý oldukça

düþüktür. Nitekim 2006 yýlýnda yüzde 0,6 olan AR-GE harcamalarýnýn GSYH içindeki payýnýn 2011
yýlýnda yüzde 0,85 olarak gerçekleþtiði belirtilmektedir. Bu oran, hem 2007-2013 yýllarýný kapsayan
Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn sonunda ulaþýlmasý hedeflenen yüzde 2 oranýnýn, hem de geliþmiþ
ülkelerin ortalamasý olan yüzde 3 oranýnýn oldukça gerisinde olup hýzlý bir biçimde yükseltilmesine
ihtiyaç bulunmaktadýr. 

– 46 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

Gökhan /



Diðer taraftan, araþtýrma-geliþtirmeyle ilgili olarak tam zaman eþ deðeri araþtýrmacý sayýsý tutarsýz
gözükmektedir. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda tam zaman eþ deðeri araþtýrmacý sayýsý 2006 yýlý için
28 bin kiþi olarak belirtilmiþken, izleyen zamanlarda hazýrlanan yýllýk programlarda bu sayý 2006
yýlý için 54.444 olarak belirtilmiþtir. Bu çerçevede Dokuzuncu Planýn 2013 yýlý hedefi olan 80 bin kiþi,
rakamlar birdenbire iki katýna çýkartýlýnca 2011 itibarýyla 80 bini geçmiþtir. Bu durumun nereden
kaynaklandýðý anlaþýlamamýþtýr.

Ulaþtýrma ve Lojistik
Ülkemizin ulaþtýrma alanýnda karþý karþýya olduðu önemli sorunlardan birisi de ulaþtýrma türleri

arasýndaki dengesiz yapýdýr. Bu tespit, ülkemizde hazýrlanan kalkýnma planý, orta vadeli program,
yýllýk programlar ve benzeri dokümanlarda yapýlmýþ olup, ülke kaynaklarýnýn söz konusu dengesiz
yapýnýn düzeltilmesi amacý doðrultusunda kullanýlmasý gereði açýk bir biçimde ifade edilmiþtir.
Nitekim 2007-2013 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda “Ulaþtýrma türlerinin teknik
ve ekonomik açýdan en uygun yerlerde kullanýldýðý, dengeli, akýlcý ve etkin bir ulaþtýrma altyapýsýnýn
oluþturulmasýnda sistem bütüncül bir yaklaþýmla ele alýnacak.” ifadesi yer almýþtýr. 

Bununla birlikte, Dokuzuncu Kalkýnma Planý’nýn tamamlanma yýlý olan 2013 yýlýna gelinmesine
raðmen, bu alanda ciddi bir baþarýnýn elde edilemediði ve hem yolcu taþýmacýlýðýnda hem de yük
taþýmacýlýðýnda karayollarýnýn payýnýn çok yüksek kalmaya devam ettiði görülmektedir.  

2007-2013 yýllarýný kapsayan 9. Kalkýnma Planýnda “Gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli
katký oranýyla üretileceði ortamýn yaratýlmasý ve Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster
filosunun, yenilenme hedefleri doðrultusunda Türkiye Tersaneler Master Planýnýn sonuçlarý göz
önüne alýnarak yeni tersane alanlarý tesis edilecektir.” amacý yer almýþtýr. Bununla birlikte, söz konusu
amaca ulaþýlmasýnda ciddi bir ilerleme kaydedilememiþtir.  

Ýmalat Sanayiinde Dönüþüm
Türkiye’deki imalat sanayinin üretim ve ihracat yapýsýna bakýldýðýnda daha çok düþük teknolojili

ve ortanýn altý teknolojili ürünlerin aðýrlýkta olduðu, ortanýn üstü teknolojili ürünlerin payýnýn yüksek
olmadýðý, yüksek teknolojili ürünlerin payýnýn ise çok düþük seviyelerde olduðu görülmektedir. 

Bununla birlikte, imalat sanayi üretiminin yapýsýna yýllar itibariyle bakýldýðýnda, düþük teknolojili
ürünlerden orta teknolojili ürünlere doðru bir geçiþ olduðu gözlenmektedir. Bununla birlikte, 2011
yýlýnda toplam üretimin hala yüzde 67,3’ü düþük ve ortanýn altý teknolojili ürünlerden oluþmaktadýr.

Ýmalat sanayi ihracatýnda ise düþük teknolojili ürünlerden orta teknolojili ürünlere olan geçiþ
daha hýzlý gerçekleþmektedir. Nitekim 2011 yýlýnda düþük ve ortanýn altý teknolojili ürünlerin ihracat
içindeki payý yüzde 73,1’dir. Bununla birlikte, AB üyesi ülkelerin imalat sanayi ihracat yapýsý ile
kýyaslandýðýnda, Türkiye imalat sanayi ihracatýnýn teknoloji yoðunluðunun ne kadar düþük olduðu
ortaya çýkmaktadýr. Nitekim 2011 yýlýnda AB ülkeleri ihracatýnda yüksek teknolojili ürünlerin payý
yüzde 19,8, ortanýn üstü teknolojili ürünlerin payý yüzde 41,1, ortanýn altý teknolojili ürünlerin payý
yüzde 18,6, düþük teknolojili ürünlerin payý ise yüzde 18,6 olarak gerçekleþmiþtir.  

Ýmalat sanayi üretiminde teknoloji yoðunluðunun yýllar itibarýyla dönüþümüne bakýldýðýnda,
yüksek teknolojili sektörlerin toplam içindeki payýnýn düzenli olarak azaldýðý ve bu çerçevede 2002
yýlýnda yüzde 5,1 olan seviyesinden, 2007’de yüzde 4,2’ye, 2011 yýlýnda da yüzde 3,5’e gerilediði
gözlenmektedir. Ýhracatta da yüksek teknolojili ürünlerin payýnýn düzenli olarak azaldýðý ve bu
çerçevede 2002 yýlýnda yüzde 6,2 olan seviyesinden 2007’de yüzde 4,5’e, 2011’de de yüzde 2,8’e
gerilediði görülüyor. 

Bununla birlikte, imalat sanayi ihracatýnda ortanýn üstünün toplam içindeki payýnýn 2002’de
yüzde 24,3 iken, 2007’de yüzde 32,5’e çýkmasý, 2011 yýlýnda ise yeniden yüzde 24’e gerilemesi ilginç
bir geliþme olup açýklanmaya muhtaç gözükmektedir. 
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Ýmalat sanayiinde hem üretimin, hem de ihracatýn yapýsýnda düþük ve ortanýn altý teknolojili
sektörlerin egemen olmasý, Türkiye ekonomisinin düþük katma deðerli, niteliksiz ve düþük nitelikli
emeðe dayanan, kayýt dýþýlýðýn yaygýn olduðu sektörlerde uzmanlaþarak dünya ekonomisiyle
bütünleþtiðini ortaya koymaktadýr. Bununla birlikte, uluslararasý katma deðer zincirlerine düþük
halkalardan deðil, daha yüksek halkalardan eklemlenmenin gerekli olduðu açýktýr. Benzer geliþmiþlik
düzeyinde olduðumuz ve belli baþlý ürünlerde rakip olduðumuz ülkelerle kýyasladýðýmýzda Türkiye’nin
teknoloji yoðunluðundaki oldukça yavaþ dönüþüm dezavantajlý bir durum ortaya çýkarmaktadýr. 

Diðer taraftan, Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda sanayiinin millî gelir içindeki payýnýn artmasý
öngörülmüþ olmasýna raðmen, sanayiinin payý düþmüþtür. Bu durum, Türkiye’nin kalkýnmasýný
sanayileþme çerçevesi ve bu çerçevede uygulanacak teknoloji politikalarý temelinde ele alan bir
Sanayileþme Stratejisi bulunmadýðýný ortaya koymaktadýr. 

■ Dýþ dünya ile bütünleþme ve ihracat artýþý büyük ölçüde piyasa mekanizmasýna býrakýlmýþtýr. 

■ Dýþ ticaret alanýnda sürdürülebilir bir döviz kuru politikasý olmadýðý gibi, döviz kurunun düzeyi
hýzla artan cari açýðýn finansmaný için ülkeye giren sermaye hareketleri tarafýndan belirlenmektedir.
Bu çerçevede, dövizin fiyatý arza ve talebe göre belirlenir demek bir anlam ifade etmemektedir.
Çünkü sonuçta uygulanmakta olan para politikasý döviz kuru politikasýný da dolaylý olarak belirliyor. 

■ Kamunun ülkenin sanayileþmesinin hýzlandýrýlmasý ve teknolojik dönüþümünün
saðlanmasýndaki rolü çok sýnýrlý gözükmektedir. 

■ AR-GE harcamalarýnýn milli gelir içindeki payý çok düþüktür. Nitekim 2002 yýlýnda yüzde
0,67 olan AR-GE geliþtirme harcamalarýnýn millî gelirdeki payý 2011 yýlýnda ancak yüzde 0,85’e
ulaþabilmiþtir. Bu oran geliþmiþ ülkelerin ortalama yüzde 3 oranýnýn oldukça gerisindedir. 

■ Türkiye’nin üretim yapýsýný deðiþtirerek üretimin ve ihracatýn ithalata olan yüksek oranlý
baðýmlýlýðýný azaltacak tedbirler uygulamaya konulamamýþtýr. 

■ Teþvik mekanizmasý bütünlükten yoksun ve etkinsiz bir çerçevede yürütülmekte olup, ülkenin
sanayileþmesine ciddi katkýlar vermekten uzaktýr. 

■ Türkiye’nin kalkýnma ve sanayileþme amaçlarý ile uyumlu ve yatýrým, istihdam ve milli gelirin
artýþýna katkýda bulunacak bir doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý politikasý bulunmamaktadýr.
Yabancý sermaye politikasýnda Türkiye’nin sektörel perspektifleri ön planda tutan, seçici politikalara
ihtiyacý vardýr. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda dikkat çeken baþka bir olgu da sanayide toplam faktör
verimliliðinin negatif gerçekleþmiþ olmasýdýr. 90. Paragrafta 2007-2012 döneminde toplam faktör
verimliliðinin artýþ hýzý negatif yüzde 0,5 olarak belirtilmiþtir. Bu rakam planda yüzde 2,3 olarak
öngörülmüþtü. Bilindiði üzere TFV artýþý üretim artýþýnýn sermaye, iþgücü gibi üretim faktörlerindeki
deðiþme tarafýndan açýklanamayan kýsmýdýr. TFV’nin baþlýca belirleyicileri eðitim, AR-GE
harcamalarý, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý, dýþa açýklýk, kurumsal altyapý ve altyapý
yatýrýmlarý olarak tanýmlanmaktadýr. TFV’ndeki bu hýzlý düþüþ ciddi bazý sorularý ve kuþkularý akla
getirmektedir. Acaba üretim faktörleri olan sermaye ve emek yanlýþ mý ölçülmekte ve
hesaplanmaktadýr? Yoksa toplam faktör verimliliðini artýracak olan yatýrýmlar mý gerilemiþtir? 

Onuncu Kalkýnma Planýnda ekonomideki yüzde 5,5 büyümenin yüzde 1,1’lik kýsmýnýn TFV
artýþýndan kaynaklanmasý öngörülmüþtür. Bir önceki plan döneminin gerçekleþmelerinin ýþýðýnda bu
artýþýn saðlanýp saðlanamayacaðý tartýþmalýdýr. 
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Tarým ve Kýrsal Kalkýnma 
Ülkemizde izlenen yanlýþ ve yetersiz tarým politikalarý yüzünden iþlenen tarým alanlarý hýzlý bir

biçimde daralmaktadýr. Nitekim TÜÝK verilerine göre, 2003-2012 döneminde iþlenen tarým alanlarý
yüzde 14,2 oranýnda azalarak 24 milyon hektardan 20,6 milyon hektara gerilemiþtir. Bu durum esas
itibarýyla tarým üreticilerin üretim için yaptýklarý masraflarýný ürettikleri ürünlerin geliri ile
karþýlayamaz durumda olmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Bunun sonucunda da çiftçilerimiz belli
alanlarda üretim yapmaktan vazgeçmektedirler. 

AKP hükümetleri döneminde tarýmsal destekleme ödemelerinin milli gelir içindeki payýnýn
18/4/2006 tarihli ve 5488 sayýlý Tarým Kanunu’nun 21’inci maddesinde en az yüzde 1 olacaðý hükme
baðlanmýþ olmasýna raðmen, ortalama binde 5-6 civarýnda gerçekleþtiði görülmektedir. 

Diðer taraftan, ülkemizde tarýmsal destekleme ödemelerinin aslýnda daha yüksek olduðu konuyla
ilgili Hükümet yetkilileri tarafýndan sýklýkla dile getirilmektedir. Bununla birlikte, bu konuda
Hükümet içinde bir görüþ birliðinin olmadýðý ve konuyla ilgili Bakanlar tarafýndan farklý
hesaplamalarýn yapýldýðý ve farklý rakamlarýn telaffuz edildiði bilinmektedir. Nitekim Kalkýnma
Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan 2013 Yýlý Programý verilerine göre 2011 yýlýnda bütçeden tarýmsal
destekleme ödemelerine ayrýlan pay yüzde 0,55 olarak gerçekleþmiþ olup, 2013 yýlýnda yüzde 0,58
olmasý öngörülmüþtür. 

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe görüþmeleri sýrasýnda tarým
üreticisine verilen kredilerdeki sübvansiyon miktarýný da hesaba katarak bu oraný 2013 yýlý için yüzde
0,85 olarak açýklamýþtýr. 

Tarým Bakaný Mehdi Eker ise, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine yaptýðý konuþmasýnda
tarýma verilen kredi desteðinin yaný sýra DSÝ sulama yatýrýmlarýný ve arazi toplulaþtýrma yatýrýmlarýný
da hesaba katarak tarýmsal destekleme ödemelerinin milli gelire oranýný 2011 yýlýnda yüzde 1,1 olarak
ilan etmiþtir. Bununla birlikte, sermaye gideri yani yatýrým niteliðinde olan harcamalarýn bir cari
transfer kalemi olan tarýmsal destek olarak sayýlmasý mümkün deðildir. Tarýmsal destekleme
ödemelerinin özelliði cari transfer niteliðinde olmasýdýr. Konuya bu çerçevede bakýldýðýnda, DSÝ
sulamalarý ve arazi toplulaþtýrma için yapýlan harcamalar zaten tarým yatýrýmlarý içinde yer almýþ
olduðundan, bunlarýn bir de cari transferler içinde sayýlmasý Bakanýn bu konuda bir hesap hatasý
yaptýðýný ve ayný harcamalarýn iki kere sayýldýðýný ortaya koymaktadýr. 

Diðer taraftan, Tarým Bakaný Mehdi Eker OECD hesabýna göre Türkiye’nin tarýmsal desteðinin
2011 yýlýnda yüzde 2,18 olduðunu açýklamýþtýr. OECD hesabý belli baþlý ürünler için dünya fiyatlarýyla
yurt içi fiyatlarý arasýndaki farkýn bu ürünlerin üretim miktarlarýyla çarpýlarak yapýlmaktadýr. Eðer bir
ülkedeki yurtiçi fiyatlarla dünya fiyatlarý arasýnda fark varsa destek miktarý da otomatik olarak yüksek
gözükmektedir. Bununla birlikte, bu kâðýt üzerinde görünen, hesabi bir destek olup, tarým üreticisine
verilen maddi bir destek deðildir. Ayrýca, bu hesaplama o ürünü üretmek için kullanýlan girdilerin
yurtiçi fiyatlarýyla dünya fiyatlarý arasýndaki farký dikkate almamaktadýr. Bilindiði üzere Türkiye,
mazot, gübre gibi temel girdilerde dünyanýn en pahalý ülkelerinden biridir.  

Burada vurgulanmasý gereken önemli bir husus da, söz konusu OECD hesaplamasýna göre
Türkiye’nin tarýmsal desteklere ayýrdýðý payýn azalmýþ olmasýdýr. Nitekim OECD hesabýna göre
Türkiye’nin tarýma verdiði destek, 1995-97 döneminde yüzde 4,01 olarak gerçekleþirken,  2009 yýlýnda
yüzde 3,01, 2010 yýlýnda yüzde 2,96, 2011 yýlýnda ise 2,18 olmuþtur. Rakamlarýn da gösterdiði üzere,
OECD hesaplamalarýna göre Türkiye’nin tarýma verdiði destek yýllar itibarýyla azalmakta olup AKP
döneminde en düþük düzeyine gerilemiþtir. Sonuç olarak, AKP Hükümetinin bakanlarý tarafýndan
tarýmsal destekleme ödemeleri konusunda yapýlan farklý hesaplamalarýn gerçeði yansýtmadýðý açýktýr.
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Planýn tarým sektörüne kýsmýna baktýðýmýzda yapýlan tespitlerle, rakamlarýn uyuþmadýðý
görülmektedir. Gerek Dokuzuncu Plan gerekse Onuncu Plan’da tarýmdan sanayi ve hizmetlere, ya da
baþka bir deyiþle kýrsal alandan kentlere hýzlý bir göç olduðundan bahsedilmektedir. Bununla birlikte,
tarým istihdamýnýn toplam istihdam içindeki payýnda ciddi bir gerileme gözlenmemektedir. Nitekim
tarým istihdamýnýn toplam istihdam içindeki payý 2006’da yüzde 24 iken, 2012’de yüzde 24,6’ya
yükselmiþtir. Bu durum ciddi bir tutarsýzlýðý ortaya koymakta ve bazý soru iþaretlerini gündeme
getirmektedir. Tarýmýn millî gelirdeki payý azalýrken ve tarým sektörü katma deðer artýþ hýzý ekonominin
genel büyümesinin altýnda gerçekleþirken tarým sektörü istihdamýnýn toplam içindeki payý neden
azalmamaktadýr. Bu durum ülkemizde istihdam verilerinin saðlýklý olmadýðýný ortaya koymaktadýr. 

Diðer taraftan, Planýn birçok yerinde iç göç olgusundan bahsedilirken ve göçü engellemek için
politikalar oluþturulurken rakamlarýn gösterdiði üzere ciddi bir göç yoksa bu durum ne anlama
gelecektir. 

Diðer önemli bir konu da, son yýllarda yapýlan sürekli deðiþiklikler sonucu tarýmsal destekleme
sisteminin izlenemez hale gelmiþ olmasý ve bu çerçevede tarýmýn ve tarýmdan geçimini saðlayanlarýn
sorunlarýnýn çözümünden uzaklaþýlmasýdýr. Diðer bir ifadeyle, uygulama alt yapýsý tam olarak
oturtulmadan ve uygulamalarýn etkileri tartýþýlmadan onlarca farklý kalemden oluþan bir destekleme
sistemi meydana getirilmiþtir. Bununla birlikte, tarýmsal desteklere iliþkin detaylar tarýmla doðrudan
iliþkili kesimler tarafýndan bile tam olarak anlaþýlamamaktadýr. Buna ilaveten, uygulanan destekleme
politikalarýnýn üretim ve üretici geliri yanýnda, dünya ile rekabet edebilirlik konusundaki etkilerinin
de tartýþmalý olduðu görülmektedir.

Diðer taraftan, iþlevini tamamlayan “doðrudan gelir desteði” sistemi yerine 2010 yýlýndan
itibaren “Havza Bazlý Üretim ve Destekleme Modeli”ne geçilmiþtir. Bu modelde belirlenen ürünlere
2012 yýlý içinde birçok kalemde artýþ yapýlmazken bazý ürünlerde sembolik artýþlar yapýlmýþtýr.
Üretimi yaygýn olmayan soya, kanola ve aspir gibi yað bitkilerine verilen primler artýrýlýrken; hububat,
bakliyat, pamuk ve çayda son dört yýldýr hemen hemen ayný destek verilmektedir. Desteklemede arz,
talep, üretim, ihracat, ithalat, maliyet gibi temel kriterler ise hiç dikkate alýnmamaktadýr. 

Diðer taraftan, tarým ürünlerinde destekleme fiyatlarý ortalama yüzde 7 dolayýnda artýrýlýrken,
çiftçinin kullandýðý mazot ve yeme yüzde 20, kimyasal gübreye ise yüzde 150’ye varan zamlar
yapýlmaktadýr. Tüm bu olumsuzluklarýn sonucu olarak çiftçi tarýmdan kopmaktadýr. 2000 yýlýnda
tarýmdan geçimini saðlayan çiftçi sayýsý 7,8 milyon iken, 2011 sonunda 6,1 milyon kiþi olmuþtur.
Yani 1,7 milyon çiftçi tarýmdan kopmuþtur. 2000 yýlýnda tarýmýn istihdamdaki payý yüzde 36 iken
2011 sonunda yüzde 25,5’e düþmüþtür. Son 10 yýlda toplam iþlenen alanlar yaklaþýk 2,5 milyon hektar
azaldý. Bu dönemde çiftçiler Türkiye’de 10 ilin yüzölçümü kadar yani 3,3 milyon hektar araziyi
iþlemekten vazgeçmiþtir. 

Özet olarak, Onuncu Kalkýnma Planý ekonomiye sadece “makro” ölçekte bakan bir yaklaþým
ile hazýrlamýþ olup, toplum refahýný ve kalkýnmýþlýk göstergelerini dikkate alan “mikro ekonomik”
göstergelerden uzak bir yaklaþýmý içermektedir.

Plan; hedefleri sýralarken gerçekleþmemesine yönelik risk analizinden, yaklaþýmýndan
yoksundur. Belirlenen hedeflere ulaþýlamamasý durumunda halkýn gelir ve refah kaybýnýn nasýl
karþýlanacaðý belirsizdir. 

Plan; yoksulluðun ve gýda güvencesizliðinin en fazla yaþandýðý kýrsal alana iliþkin özel bir önlem
getirmemekte ve sadece sosyal yardým politikalarýyla sorunlara politik kaygýlý öncelik aramaktadýr. 
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Plan; “bireylerin ve küçük iþletmelerin ekonomik ve sosyal refaha katkýlarýný artýrmak üzere
kooperatifleþme faaliyetleri özendirilecek”, ifadesini içermesine raðmen küçük üreticiliðin giderek
tasfiye olduðu, Büyükþehir Yasasý ile artan kýrsal yaþam maliyeti ile yeni göç dalgasý karþýsýnda bu
ifadenin ne kadar geçerlilik kazanacaðý konusunda yaklaþým yoktur.   

Plan; gerek bitkisel üretimde gerek hayvancýlýkta büyük ve þirket iþletmelerini ön plana çýkaran,
küçük iþletmeciliði ve üreticiliði gözetmeyen bir hedefi öngörmektedir. Bu ise tarýmda büyük iþletme
tekellerini ön plana çýkaran bir niyeti ifade etmektedir.

Plan; tarým iþletmelerinde arazi parçalanmasýnýn önüne geçecek önlemleri ortaya koymasýna
raðmen, bu yaklaþýmla açýða çýkacak nüfusa yönelik istihdam politikasý geliþtirmekte yetersizdir. 

Plan; kýrsal alana yönelik ve güncel gereksinimlere yanýt veren bir kýrsal alan tanýmýný ortaya
koymaktan uzaktýr. Bunun yaný sýra, Plan; kýrsal alanda kýrsal sanayiyi, tarýma dayalý sanayiyi
özendirecek ve bu yolla istihdam ve gelir oluþturarak politika seti ortaya koyamamýþtýr. 

Plan; sürekli deðiþtirilen kent planlarýnýn, sanayi geliþim planlarýnýn tarým arazileri üzerindeki
tahribatýný azaltmaya, tarým topraklarýnýn amaç dýþý kullanýmý konusunda kesin yaptýrýmlarý ortaya
koyamamaktadýr. 

Enerji
Türkiye, yýllardýr sürdürülen plansýz ve yanlýþ enerji politikalarýnýn kaçýnýlmaz sonucu olarak,

tükettiði enerjide yüzde 72 oranýnda dýþa baðýmlý bir ülke konumundadýr. Tüketilen enerjinin yüzde
26,6’sý petrol, yüzde 32,2’si doðalgazla karþýlanmaktadýr. Daha yalýn bir ifadeyle, enerji tüketiminin
yüzde 58,8’ini karþýlayan bu iki kaynakta neredeyse tamamen dýþa baðýmlý (petrolde yüzde 92,
doðalgazda yüzde 98) olan ülkemizin, enerji politikasýnda kökten deðiþikliðe gereksinimi vardýr. 

Enerji ithalat faturamýz 2012 yýlýnda 60,1 milyar dolara ulaþmýþtýr. Bu miktar, toplam
ithalatýmýzýn yüzde 25’inden fazladýr ve sürdürülebilir deðildir. Oysa ülkemizin yerli ve yenilenebilir
kaynaklarý, gene yanlýþ, büyük oranda ticari çýkarlara endeksli ve sadece sözde kalan politikalar
nedeniyle, bu baðýmlýlýk azalma deðil artma eðilimindedir.

Enerji ithalatýnda aðýrlýklý kaynaklar petrol ve doðal gazdýr. Ancak son yýllarda, giderek artan
oranlarda ithal kömür de, ülke ekonomisini tehdit eden bir ithalat kalemi olarak devrededir.

Elektrik üretiminde (ve tüketiminde) de önemli yanlýþ kaynak tercihleri ve dýþa baðýmlýlýk söz
konusudur. Özellikle tamamýna yakýnýný ithal ettiðimiz bir kaynak konumunda olan doðalgazýn, elektrik
tüketiminde yüzde 43,18 olan payý, bir yandan elektrik fiyatlarýnýn yükselmesine öte yandan doðal
gazda yaþanabilecek bir kesintinin, kýsa sürede elektrik üretimini de etkilemesine neden olmaktadýr.

Doðal gaz ve elektrik özelleþtirmeleri büyük oranda tamamlanmýþ, elektrik santrallerinde
kamunun payý büyük oranda azaltýlmýþtýr. Bir diðer ifadeyle, “piyasa” büyük oranda özel kesimin
kontrolündedir. Elektrik kurulu güçte özelin payý yüzde 58, elektrik üretiminde ise yüzde 62’dir.
Planlama sadece kaðýt üstündedir zira mevcut Elektrik Piyasasý Kanunu, uzunca bir süredir (zorunlu
haller dýþýnda) kamunun yeni santral yatýrýmý yapmasýný engeller biçimde çýkarýlmýþtýr. Talebi
karþýlama, özel sektörün kar beklentisine terk edilmiþtir. Bu koþullarda planlama beklemek en hafif
deyimiyle saflýk olacaktýr.

Ýnþaatýndan iþletmesine, yakýt tedarikinden atýk yönetimine yüzde 100 Ruslar’a ait bir nükleer
santral projesiyle, sadece Akkuyu deðil, ülkemiz ve tüm Akdeniz büyük risk altýna alýnmaktadýr. Bu
santral yapýlacak olursa, Rusya’ya enerji ve dýþ ticaretteki aþýrý baðýmlýlýðýmýz daha da derinleþecektir.
Ülkemizdeki son geliþmelerin, AKP’ye aklýný baþýna alýp, sadece bugün yaþayanlarý deðil, gelecektekini
de etkileyecek bu tür giriþimlerde halkýn sesine kulak vermeyi öðreteceðini ümit etmek istiyoruz.
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Türkiye, hýzla geliþen ve buna paralel olarak, enerji ve elektrik talebi de hýzla artan bir ülkedir.
Enerji ve elektrik talebinin, bilimsel olarak öngörülmesi ve gerek kaynak tedarikinin ve gerekse
yatýrým planlamalarýnýn bu talep tahminlerine dayanýlarak yapýlmasý yaþamsal önem arz etmektedir.
Diðer yandan, özellikle yüzde 98 oranýnda ithalatla karþýlanan doðal gazda, 11 yýllýk AKP iktidarý
döneminde, yeterli depo kapasitesinin geliþtirilememesi “al ya da öde” koþullu anlaþmalar nedeniyle,
ekonomimiz üzerinde büyük risk oluþturmaya devam etmektedir. 46 milyar metreküp gaz tüketen
bir ülkede, 3 milyar metreküpe hala eriþemeyen bir depo kapasitesi, aþýrý talep tahminlerinden
kaynaklanan alým mecburiyeti karþýsýnda, rahatlatýcý olamamaktadýr. Bu örnekten hareketle,
ülkemizde ekonomik büyümenin sürekli/istikrarlý ortalama deðerler göstermediði dikkate alýnarak,
aþýrý talep tahminine dayalý anlaþmalarýn imzalanmasýndan ve gereksiz yatýrýmlar yapýlmasýndan
imtina edilmelidir. 

Enerji sektöründe özelleþtirmelerin, ulusal çýkarlarýmýz ve kamu yararý bakýmýndan tek çare
olarak sunulmakta olmasý, yaþanan pratiðin ýþýðýnda temelden yoksun kalmaktadýr. Özelleþtirmelerin
giderek yaygýnlaþtýrýlmasý, bir baþýna anlam taþýmayan ve son tahlilde az önce deðinilen 2 kriter
açýsýndan (ulusal çýkarlarýmýz ve kamu yararý) deðerlendirildiðinde anlam kazanabilecek
uygulamalardýr. Enerji politikalarýnýn temel hedefleri olarak sýklýkla sýralanan güvenilirlik, kesintisiz
arz, ödenebilirlik (ucuzluk), çevreyle barýþýk olmak gibi parametreler bakýmýndan da deðerlendirme
yapýlmalýdýr. Örneðin, ödenebilirlik gibi temel bir unsur üzerinden deðerlendirme yapýlacak olursa,
sürekli kutsanan ve rekabet sayesinde fiyatlarý düþüreceði savlanan özelleþtirme politikalarýnýn
sonucunda; Aralýk 2007 ile Ekim 2012 arasýnda konutlarda kullanýlan elektriðe yüzde 127 oranýnda
zam gelmiþtir. Ayný dönemde, sanayi kuruluþlarýnda fiyat artýþý yüzde 97-112 arasýnda oluþmuþtur.
Ticarethaneler için bu oran yüzde 97’dir. Bu oran, tarýmsal sulama içinse yüzde 145’tir! 

Türkiye’nin tükettiði doðal gazýn yüzde 98’i ithalatla karþýlanmaktadýr. Bunun yüzde 58’i Rusya
Federasyonu’ndan ve iki hattan yapýlmaktadýr. Batý Hattý, ülkemizde tüketilen doðal gazýn en yoðun
olarak tüketildiði bölgeleri (Ýstanbul baþta olmak üzere Trakya ve Marmara bölgesi) beslemektedir.
Boru hattý ve kompresör yatýrýmlarý tamamlanmýþ ve ek yatýrým gereksinimi olmayan, bu anlamda da
“altýn yumurtlayan tavuk” misali, son derece karlý bir alým-satým ortamýný ifade etmektedir. Þimdiden
bu 14 milyar metreküplük kontratýn 10 milyar metreküpü özel þirketlere devredilmiþtir. Bu þirketler,
fiili olarak ithalata, 2010 yýlý baþýnda baþlamýþlardýr. Baþlangýçta BOTAÞ ile eþdeðer fiyatlarla
baþlayan 4 özel þirketin ithalatý, hýzla özel þirketler lehine düþürülmeye baþlamýþtýr. Bu veriler,
kamuoyundan ve özellikle söz konusu þirketlerin satýþ yaptýklarý müþterilerden (serbest tüketiciler,
sanayiciler, daðýtým þirketleri), “ticari sýr” gerekçesiyle saklanmaktadýr. Ancak, BOTAÞ ile ayný
fiyattan alým yaptýklarý varsayýmý piyasaya yayýlarak, tüketiciye yansýtýlabilecek çok büyük miktarlar,
az sayýda þirket ve/veya þahsýn kazancýna dönüþmektedir. 

“Linyit haricinde fosil yakýtlar bakýmýndan zengin olmadýðýmýz” tezi, sadece bir durum
saptamasýdýr. Özellikle, enerji tüketimimizde büyük aðýrlýk taþýyan ve neredeyse tamamen dýþa
baðýmlý olduðumuz petrol ve doðal gazda mevcut durum böyle olsa da bir “master plan” dahilinde,
ülkemizin aranmasý temel hedef olmalýdýr. Türkiye’nin karalarýnýn henüz yüzde 20’si, denizlerinin
ise yüzde 1’i sondajlý aramalarla deðerlendirilebilmiþtir. Özellikle Karadeniz baþta olmak üzere,
denizlerimizde önemli bir “spekülatif potansiyel” olduðu, TPAO tarafýndan defalarca açýklanmýþtýr.
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Dolayýsýyla, mevcut durumu 5 yýllýk plana yazarak, deðiþmez bir gerçekmiþ gibi göstermek, bir
vizyon eksikliðini yansýtmýyorsa, kasýtlý bir karartma olarak de deðerlendirilebilir. Nitekim, dünyada
tam da tersine bir süreç yaþanýrken, iktidar partisi TBMM’den yeni “Türk” Petrol Kanunu’nu
geçirmiþtir. Eðer ülke çýkarlarý, petrol ve doðal gazda baðýmlýlýktan kurtulmak hedeflenseydi, dikey
bütünleþik yapýda yeniden yapýlandýrýlýp, devlet adýna daha güçlü faaliyet göstermesi saðlanmasý
gereken TPAO’nun, devlet adýna arama ve iþletme ruhsatý alma ve faaliyet gösterme hakký elinden
alýnmýþtýr! Bu karar, ulusal çýkarlarýmýz ve kamu yararý açýsýndan büyük sakýncalar taþýmaktadýr ve
mutlaka geri alýnmalýdýr.

Kamu kesimine enerji sektöründen hýzla el çektirilmektedir. Elektrikte, kurulu güçte kamu payý
yüzde 42’ye (2002’de yüzde 68), üretimde kamu payý yüzde 38’e düþürülmüþtür (2002’de yüzde
38). Bu yapýyla, arz güvenliði tamamen özel sektörün inisiyatifine terk edilmiþtir. Kendi hesabýna
göre, aþýrý kar görmeyen özel sektör yatýrým yapmayacak ve talebin karþýlanmasý sürekli risk altýnda
olacaktýr. “Yakýndan takip”le ne hedeflendiði de belirsizdir. Firmalarýn denetimleri de kamudan alýnýp,
torba yasalarla özel þirketlere verilmektedir. Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirilen bu hukuksuz
yöntem arayýþlarý, yasalarý arkadan dolanýp, tekrar tekrar kamuflajla gündeme getirilmektedir. Piyasa
mevcut haliyle baþýboþtur ve risk taþýmaktadýr.

Stratejik bir sektör olan enerji sektöründe, kamunun payýný hýzla azaltýp, tüm piyasayý özel
sektörün kontrolüne býrakan politikalarýn, enerji güvenliðimizi saðlayamadýðý ve enerji maliyetlerini
hýzla yukarý çektiði çok açýktýr. Bu politika anlayýþýnýn kökten deðiþtirilmesinde ve stratejik enerji
sektörünü yeniden kamu aðýrlýklý yapýya dönüþtürmekte yarar vardýr. Denetim ise doðal olarak
kamuda olmalýdýr ve bunu delmeye yönelik giriþimler derhal durdurulmalýdýr.

Kamuda býrakýlan iletim gibi hizmetlerde yatýrýmlardan söz edilirken, özelleþtirilen daðýtým
sistemleri için bir hedef olmamasý da ilginçtir. Zira kayýp kaçak miktarýnýn azaltýlmasý, özelleþtirme
uygulamalarýyla devir yapýlan daðýtým þirketlerinin görev ve sorumluluðundadýr.

Kayýp kaçak miktarýnýn azaltýlmasý daðýtým þirketinin görev ve sorumluluðunda olmasýna karþýn,
kayýp kaçak bedelinin arttýrýlarak vatandaþýn sýrtýndan daðýtým þirketlerine haksýz kazanç aktarýlmýþtýr.
Henüz 2010 yýlý verileri dahi kamuoyu ile paylaþýlmamýþken kayýp ve kaçak bedelinin neye göre
tarifelere yansýtýldýðýný anlamak mümkün deðildir. Kayýp ve kaçak kalemi bugün þirketlerin soygun
aracýna dönüþmüþ, EPDK ve AKP iktidarý bu soyguna yasal zemin hazýrlamýþlardýr.” 

Dünyada baþta Japonya ve Almanya gibi ülkeler, Fukuþima felaketi sonrasýnda nükleerden hýzla
uzaklaþýrken, bu anlaþýlmaz nükleer maceradan derhal vazgeçilmelidir. Dünyadaki süreç,
yenilenebilirlerin oranýný arttýrmak, enerji verimliliðini hýzla iyileþtirmek, enerjide talep tarafý
yönetimi üzerine odaklanmaktadýr. Rüzgar, güneþ gibi yenilenebilir kaynaklarýn depolanmasý ve
teknolojilerin geliþtirilmesi yönünde devrimsel dönüþümler yapýlmaktadýr. Bu kaynaklarýn çok daha
kullanýlmasýna yönelik politikalarýn temel parametrelerin baþýnda yerli imalatýn geliþtirilmesi
gelmektedir. Türbinler, fotovoltaik paneller önemli çalýþma konularýdýr. Ülkemizin tükettiði elektriðin
neredeyse 4 katý henüz devreye alýnmamýþ yerli potansiyel varken, henüz iþletme güvenliði ve nihai
atýk sorunlarýný çözümleyememiþ nükleere yönelmek büyük bir maceradýr. 

Nükleerde ilk adýmlarý atan ülkelerin yerine getirmeleri gereken onlarca gerekliliðin hiçbiri
yerine getirilmeden, halen Rusya’da bile iþletmeye alýnmamýþ ve dolayýsýyla iþletme performansý
meçhul bir reaktör tipine (VVER 1200) yönelmek ayrý bir yanlýþtýr. Teknoloji transferi yoktur. Yer
seçimi yanlýþtýr. 
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Zengin linyit kaynaklarýmýz, ekonomik bir deðer olarak, mutlaka deðerlendirilmeli ve enerjideki
baðýmlýlýðýmýzý azaltmak için etkin biçimde kullanýlmalýdýr. Burada da vurgulanmasý gereken önemli
hususlar ve ön koþullar vardýr. Öncelikle bu sahalarýn; santral yapmak, bu kömürden elektriði üretip
belli bir bedelle sisteme satmak modeliyle bu konuda ihtisas sahibi olmayan firmalara verilmesi ülke
yararýna deðildir. Yerli linyitimizin kalorifik deðeri düþük, kükürt oraný yüksektir. Bu kömüre en
uygun olan ve çevre riskini en aza indirebilen (akýþkan yatak teknolojisi gibi) teknolojilere dayalý
santraller inþa edilmeli, bunun dýþýndaki santrallere izin verilmemelidir. 

Zengin petrol ve gaz rezervleriyle, büyük tüketim alanlarý arasýnda yer alan ülkemizin coðrafi
konumunun saðladýðý avantaj her türlü tartýþmanýn ötesindedir. Ancak, bu avantajýn kullanýlýp
kullanýlamadýðý ayrý bir deðerlendirmeye muhtaçtýr. “Sýfýr Sorun” politikasýyla yola çýkýp, asýrlardýr
sorun yaþamadýðýmýz Ýran dahil tüm komþularýmýzla ve özellikle enerji kaynaklarý ithalatýnda aþýrý
baðýmlý olduðumuz ülkelerle geldiðimiz nokta açýktýr. Hal böyleyken,  “mevcut stratejik konum”
sözcükleri olsa olsa hamaset yapmaya yaramaktadýr. 

Avrupa’ya gaz satýþý, ya da ithal ettiðimiz gazýn bir kýsmýnýn yeniden fiyatlandýrýlýp satýlabilmesi,
önemli ve gerçekleþtirilmesi gereken bir hedeftir. Ne var ki, daha önce bolca istismarý yapýlan
NABUCCO hükümetler arasý anlaþmasýnda bu hak elde edilememiþti. AB ve NABUCCO ortaðý diðer
ülkeler, BOTAÞ’ýn bu beklentisini geri çevirmiþ, o dönem Brüksel’de yaptýklarý görüþmelerle devreye
giren bazý “devlet büyükleri”, AB’nin baskýsýna uyarak, bu beklentimizden vazgeçildiðini
açýklamýþlardý. Trans Anadolu Gaz Boru Hattý (TANAP) için de bugün gelinen aþamada, gene böyle
bir hak alýnamadýðý (gazýn “re-export” hakký) bilinmektedir. Dahasý, Azerbaycan, Türkiye iç piyasasýna
bir miktar gazý doðrudan satacaktýr. Dolayýsýyla, yapýlmasý gerekenleri kaðýda döküp, bunun gereðini
yerine getirmeyip, sanki elde etmiþ gibi yapýlmasý, devlet ciddiyetiyle baðdaþmamaktadýr.

AKP hükümetleri döneminde enerji sektörü yatýrýmlarýnda Türkiye ekonomisinin büyüme
eðilimleri ile uyumlu olmayan geliþmeler kaydedilmiþtir. Nitekim 2003-2011 döneminde toplam
sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 11,2 oranýnda artarken, enerji sektörü sabit sermaye yatýrýmlarý sadece
yüzde 4,3 oranýnda artmýþtýr. Böylece, toplam enerji yatýrýmlarýnýn GSYH içindeki payý 2002 yýlýnda
yüzde 1,53 olan seviyesinden 2011 yýlýnda yüzde 0,96’ya gerilemiþtir. 

Bu durum, esas itibarýyla kamu sektöründen kaynaklanmýþtýr. Nitekim 2003-2011 döneminde
kamu sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 5,3 oranýnda artarken, kamu enerji sabit sermaye yatýrýmlarý
yüzde 7,3 oranýnda azalmýþtýr. Böylece, kamu sabit sermaye yatýrýmlarý içinde enerji sektörünün payý
2002 yýlýnda yüzde 20,8 olan seviyesinden 2011 yýlýnda yüzde 5,7’ye gerilemiþtir. 

Diðer taraftan, kamu sektörünün enerji yatýrýmlarýndan çekilmesiyle oluþan boþluðun özel sektör
tarafýndan yeterince doldurulamadýðý görülmektedir. Nitekim 2003-2011 döneminde özel kesim sabit
sermaye yatýrýmlarý yüzde 13,4 oranýnda artarken, Yap-Ýþlet ve Yap-Ýþlet-Devret yöntemleriyle özel
sektöre yaptýrýlan enerji yatýrýmlarý da dâhil edildiðinde özel enerji sabit sermaye yatýrýmlarý sadece
yüzde 14,8 oranýnda artmýþtýr. Böylece özel sabit sermaye yatýrýmlarý içinde enerji sektörünün payý
2002 yýlýnda yüzde 4,1 iken, 2011 yýlýnda ciddi biçimde deðiþmeyerek yüzde 4,0 olarak gerçekleþmiþtir. 

Bu geliþmeler sonucunda, toplam sabit sermaye yatýrýmlarý içinde enerji sektörünün payý 2002
yýlýnda yüzde 8,9 olan seviyesinden 2011 yýlýnda yüzde 4,4’e gerilemiþtir. 

Onuncu Beþ Yýllýk Plan’ýn “Enerji” Bölümü, bu deðerlendirmeden de anlaþýlacaðý gibi, yasak
savma anlayýþýyla hazýrlanmýþ, gerçek bir planlama anlayýþýndan uzak bir metin niteliðindedir. 
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Bu kýsýr döngü mutlaka kýrýlmalý ve enerjideki baðýmlýlýðýmýz, kademeli olarak azaltýlmalýdýr.
Bunu gerçekleþtirebilecek yerli kaynaklarýmýz ve yetiþkin insan kaynaklarýmýz mevcuttur. Sorun,
kaynak yoksunluðunda deðil, yanlýþ politika tercihlerinde ve salt ticari çýkarlara odaklanan sakýncalý
tercihlerdedir. 

Türkiye, ülke yönetiminde olduðu gibi, enerji politikalarýnda da mevcut uygulamalardan çok
daha iyisine, çok daha çaðdaþ ve yetkin olanýna layýktýr. Cumhuriyet Halk Partisi; insan ve çevre
odaklý, sürdürülebilir yaþama adanmýþ, sadece bugün var olanýn deðil, gelecektekinin hakkýný da
esirgeyen çaðdaþ bir enerji politikasýný yaþama geçirmeye hazýrdýr. 

Turizm
Turizm gelirleri açýsýndan Planda verilen rakamlarla ödemeler dengesindeki rakamlar arasýnda

4 milyar dolara yakýn bir fark bulunmasý kafa karýþtýrmaktadýr. Planda turizm gelirleri için kaynak
olarak “TÜÝK ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý gösterilmiþtir. Bununla birlikte, ödemeler dengesi bir
ülkenin temel istatistiðidir. Diðer bir ifadeyle bir ülkenin yabancý ülkelerle yaptýðý tüm mal ve hizmet
alýþveriþleri ödemeler dengesinde gösterilmektedir. Bu çerçevede, turizm gelirlerinde ödemeler
dengesi istatistikleri temel alýnmalýdýr. 

NÝTELÝKLÝ ÝNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
Eðitim
Ülkemizdeki eðitim sistemi AKP Hükümetlerince en fazla müdahaleye maruz kalan alanlardan

biri olmuþtur. Türkiye’nin kapsamlý, köklü ve uzun vadeli bir eðitim stratejisinin bulunmamasý, eðitim
alanýnda atýlan adýmlarý uzun vadeli planlar ve programlar yerine, kýsa vadeli, yöneten kiþiye endeksli,
konjonktürel ve siyasi düþüncenin ürünü bir yapýya dönüþtürmüþtür. Bu çerçevede, AKP döneminde
Milli Eðitim Bakanlarýnýn devamlý deðiþen ve farklý uygulamalarý eðitim sistemini adeta bir deneme
tahtasýna döndürmüþtür. Buna verilecek en somut örnek AKP Hükümetinin bir bakanýnýn getirdiði
sýnav sistemini, diðer bir bakanýn deðiþtirmesidir. Öte yandan, sekiz yýllýk temel eðitimin Türkiye’de
okullaþma oranlarýnda saðladýðý baþarý, baþta 9. Kalkýnma Planý olmak üzere AKP döneminde
hazýrlanan birçok belge ve dökümanda kabul edilmiþ olmasýna raðmen, kamuoyunda 4+4+4 olarak
anýlan eðitim yasasý ile yapýlan deðiþikliklerin anlaþýlmasý güçtür. Buna ilaveten, söz konusu
deðiþikliklerden devletin resmi dökümanlarý olan 9. Kalkýnma Planýnda, Orta Vadeli Programda,
2012 Yýlý Program’ýnda, 2013 Yýlý Bütçesi’nde, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn Stratejik Planýnda hiçbir
þekilde bahsedilmediði halde, konu bir anda TBMM’ye gelmiþ ve tüm muhalefet partilerinin, konuyla
ilgili meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve vatandaþlarýn tüm itirazlarýna ve karþý
çýkmalara raðmen hýzla yasalaþmýþtýr. 9. Kalkýnma Planýnda sekiz yýllýk temel eðitime övgüler düzen
AKP Hükümetinin ne kadar plansýz, programsýz ve hesapsýz davrandýðý, 4+4+4 yasasýný Meclise
getiriþ þeklinden bellidir. 

OECD ülkeleri arasýnda Türkiye, bölgeler arasý uçurumda hala son sýralardadýr. Okul öncesi
eðitim AB ortalamasý yüzde 92,4 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 46,4’tür. Okullaþma oranýnýn en
düþük olduðu il yüzde 20,9 ile Hakkâri olup, bu ilimizde kýzlarýn ilköðretimden mezun olma oraný
yüzde 47,5’dir. Bu oran Þanlý Urfa’da yüzde 39,8’dir. Türkiye genelinde yüzde 84,7 olan ilköðretimden
ortaöðretime geçiþ oraný, Van’da yüzde 54,7’dir.

OECD ülkelerinde ortalama en az 13 yýl eðitim verilirken; Çin, Endonezya, Suudi Arabistan ve
Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ý, ortaokul terk durumundadýr. Meksika ve Türkiye 15 ile 29 yaþ arasý
kadýnlarýn eðitimde en az süre geçirdikleri iki ülkedir.
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Eðitim konusunda Hükümetin baþarýsýzlýðý 2009 PISA sonuçlarýnda da görülebilmektedir.
Türkiye, katýlan 65 ülke arasýndan Okuma Becerileri Alanýnda 39’uncu, Fen Okur Yazarlýðý Alanýnda
42’nci ve Matematik Alanýnda da 41’inci olabilmiþtir. Türkiye, 2009 PISA verilerine göre bir çok
ülkenin gerisinde kalmýþtýr. 

Türkiye’de öðretmen maaþlarý satýn alma gücü bakýmýndan OECD ortalamasýnýn altýndadýr.
Öðretmen maaþlarýnýn da konu edinildiði raporda, Türkiye’de öðretmen maaþlarý 10 yýlda ikiye
katlanmasýna karþýn deneyimli bir lise öðretmeninin ülkemizdeki satýn alma gücü OECD
ortalamasýnýn altýnda kalmaktadýr. 

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yasa, Türk Eðitim Sistemi’ni baþtan sona deðiþtiren nitelikte
bir yasadýr. Bununla birlikte, söz konusu yasa hazýrlanýrken bilim insanlarýna, eðitimcilere ve sivil
toplum kuruluþlarýna yeteri kadar danýþýlmamýþtýr. Örneðin okul öncesi eðitimde pedagojik yönden
bilim insanlarý beþ buçuk yaþýndaki çocuklarýn okula baþlamasýnýn sakýncalarýný net bir þekilde ifade
etmiþlerdir. Ama bu gerçek AKP Hükümeti tarafýndan görmezlikten gelinmiþtir.

Yasanýn çýkarýlma sürecinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi hiçe sayýlmýþtýr.
Komisyonda oylama sýrasýnda baþkanýn salonu görme þansý dahi yokken varsayýmla yapýlan oylama
ile yasa geçirilmiþtir. Bu durumu sadece Ýmam-Hatip okullarýnýn orta kýsýmlarýný yeniden açma çabasý
olarak açýklamak da mümkün deðildir. Yasa bunun çok ötesinde düzenlemeler getirmiþtir. 4+4+4,
ülkemizin eðitimde özellikle nitelik problemine odaklanmasý gerekirken, nicelik problemini tekrar ön
plana çýkarmýþtýr. Sýnýf mevcutlarýnýn 40’lardan 30’lara düþürülmesi planlanýrken, birdenbire sýnýf
mevcutlarýnýn 50’lere çýktýðý görülmektedir. Çok uzun yýllar önce terk ettiðimiz ikili eðitim sistemi
tekrar ülkemizin gündemine gelmiþtir. Söz konusu yasa ile ülkemizde çocuk emeði sömürüsü resmi
hale gelmiþtir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný dahi bu konuda genelge yayýnlayarak kaygýlarýný
belirtmek durumunda kalmýþtýr. 

Türkiye’de son on yýlda seksenin üzerinde yeni üniversite açýlmýþtýr. Ancak üniversiteleþmeye
yönelik ülkemizdeki bu geliþim sadece niceliksel kalmakta, açýlan üniversitelerin pek çoðu tabela
üniversitesi olmaktan öteye gidememektedir. Nitekim YÖK verilerine göre 170 üniversitenin, acil
olarak 30 bin akademisyene ihtiyacý bulunmaktadýr. En çok eksiklik ise týp, hukuk ve sosyal bilimler
alanlarýnda olup, yeni üniversite açmak için öðretim üyesi yetiþtirme sistemi, ihtiyacý karþýlamaktan
uzaktýr.  Yine, vakýf üniversitelerinin kurulmasý için objektif kriter ve standart bulunmamaktadýr. Son
dönemde pek çok vakýf üniversitesinin kurulmasýnda bunun etkisi büyüktür.  

Altyapýdan yoksun, yalnýzca sayý artýrmaya yönelik olarak açýlan üniversitelerin tabelada kalmasý
tehlikeli sonuçlara yol açacaktýr. Zira sadece adý üniversite olan ve yetersiz imkânlar nedeniyle
tabeladan öteye gidemeyen bu kurumlara aktarýlan kaynaklarýn heba olmasý yanýnda, bu üniversitelere
güvenerek eðitimini buralarda sürdürme kararý alan öðrencilerimizin yetersiz donaným nedeniyle
gelecekleri risk altýna girecektir.

Öðretmen açýðý ve atanamayan öðretmenler maalesef kanayan bir yara olarak ülkemizin önemli
bir sorunu olmaya devam etmektedir. Bugün ülkemizde yaklaþýk 270 bin öðretmen atama
beklemektedir. Bakanlýðýn ihtiyacý ise yaklaþýk 130 bindir. Bu alanda AB ve OECD ülkelerindeki
seviyeye ulaþýlarak öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn 16’ya indirebilmesi için 220 bin
öðretmenin daha istihdam edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ilk ve ortaöðretimde öðretmen baþýna
22 öðrenci düþerken Macaristan’da 11, Yunanistan’da 11, Slovakya’da 19, Portekiz’de 11 öðrenci
düþmektedir.
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Öðretmen atamasýndaki bu sýkýntý, öðretmen istihdamýnda da karýþýklýk yaratmaktadýr. Yeteri
düzeyde kadrolu öðretmen alýnmayarak sözleþmeli, ücretli öðretmen almak suretiyle öðretmen açýðý
doldurulmaya çalýþýlmakta, öðretmen adaylarý sözleþmeli, ücretli çalýþma koþullarýna mahkûm
edilmektedir.

Son yýllarda Türkiye’den yurt dýþýna ciddi anlamda bir beyin göçü olduðuna, devlet burslarýyla
veya kendi imkânlarýyla giden gençlerimizin birçoðunun geri dönmediðine tanýk olmaktayýz. Yabancý
ülkelerin çalýþma þartlarýnýn daha iyi olmasýnýn da etkisiyle geri dönmeyen öðrencilerimizi kazanmak
için bir takým tedbirler ya da özendirici politikalar uygulamak gerekmektedir. Ülkemizin ihtiyacý,
tersine beyin göçünün yaratýlmasýdýr. Bugün geliþmiþ ülkelerin yarattýklarý ekonomik mucizelerin
altýnda; hem kendi ülkelerinin insan kaynaklarýný çok iyi biçimde kullanmalarý, hem de baþka
ülkelerden eðitime gelmiþ insanlarý ülkelerinde tutarak onlarýn bilgi ve birikimlerinden daha iyi
yararlanmalarý yatmaktadýr. Çin ve Hindistan gibi ülkeler ise yurtdýþýna okumaya giden öðrencilerinin
eðitim dönemlerinin sonunda tekrar ülkelerine geri dönmelerini saðlamak için çok ciddi ve özendirici
politikalar uygulamaktadýrlar.

Saðlýk
Onuncu Kalkýnma Planýnda týpký diðer alanlarýnda olduðu gibi saðlýk alanýnda da belirlenen

politikalar söylemden öteye gidememiþtir. Saðlýk gibi en temel insan haklarýndan biri olan böylesine
önemli bir alanda, bu þekilde hazýrlanmýþ bir planlamanýn ve uzun dönemli çalýþmanýn kabul edilmesi
mümkün deðildir. Nitekim 10 yýldýr iþbaþýnda olan hükümet, 10. Kalkýnma Planý ile de bir kez daha
bugüne kadar uyguladýðý politikalarýn ötesine geçemeyeceðini gözler önüne sermiþtir. 

Onuncu Kalkýnma Planýna saðlýk alaný özelinde bakýldýðýnda; bu planýn sosyal güvenlik
sisteminde oluþan açýklarý bir yük olarak gördüðü ve sosyal devlet ilkesinden uzak bir anlayýþ ile
hazýrlandýðý aþikârdýr. 

Saðlýk hakkýný ve hasta memnuniyetini sadece hekime gitme sýklýðý ile ölçen, insan kaynaklarýný
performans deðerlendirmesi gibi sakýncalý bir anlayýþ içine hapseden, hastanelerin ticarileþmesini ve
saðlýk alanýnýn tamamen piyasaya terk edilmesini kabul eden bu planda uzgörüden ve ‘insan’ odaklý
anlayýþtan uzak bir bakýþ açýsý mevcuttur. 

Öncelikle bir kez daha yinelemek gerekmektedir ki; saðlýk alanýndaki politikalarý doðru bir
deðerlendirebilme ile ele alabilmek için öncelikle þu ayrýmý ortaya koymak zorunludur: Saðlýk hizmet
sunucusu olan Saðlýk Bakanlýðý iken, Saðlýðýn finansmaný tamamýyla Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýna geçmiþtir.  Bugün artýk ülkemizde saðlýk alaný, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan deðil;
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve hatta Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan
yani ekonomik hedefler doðrultusunda belirlenir hale gelmiþtir. Bu durum ise; vatandaþlar için daha
çok cepten ödeme ve daha sýnýrlý saðlýk hizmeti, saðlýk çalýþanlarý için ise daha çok güvencesizlik,
yani kölelik anlamýna gelmektedir. 

Uygulamadan da görülebileceði gibi, devletin sunmak zorunda olduðu saðlýk hizmeti sadece
fark ücreti veya katký payý ödeyebilenlerin satýn aldýðý bir sektör haline getirilmiþtir. 

Sözde sosyal devlet anlayýþýný benimseyen hükümet, her geçen gün giderek bu ilkeden daha çok
uzaklaþmakta ve vatandaþlar ve devlet arasýndaki baðý her gün biraz daha yok etmektedir. Genel
Saðlýk Sigortasýnýn uygulamaya geçmesi ile birlikte saðlýk alanýndaki piyasacý yaklaþým daha da gün
yüzüne çýkmýþtýr. Bu sistem, vatandaþlýk baðýný prim ödeyenler ve prim ödeyemeyenler þeklinde
ikiye bölmüþ ve saðlýk alanýný sadece parasý olanlarýn eriþebildiði bir özel sektör hizmeti haline
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dönüþtürmüþtür. Bütün sosyal taraflarýn, sistemin primler üzerinden olmamasý, en azýndan yarý yarýya
vergiler ve primler üzerinden finanse edilecek karma bir sistem olmasý yönündeki uyarýlarýna raðmen
sistemin finansmaný primler üzerinden inþa edilmiþtir. Ancak günümüz sosyal devletlerinin
uygulamasý gereken yöntem ise saðlýk ve sosyal güvenlik sisteminin vergiler üzerinden finansmanýdýr.
Çünkü vergiler üzerinden finanse edilen bir saðlýk sistemi sosyal devlet ilkesini ve sosyal adaleti
gerçek kýlmakta ve devletin vergi alma meþruiyetini hak ve ödevler çerçevesinde yerli yerine
oturtmaktadýr. Ancak hükümet bu ilkeyi hiçe sayarak sistemin sadece primler üzerinden finanse
edilmesini savunmuþ ve bu sistemle birlikte Saðlýkta Dönüþüm Programý temel saðlýk hakkýna
eriþimin önünde “paradan bir duvar” oluþturmuþtur. 

İþte bu anlayýþ, 10. Kalkýnma Planýna da doðrudan yansýmýþtýr ve bu planda AKP hükümetleri
tarafýndan yýllardýr söylenen sosyal güvenlik açýklarý bahanesi bir kez daha karþýmýza çýkmaktadýr. 

Ancak unutulmamalýdýr ki; henüz hastaneye gitmeden, Hastane Randevu Sistemi aranýrken
verilen telefon parasý ile ödenmeye baþlanan saðlýk giderleri, 10 çeþit katký ve katýlým paylarý ile
yurttaþlarý bu hizmeti almaktan caydýrmaktadýr. Oysa, saðlýk gibi en temel hakkýn böylesi bir sürece
hapsedilmiþ olmasý kabul edilebilir deðildir. Küçük gibi görünen, ancak toplayýnca yoksulluk içindeki
milyonlarca yurttaþýn bütçesinde önemli bir yer tutan, katký - katýlým paylarý,  gerçekten doktora
gitmeyi engelleyecek kadar caydýrýcý bir hal almýþtýr ve hükümet maalesef bundan gurur duymaktadýr.
Bugün ülkemizde þu anda hastalar toplamda 10 farklý ücreti 3 farklý (eczane, hastane, maaþ) kanaldan
ödemektedir. Bu ücretler;

1. Ýlaç Katýlým Payý (%10-20)
2. Muayene Katýlým Payý  (5-12 TL) 
3. Reçete Ücreti (3 TL)
4. Eþdeðer ilaç Fiyat Farký [ilaç fiyatý-(en ucuz+%10)]
5. Kutu Baþýna ilave 1 TL (3 Kalemden sonra)
6. Özel Hastane fark ücreti (Son düzenleme ile %90’a kadar)
7. Tetkik fark ücreti
8. Erken Muayene fark ücreti
9. Öncelikli Tetkik Ücreti
10. Ýstisnai Saðlýk Hizmetidir.
Saðlýðýn devredilemez ve ertelenemez bir hak olmasý nedeniyle saðlýk alanýnýn artýk kamusal bir

yükümlülük olmaktan çýkartýlmaya çalýþýlmasý ve dolayýsýyla özelleþtirilmesi bu hakkýn alýnýp-
satýlabilir bir hale dönüþtürülmesi en baþta insan haklarýna aykýrýdýr. Saðlýk ticari bir meta deðil en
doðal insan hakkýdýr. Anayasamýza göre de sosyal devlet anlayýþýnda, yurttaþlarýn saðlýk hizmetini
ücretsiz alma hakký vardýr. 

Ayrýca saðlýk harcamalarýnýn artmasý nedeniyle ilaç harcamalarýnda da tasarrufa gitmek
Hükümetin temel politikalarýndan ve önemli söylemlerinden biri olmuþtur. Ancak, ilacý herhangi bir
ekonomik deðiþim deðeri olan ürün olarak görmek ve bu bakýþ açýsý ile böylesine önemli bir ürün
üzerinden tasarrufa gitmek akýlcý ilaç politikalarý ile uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir uygulamadýr.
Ýlaç gibi vazgeçilemez ve ertelenemez bir ürüne sadece ekonomik tasarruf gözlükleri ile bakmak ve
ilacýn saðlýk hakký ile olan organik baðýný unutmak, sosyal devlet ilkesi ile baðdaþmamaktadýr.
Kamunun saðlýk ve ilaç harcamalarýnda tasarruf politikalarýna karþý olmamakla birlikte, saðlýðýn
doðasý gereði sadece mali-ekonomik tasarruf tedbirleri amacýyla tasarrufa gidilemeyecek bir alan
olduðunun bir kez daha altý çizilmelidir. 
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Ayný zamanda; ülkemizde saðlýk alanýnda yapýlan onlarca yanlýþýn bedelini yine vatandaþlarýmýz
ödemekte ve hastalar, saðlýkta tasarruf politikalarýnýn sonucunda ilaç fiyatlarýnýn düþüþü ile birlikte
ilaç firmalarýnýn ilaçlarý üretmeme ya da ithalatýný durdurmasý nedeniyle, karaborsadan ilaç temin
eder hale gelmektedir. 

Nitekim Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2013 yýlý Bütçe Sunumunda da ifade edildiði gibi  “2004-2012
yýllarý arasýnda: Referans fiyat uygulamasý ile ilaç fiyatlarý %80’e varan oranlarda düþürülmüþ denilse
de düþüþlerinin AKP iktidarýnýn bir baþarýsý gibi gösterilmesi de doðru deðildir. Çünkü son 10 yýlda
bütün dünyada bir dönüþüm yaþanmaktadýr. Yadsýnamaz bir gerçeklik olarak tüm sanayi ürünlerinde
olduðu gibi bir sanayi ürünü olarak ilaç da yaþlandýkça ucuzlamaktadýr. Yaþanan ilaç fiyat düþüþlerinin
bir diðer sebebi de tüm ülkelerde kullanýlan referans fiyat sistemidir ve diðer ülkelerdeki fiyatlarý
referans alan ülkelerin tamamýnda domino etkisi ile fiyatlar hýzla düþmektedir. Ayrýca, tüm dünyada
ve ülkemizde uygulanan referans fiyat sistemi ve piyasada bulunan pek çok ilacýn zamanla patent
korumasý dýþýna çýkarak eþdeðerlerinin üretilmesi ilaç fiyatlarýnda düþüþleri beraberinde getirmekte
bu durum da eczane stoklarýna yüksek fiyatla girmiþ olan ilaçlarýn düþük fiyattan geri ödenmesine,
dolayýsýyla eczanelerde stok zararýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr. 2004-2011 yýllarý arasýnda
ilaç fiyatlarý tam 250 kez düþmüþtür. Tüketilen ilaç kutu sayýsý yüzde 149 artmýþ buna karþýn kamu
harcamalarýndaki artýþ yüzde 19 olarak gerçekleþmiþtir. Aradaki yüzde 130’luk fark sadece ilaç fiyat
düþüþlerinden deðil, eczacýnýn emeðinden, hastanýn cebinden karþýlanmaktadýr.

Eczacýlarýn stok zararlarý ve kamu kurum iskontosu ile karþý karþýya kaldýklarý krizin neticesinde
de hem eczacý hem de vatandaþ maðdur edilmiþtir. Ayrýca, bugüne kadar muayene ücretlerinin ise
eczaneden tahsil edilmesi ile saðlýða eriþimin parasýz olduðu yanýlgýsý yaratýlmýþtýr. 

AKP hükümetinin 2003 yýlýnda uygulamaya koyduðu Saðlýkta Dönüþüm Programý tüm bu
sorunlarla birlikte bir dönüþümü deðil, 10 yýllýk aðýr bir bilançoyu göstermektedir. Saðlýkta Dönüþüm
Programý hastayý müþteri, saðlýk emekçisini ise sendikasý olmayan ve hatta iþ güvencesi olmayan
çalýþan ve hastaneleri ise birer ticarethane haline haline dönüþtürmüþtür. Herkesin istediði hastaneye
gidebileceði, istediði doktora muayene olacaðý ve istediði yerden ilaç alabileceði hayalleriyle sunulan
“Saðlýkta Dönüþüm Programý” gerçekte parasý olmayana saðlýk hizmetinin verilmediði bir sistemdir.
Sermaye ile iþbirliði içerisindeki bu dönüþüm ise vatandaþa aðýr bedeller ödetmekte ve nihayetinde
kiþinin en temel hakký olan saðlýk hakký elinden alýnmýþ olmaktadýr. 

Temel Hak ve Özgürlükler

Onuncu Kalkýnma Planýnýn “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümünde amaç ve hedefler olarak
“Çoðulcu ve özgürlükçü bir demokrasi anlayýþýyla bireylerin ve toplumdaki farklý kesimlerin bütün
yönleriyle kendini özgürce ifade ettiði, tüm inançlara ve yaþam tarzlarýna saygýyý ilke kabul eden bir
toplumsal zeminin geliþtirilmesi temel amaçtýr.” ifadesi yer almaktadýr. Bununla birlikte, AKP
Hükümetleri döneminde temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi ve kullanýlmasý alanýnda çok ciddi
problemlerle karþýlaþýldýðý ülkede yaþayan tüm vatandaþlarýmýzýn malumudur. Çoðulculuðu
çoðunlukçuluk olarak anlayan, TBMM’de yasama faaliyetlerinde “benim çoðunluðum var, tek baþýna
iktidarým, yasayý istediðim gibi çýkartýrým.” diyen, ülkeyi ve toplumu ilgilendiren kararlarý,
kamuoyunu ve karþý görüþleri dikkate almadan kendi baþýna vermekten çekinmeyen bir zihniyetin
Plan metnine özgürlükçü ve demokratik ifadeleri yazmasýný ciddiye almak mümkün deðildir. 
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Sivil Toplum Kuruluþlarý
Planýn sivil toplum kuruluþlarý ile ilgili bölümünde sivil toplumun geliþmesinin önemli olduðu

vurgulanmakla birlikte, yasama ve yürütme süreçleri içinde, ülkenin ve toplumun sorunlarýna iliþkin
olarak, STK’larýn daha etkin olduðu bir yapýnýn tasarlanmadýðý görülmektedir. Bununla birlikte,
sadece kendilerini ilgilendiren konularda deðil, ülkenin tüm sorunlarýna iliþkin olarak ve sadece
uygulama sürecinde deðil, ayný zamanda karar alma süreçlerinde de sivil toplum örgütlerinin sisteme
dâhil olduðu bir yapý oluþturulmasý gerekliliktir. 

Sosyal Koruma
Ülkemizde yoksulluk sorununa iliþkin yapýlan çalýþmalar, yoksulluðun kronik bir soruna

dönüþtüðünün altýný çizmektedir. Nitekim TÜÝK’in verilerine göre, 2009 yýlýnda Türkiye’de yaklaþýk
her 5 kiþiden 1’i yoksuldur.

Uluslararasý göstergeler açýsýndan bakýldýðýnda da, ülkemizdeki yoksulluðun boyutlarý çarpýcý bir
biçimde ortaya çýkmaktadýr. Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Örgütü (UNDP) verilerine göre, 2012
yýlýnda Türkiye kiþi baþýna milli gelir açýsýndan 58. sýrada olup birçok azgeliþmiþ ülkenin gerisinde
kalmaktadýr. Daha da vahim olan tablo ise, ülkemizin sosyal geliþmiþlik kriterleri açýsýndan dünyadaki
konumudur. UNDP tarafýndan hazýrlanan Ýnsani Geliþmiþlik Endeksi’ne göre, Türkiye 90. sýrada yer
almýþtýr. Bu haliyle Türkiye, yaþam kalitesi itibarýyla, birçok Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkesinin dahi
gerisinde kalmýþtýr. 

Uluslararasý karþýlaþtýrmalarda, yoksulluk göstergeleri bakýmýndan pek parlak bir durumda
olmayan Türkiye, gelirin son derece adaletsiz olarak daðýldýðý ülkeler arasýnda yer almaktadýr. Gelir
daðýlýmýndaki adaletsizliðin göstergesi olarak kabul edilen Gini Katsayýsý 2011 yýlýnda 0,38 gibi
oldukça yüksek bir düzeydedir.

Öte yandan, nüfusun önemli bir bölümü de ülke refahýndan payýný alamamaktadýr.  Yine TÜÝK
verilerine göre Türkiye’de gelir daðýlýmýnda da ciddi adaletsizlik vardýr. Bu çerçevede hanehalký
kullanýlabilir gelirlere göre nüfusun en yoksul yüzde 20’si gelirin yüzde 6,5’ini alýrken en zengin
yüzde 20’si ise yüzde 45,2’sini almaktadýr. 

Burada vurgulanmasý gereken önemli bir husus, TÜÝK’in yoksulluk çalýþmasýndan mutlak
yoksulluk (gýda ve gýda+gýda dýþý yoksulluk) ile göreli yoksulluk hesaplamalarýnýn çýkartýlmýþ
olmasýdýr. Bunun sonucunda da yoksulluk konusunda yýllar itibarýyla saðlýklý bir karþýlaþtýrma ve
analiz yapma imkâný ortadan kalkmýþtýr. 

Diðer taraftan, AKP hükümetinin sýk sýk övündüðü üzere, kiþi baþýna düþen milli geliri 1 dolarýn
altýnda kiþi kalmamasý, 2,15 dolar ve 4,3 dolarýn altýndaki kiþilerin de azalmasý bir baþarý göstergesi
deðildir. Bu hesaplama yönteminden kaynaklanan bir durumdur. Hesaplamalar cari fiyatlarla TL
cinsinden yapýlýp sonra dolar kuruna bölünmektedir. Ülkemizde özellikle 2003-2006 döneminde
yüksek enflasyon olduðundan cari fiyatla yapýlan hesaplamalar yüksek çýkmaktadýr. Cari fiyatlarla
TL cinsinden yapýlan hesaplamalar sonucunda çýkan rakam sonra cari dolar kuruna bölünmektedir.
Bu kapsamda, TL cinsinde rakamý dolara böldüðünüz için dolarýn deðeri de önemlidir ve dolar kuru
artmadýðýnda rakamlar yüksek çýkmaktadýr. Nitekim 2003-2010 döneminde dolar kurunda bir artýþ
olmamýþtýr. Dolar kuru 2002 yýlýnda 1,50 lira iken, 2010 yýlýnda da 1,50 olarak gerçekleþmiþtir. Bu
hesaplamalar çerçevesinde, TÜÝK’in rakamlarýna göre, kiþi baþýna düþen milli gelir 2002 yýlýnda
3.492 dolardan 2010 yýlýnda 10.022 dolara çýkmýþ, yani 3 kata yakýn artmýþtýr. Bu yüzden de, cari
fiyatlarla ve dolar cinsinden baktýðýmýzda, 2,15 dolar ve 4,3 dolarýn altýnda kalan kiþi sayýsý azalmýþtýr. 
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Türkiye’deki mevcut sosyal koruma sistemi birçok eksiklik ve yetersizlik içermektedir. Bu
çerçevede; yoksulluða iliþkin saðlýklý bir veri tabanýnýn oluþturulamamýþ olmasý; sosyal sigorta, sosyal
hizmetler ve sosyal yardýmlar arasýnda bütünleþik bir yapýnýn kurulamamasý; sosyal yardýmlarýn etkin
ve verimli bir çerçevede yürütülmemesi; sosyal yardýmlarda çok baþlý bir yapýnýn varlýðý; sosyal
yardým sisteminin içinde ayni yardým mekanizmalarýnýn bulunmasý nedeniyle sistemin suiistimale ve
politik sömürüye açýk olmasý bu yetersizliklere ve eksikliklere örnek verilebilir. 

Sosyal yardýmlarýn toplamý 2011 yýlý için 15,3 milyar TL olup millî gelirin yüzde 1,18’ine tekabül
etmektedir. Bu oran OECD ülkelerindeki yüzde 2,5 oraný ile kýyaslandýðýnda oldukça düþük bir orandýr.
Diðer taraftan,  sosyal yardýmlarýn 1/3’ü yeþil kart için yapýlan harcamalardan oluþmaktadýr. 

Türkiye’deki sosyal koruma sisteminin en eksik halkalarýndan biri, dünyada yaygýn olarak
uygulanan, vatandaþ olma hakkýndan kaynaklanan ve finansmaný vergilerden saðlanan asgari bir gelir
desteði sisteminin olmamasýdýr. Objektif kriterlere dayalý, þeffaf bir temel gelir desteðinin, yoksullukla
mücadelenin ana unsuru olmasýna ihtiyaç vardýr.  Ayrýca, yoksullukla mücadele stratejisi mutlaka
koruyucu, önleyici çalýþmalar ve sosyal hizmetlerle desteklenmiþ olmalýdýr. Bununla birlikte,
ülkemizde koruyucu ve önleyici hizmetler için gerekli kaynaklarýn ayrýlmadýðý görülmektedir. Ayný
þekilde sosyal yardýmlardaki çok baþlýlýðýn da önlenerek bu yardým ve hizmetlerin tek merkezden
yürütülmesi saðlanmalýdýr.

Ýstihdam ve Çalýþma Hayatý
AKP döneminde ekonomide saðlandýðý ifade edilen büyümeye raðmen iþsizlik oranlarýnda ciddi

bir gerileme kaydedilmemiþ olup, iþsizlik oraný 2012 yýlýnda yüzde 9,2 olarak gerçekleþmiþtir.
Bununla birlikte, iþ bulma ümidi olmadýðý için veya diðer nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý
yapmaya hazýr olanlarý iþgücüne dâhil edildiðinde bulunan iþsizlik oraný, TÜÝK tarafýndan açýklanan
iþsizlik oranlarýnýn yaklaþýk yüzde 67 üzerinde olup yüzde 15,4 seviyesine yükselmektedir. Ayrýca,
iþgücüne dâhil olmayan grubun içindeki mevsimlik çalýþanlar gibi kategorileri iþgücüne dahil
ettiðimizde ise daha yüksek iþsizlik oranlarýna ulaþýlacaðý açýktýr.

Diðer taraftan, ülkemizde 2005-2012 döneminde iþgücüne katýlým oranlarý artarken, iþgücüne
dâhil olmayan grubun çalýþma çaðý nüfusu içindeki payý azalmýþtýr. Bununla birlikte, iþgücüne dâhil
olmayan grubun içinde iþ bulma ümidi olmadýðý için veya diðer nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý
yapmaya hazýr olanlarýn oraný hýzla artmaktadýr. Nitekim iþ bulma ümidi olmadýðý için veya diðer
nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý yapmaya hazýr olanlarýn iþgücüne dâhil olmayan grubun içinde
payý 2004 yýlýnda yüzde 4,3 olan seviyesinden 2012 yýlýnda yüzde 7,3’e yükselmiþtir. Bu durumun
baþka bir somut göstergesi de, 2005-2012 döneminde kümülatif bazda toplam iþgücü yüzde 24,2,
iþgücüne dahil olmayanlarýn sayýsý ise yüzde 7,3 oranýnda artarken, iþ bulma ümidi olmadýðý için
veya diðer nedenlerle iþ aramayan ancak iþbaþý yapmaya hazýr olanlarýn sayýsýnýn yüzde 81,1 oranýnda
artmýþ olmasýdýr. 

Türkiye’de iþsizlik sorununun gerçek boyutlarýný gizleyen diðer bir unsur ise, resmi istatistiklerde
iþgücüne katýlým oranýnýn 1980’li yýllarýn baþýndan itibaren ciddi biçimde gerilemesi ve 2000 yýlýndan
itibaren çalýþma çaðý nüfusunun daðýlýmý içinde iþgücüne dahil olmayan grubun toplam iþgücünü
geçmesidir. Nitekim iþgücüne katýlým oraný, 1980’li yýllarda yüzde 57,1 iken, 1990’lý yýllarda yüzde
52,1’e, 2003-2012 döneminde ise yüzde 47,5’e gerilemiþtir. Burada dikkat çekici olan husus, iþsizlik
oranlarýndaki gerilemeye raðmen iþsizlik oranlarýnýn azalmamasý, aksine artmasý olmuþtur. Bir
yönüyle, yaþanan ekonomik krizler ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesindeki zayýflýk
nedeniyle çalýþma çaðýndaki bireylerin iþgücü piyasasýna giremediðini iþaret eden bu gösterge, diðer
bir yönüyle ekonomimizdeki insangücü israfýný göstermekte ve iþsizlik oranýnýn “yapay olarak” düþük
görünmesine neden olmaktadýr. 
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Bu durum uluslararasý karþýlaþtýrmalarda da açýk bir biçimde görülmektedir. Nitekim iþgücüne
katýlým oraný OECD tanýmý olan 15-64 yaþ grubu itibariyle, 2011 yýlýnda ülkemizde yüzde 53,8
seviyesinde gerçekleþmiþ olup, OECD ülkeleri ortalamasý yüzde 70,6’dýr. Bununla birlikte, burada
vurgulanmasý gereken en önemli husus, ülkemizde iþgücüne katýlým oranlarýndaki düþüklüðün
çalýþma çaðýndaki kadýn nüfusun iþgücüne katýlým oranlarýndaki düþüklükten kaynaklandýðýdýr.
Nitekim erkek nüfus açýsýndan bakýldýðýnda, 2011 yýlý itibariyle iþgücüne katýlým oraný ülkemizde
yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleþmiþ olup OECD ortalamasý olan yüzde 79,5 olan biraz altýnda
kalmýþ, ancak Fransa, Ýtalya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin üzerinde yer almýþtýr. Bununla
birlikte, kadýn nüfusun iþgücüne katýlým oranlarý açýsýndan bakýldýðýnda Türkiye yüzde 31,5 oraný
ile hiçbir ülke ile kýyaslanamayacak bir konumda bulunmaktadýr. Türkiye’de kadýnlarýn iþgücüne
katýlým oraný AB ve OECD ülkelerinin yaklaþýk 30 puan altýnda seyretmektedir.

Ülkemizde iþgücüne katýlým oranlarýnda 2002-2012 döneminde sýnýrlý artýþlar kaydedilmiþtir.
Bununla birlikte, 1990 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda hem erkeklerde hem de kadýnlarda iþgücüne katýlým
oranlarý gerilemiþtir. Bu durum da ülkemiz iþgücü piyasasýnda sorunlarýn çözülmediðine, aksine
zaman içinde derinleþtiðine iþaret etmektedir. 

Buna karþýn, kadýnlarda eðitim düzeylerine göre en yüksek iþgücüne katýlma oranýnýn yüzde
70’ler seviyesi ile yüksekokul ve fakülte mezunlarýnda görülmesi, aktif ve pasif iþgücü politikalarýnýn
çok boyutlu perspektiften tasarlanmasý ve uygulanmasý gerektiðini göstermektedir.

Özetle, Türkiye’de iþgücüne katýlým oranlarý OECD ülkelerinin ortalama seviyesinin önemli
ölçüde gerisindedir. Ülkemizde nüfus yýlda ortalama yüzde 1,25 oranýnda artarken çalýþma çaðýndaki
nüfus ortalama yüzde 1,5-2 arasýnda artmaktadýr. Çalýþma çaðý nüfusunun yaklaþýk her yýl ortalama
800-850 bin kiþi artmasýna karþýn, bu kiþilerin ancak yüzde 50’sine tekabül eden 400-450 bini iþgücü
piyasasýna girebilmektedir. 

Yüksek kayýt dýþýlýk oranlarý iþgücü piyasasýnda adeta ikili bir yapýnýn oluþmasýna neden
olmuþtur. 2007-2012 döneminde kayýt dýþý istihdam oraný yüzde 47’den yüzde 40’a gerilemiþtir.
Bununla birlikte, iþgücü piyasasýndaki kayýt dýþýlýk oranlarý hala çok yüksektir. Kayýt dýþýlýk olgusuna
kadýn-erkek ayýrýmýnda bakýldýðýnda kadýnlarda kayýt dýþýlýk oranlarýnýn erkeklerin yaklaþýk 22 puan
üzerinde olduðu görülmektedir. Bu durum, kadýnlarý ekonomik ve sosyal açýdan en hassas risk grubu
haline getirmektedir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda belirtildiði üzere, iþsizlik oranýnýn 2018’de yüzde 7,2’ye gerilemesi,
iþgücüne katýlým oranlarýnýn arttýðý bir ortamda ulaþýlabilir gözükmemektedir

Spor
Onuncu Kalkýnma Planý’nda spor alanýnda ortaya konulan vizyon yetersiz olduðu gibi, belirlenen

hedefler somut ve ulaþýlabilir gözükmemektedir. 
Öncelikle; önümüzdeki 5 yýllýk dönemde Türk sporunun nasýl yönetileceði, devletin spordaki

rolünün ne olacaðý, federasyonlarýn baðýmsýzlýk ve özerkliðinin nasýl geliþtirileceði, federasyonlarýn
performanslarýnýn nasýl arttýrýlacaðý, yýllardýr spor/ eðitim ikileminde býrakýlan çocuklarýn “hem okul
hem de spor” birlikteliðinin nasýl saðlanacaðý konularýnda hiç bir politika önerisi ve hedef bulun-
mamaktadýr.

Kalkýnma Planýnda belirtilen 3,5 milyon sporcu sayýsý gerçekçi gözükmemektedir. Diðer taraftan,
AKP Hükümetinin iktidara geldiði 2002 yýlýnda söylediði “10 yýlda 10 milyon lisanslý sporcu” hedefi
tutturulamamýþ olup, bu konuya Kalkýnma Planýnda yer verilmemesi AKP’nin bu hedefinden
vazgeçtiði anlamýna gelmektedir. Diðer taraftan, çocuklarýn yeteneklerine göre yönlendirilmesini
saðlayacak “yetenek bulma ölçüm merkezleri”ne iliþkin bir düzenleme Kalkýnma Planýnýn içerisinde
yer almamýþtýr.
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Sporda büyük organizasyonlar düzenlemek ve bu organizasyonlar için tesisler yapmak kadar, bu
tesislerin daha sonra verimli olarak iþletilmesi ve Türk sporuna fayda saðlamasý da büyük önem arz
etmektedir. Nitekim 2011 yýlýnda yapýlan Erzurum Kýþ Oyunlarý ve Trabzon Gençlik Oyunlarýnýn
ardýndan geçen sürede tesisler maalesef boþ bir þekilde durmaktadýr. 

Türkiye Ýstanbul kentiyle 2020 Olimpiyat Oyunlarýna adaydýr. Ülkemizin Olimpiyat Oyunlarýna
ev sahipliði yapmasý gerek sporun geliþmesi gerekse ülkemizin tanýtýmý açýlarýndan büyük faydalar
saðlayacaktýr. Bununla birlikte, böyle büyük bir organizasyona ev sahipliði yapmanýn ülkemize büyük
sorumluluklar yüklediði de bilinmelidir. Diðer bir ifadeyle, Olimpiyatlara ev sahipliði yapmanýn
ülkemize kýsa ve orta vadede getireceði faydalarýn yaný sýra, yükleyeceði maliyetlerin de çok iyi
bilinmesine ihtiyaç vardýr. Bu çerçevede, konunun mali boyutunun ciddi bir biçimde incelenmesi
gerekmektedir. 

Bilindiði üzere dünyada, geçmiþ örneklerden de ortaya çýktýðý üzere, çok büyük yani mega
büyüklükteki spor organizasyonlarý için yapýlan maliyet projeksiyonlarý hemen hemen hiçbir zaman
tutmamakta ve maliyetler öngörülenin çok ötesinde gerçekleþmektedir. Bu çerçevede, konuya iliþkin
olarak ciddi bir fayda-maliyet analizi yapýlmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr. Buna ilaveten, 2020 Ýstanbul
Olimpiyatlarý için ayrýlmasý öngörülen bütçenin toplamýn ne kadar olduðu, bu bütçenin ne kadarýnýn
ulusal kaynaklardan, ne kadarýnýn dýþ kaynaklardan saðlanacaðý, ülke kaynaklarýndan saðlanacak
olan kýsmýn ne kadarýnýn kamu kaynaklarýndan, ne kadarýnýn da özel sektör tarafýndan üstlenileceði
kamuoyuna açýklanmalýdýr. 

Ülkemizde lisanslý sporcu sayýsýnýn azlýðýnýn yaný sýra tesisleþme konusunda da ciddi sorunlar
yaþanmaktadýr. Spor Bakanlýðý bünyesinde atýl duran birçok taþýnmazýn varlýðý bilinmesine raðmen
kurumun hala saðlýklý bir envanterinin bulunmamasý anlaþýlamamaktadýr. Bu çerçevede, söz konusu
varlýklarýn belirlenerek Türk sporunun tesisleþmesine fon olarak aktarýlmasý saðlanmalýdýr. 

Kamu Yönetimi

AKP’nin devlet yönetimi anlayýþýnda otoriter yönetimlerin benimsediði araçlara doðru hýzlý bir
kaymanýn yasama faaliyetleri alanýnda en açýk örneði, 2011 seçimleri öncesinde ve sonrasýnda çýkarýlan
35 kanun hükmünde kararnamelerdir. AKP, Meclis çoðunluðuna dayanarak Genel Seçimler öncesi
Nisan ayýnda kabul edilen ve Mayýs ayýnda yürürlüðe giren 6223 sayýlý Yetki Yasasý ile Türk kamu
yönetim sisteminin altýný üstüne getirmiþtir. 8 Haziran 2011 tarihinden itibaren baþlayarak Kasým ayýna
kadar 35 KHK ile bakanlýklar, baðlý, ilgili ve iliþkili kuruluþlarda kapsamlý dönüþümler gerçekleþ-
tirilmiþtir. 6 aylýk süre için verilen yetki TBMM tatilde olmamasýna raðmen son güne kadar
kullanýlmýþtýr. Yetki Yasasýna dayalý olarak çýkarýlan KHK’lerin gerek genel gerekçelerinde, gerek
madde gerekçelerinde teknik açýdan açýklayýcý, yetkin, geçerli hiçbir hususa yer verilmediði
görülmektedir. Hükümet, hesap verme sorumluluðu ve saydamlýk ilkelerinden uzak bir biçimde sadece
yeniden yapýlanmanýn, kadrolaþmanýn, yerel yönetim yetkilerini merkeze almanýn, idare mahkemeleri
kararlarýný aþmanýn, kültür ve tabiat varlýklarý kurul kararlarýný etkisizleþtirmenin aceleciliði içindedir.

Aslýnda, Yetki Kanunlarýna iliþkin Anayasa Mahkemesi tarafýndan verilmiþ birçok iptal kararý
bulunmaktadýr. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarýnda; sýnýrlarý geniþ ve belirsiz konularda
düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK çýkarma yetkisi verilemeyeceði, konu ve
kapsamdaki sýnýrsýzlýk ve belirsizliklerin TBMM’ne ait olan yasama yetkisinin yürütme organýna
devri anlamýna geldiði vurgulanmaktadýr. Anayasa Mahkemesi Hükümete KHK çýkarma yetkisi
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verilmesinin ivedi ve zorunlu hallerde olanaklý olduðunu, niteliði itibariyle uzun süreli ve çok yönlü
çalýþmayý gerektiren teþkilatlanma, personel gibi konulara iliþkin olarak Bakanlar Kuruluna KHK
çýkarma yetkisinin verilemeyeceðini ýsrarla dile getirmektedir. Bu güçlü yerleþik AYM görüþüne
raðmen, geçtiðimiz günlerde AYM adeta yeni bir içtihat geliþtirmiþ ve CHP’nin 6223 sayýlý Yetki
Kanununu iptal istemini reddetmiþtir.

Bu yapýlanmada 641 sayýlý KHK ile DPT, Kalkýnma Bakanlýðý olarak örgütlenmekte ve bu
Bakanlýðýn baðlý kuruluþlarý olarak Doðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý ile
Konya Ovasý Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý örgütlenmektedir. Gerek genel gerekçede
gerekse madde gerekçesinde DPT’nin Kalkýnma Bakanlýðýna dönüþme gerekçesinin belirtilmediði
görülmektedir.

Bilindiði üzere Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) Müsteþarlýðý görev ve yetkilerini Baþbakanlýða
baðlý bir kamu idaresi olarak yürütmekteydi. Bununla birlikte, 641 sayýlý KHK hükümlerine göre
daha önce 540 sayýlý KHK ile Baþbakanlýða baðlý olarak görev yapan DPT, görev ve yetkilerinde
hiçbir deðiþiklik öngörülmeden bir hizmet bakanlýðý anlayýþýyla Kalkýnma Bakanlýðý olarak
teþkilatlandýrýlmýþtýr. 

Bu baðlamda 641 Sayýlý KHK’nin 2. maddesinde sayýlan görevler, yürürlükten kaldýrýlan 540
sayýlý KHK ile ayný hükümleri içermektedir. Bununla birlikte, kamu kurumlarý arasý koordinasyon,
Baþbakanlýk Teþkilatý gibi diðer bakanlýk ve kuruluþlardan farklý bir örgütlenmeyle saðlýklý bir þekilde
yerine getirilebilir. Bu çerçevede DPT, kuruluþ tarihi olan 1960 yýlýndan bu yana kamu kurumlarýný
koordinasyon görevinin bir gereði olarak Baþbakanlýða baðlý olarak örgütlenmiþ ve bu çerçevede
görev yapmýþtýr. 

641 sayýlý KHK’de daha sonra; 646, 649 ve 659 sayýlý KHK’ler ile çeþitli deðiþiklikler
yapýlmýþtýr.

Söz konusu KHK’lerle getirilen düzenlemeler ciddi sakýncalar taþýmaktadýr. 

Hükümet tarafýndan, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapýlan düzenlemeler, kamu yönetiminin
hizmet alanýný geniþleten, ihtiyaçlar çerçevesinde yeni hizmet alanlarýna yönelen bir içerik
taþýmamaktadýr. Yapýlan bu deðiþiklikler, mevcut bakanlýk ve kamu kurumlarý ile bunlara baðlý bazý
birimlerce yürütülen hizmetlerin baðlantýlarýnýn ve adlarýnýn deðiþtirilmesinden ibarettir. Bu tercihle,
iddia edilenin aksine bakanlýk tipi örgütlenmeye aðýrlýk verilmesi sonucunda bürokrasi de artýrýlmýþ
olacaktýr. Yeni kurulan bakanlýklarýn neredeyse tamamýnda, kuruluþlarýnýn üzerinden henüz çok kýsa
bir süre geçmiþ olmasýna raðmen yanlýþlýklar, eksiklikler ve hatalar yapýldýðý ortaya çýkmýþ ve yeni
KHK’ler ile bunlar düzeltilmeye çalýþýlmýþtýr. Getirilen düzenlemelerle, devlet geleneðimize aykýrý
uygulamalara zemin hazýrlanmýþtýr.

Çýkarýlan KHK’lere ve 6 aylýk sürece bakýldýðýnda bunlarýn, buyurganýn buyruðunun yerine
getirilmesinden, akla gelenlerin kaleme alýnmasýndan ve kiþilere kadro, yetki, imtiyaz ve mali kaynak
yaratýlmasýndan ibaret olduðu açýkça görülmektedir. Oysaki devlet örgütlenmesini yazboz tahtasýna
çevirmeden önce yeni Anayasanýn kabul edilmesi beklenmeliydi. Çünkü ekonomik ve sosyal hak ve
özgürlüklerdeki geniþleme, devletin örgütlenmesindeki (merkezi yönetim- yerel yerinden yönetim-
hizmet yerinden yönetim) ilkeler kamu yönetiminin yapýlanmasýný doðrudan etkileyecek anayasal
normlarý oluþturacaktýr.
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Kamu yönetiminde hem yatay hem dikey çok baþlýlýðýn arttýðý görülmektedir. Örneðin, Ekonomi
Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý, Hazineden sorumlu Baþbakan yardýmcýsý, Maliye Bakanlýðý, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý arasýnda görev, yetki ve sorumluk
çatýþmasý yaþanmasý olasýdýr. Bu kurumlarýn amaç ve hedeflerinde görülebilecek uyumsuzluklarýn
yaný sýra uygulamada eþgüdüm sorunlarý ortaya çýkacaktýr. Bu durum da ekonomi yönetiminin
dalgalanmalara müdahale yeteneklerini zayýflatacaktýr.

Bakan yardýmcýlýðý gibi, ülkemizde uygulanmakta olan yasama ve yürütme sistemi ile
baðdaþmayan bir konumun oluþturulmasýnýn yanlýþ bir tercih olduðu açýktýr. 5018 sayýlý Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayýþtay Kanunu karþýsýnda bakan yardýmcýlarýnýn konumu
belirsizdir. Bakan yardýmcýlýðýnýn TBMM’ye karþý hesapverme sorumluluðu kapsamýnda Bakanlýk
bütçelerinin kurumsal sýnýflandýrmasýnda nasýl tanýmlanacaðý, Sayýþtay’ýn dýþ denetimi kapsamýnda
sorumluluðunun ne olacaðý gibi sorular yanýtsýzdýr.

Kamu yönetiminde yeni yapýlanma ekonominin performansýný olumsuz yönde etkileme
potansiyelini taþýmaktadýr. Yeni yapýlanma, hem kalkýnma paradigmasý ve ihracata dayalý büyüme
modelinin gereklerini karþýlamamakta, hem de cari açýk sorununa duyarsýz olup küresel ekonominin
gerçeklerini kavramamaktadýr. Sanayi ve dýþ ticaret entegrasyonunun saðlanamamasý, sanayi-ticaret
iliþkisinin koparýlmasý ve dýþ ticaret-iç ticaret ayrýmýnda ýsrar ekonominin çaðdaþ geliþmelerinden
kopuk tercihler olarak deðerlendirilebilir.

Yeni çýkarýlan KHK’ler ile öngörülen kurumsal yapý katýlýmcý yönetim yaklaþýmýndan uzaktýr.
Bakanlýklarda kendi hizmet alanlarýnda faaliyet gösteren taraflarýn katýlýmlarýnýn saðlanacaðý
kurumsal mekanizmalarýn öngörülmediði görülmektedir. Özellikle sivil toplumun taleplerini
iletebileceði, karar alma süreçlerine katýlabileceði zeminler çaðdaþ geliþmelerin tersine
oluþturulmamýþtýr.

Parlamenter denetim ayaðý göz önünde bulundurulmamýþtýr. Merkez Bankasý ve Hazineden
sorumlu ekonomi bakaný tarafýndan yýlda bir veya iki defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
bilgilendirme toplantýsý yapýlmaktadýr. Bu kapsamda bakanlýklarýn ilgili ihtisas komisyonlarýnda en
az yýlda bir defa bilgilendirme yapmasý hususu hüküm altýna alýnmalýydý.

Kurumsal gelenekler tahrip edilmiþ, en köklü kurumlarýmýzýn kapýsýna kilit vurulmuþtur.

Yargý ve bilim kurumlarýnýn özerkliklerini ortadan kaldýrmaya yönelik deðiþiklikler yapýlmýþtýr.

Düzenleyici ve denetleyici kurullarýn özerklikleri ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Yerel yönetimlerin yetkileri merkeze alýnýrken, yerel yönetimlerin anayasal güvence altýnda olan
özerklikleri zedelenmiþtir.

TBMM idari personeli üzerinde yürütmenin yeni bir vesayeti kurulmuþ ve Baþkanlýk Divaný
yetkisizleþtirilmiþtir.

Bakanlýklar ile baðlý, ilgili ve iliþkili kurumlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý gerekçesiyle; müsteþar,
baþkan ve genel müdür gibi üst kademe yöneticilerden birim müdürlerine kadar bütün personelin
görevlerine son verilmesi gibi kötü bir örnek ve alýþkanlýk getirilmiþtir.

Müþavirlerin merkez teþkilatýnda çalýþmalarý geleneði bozularak, baþbakan ve bakanlar
tarafýndan kendileri için uygun görecekleri iþleri yine uygun görecekleri yerlerde yapmalarýna yasal
zemin hazýrlanmýþtýr.
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KHK’ler ile görevleri sona erdirilenler için ihdas edilen binlerce “Araþtýrmacý” kadrosunu
görüp, bunlarýn gerçek varlýk sebebini bilmeyen ülke ve dýþ dünya kiþi ve kuruluþlarýnýn, ülkemizi AR-
GE alanýnda lider ülke olarak telafuz etmeleri hiç de þaþýrtýcý olmayacaktýr.

Bazý kurumlara memur ve sözleþmeli personel alýmlarýnda, merkezi yerleþtirmenin dýþýna
çýkýlarak, torpilin ve kayýrmacýlýðýn yolu açýlmýþtýr.

Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný ve Baþbakana bugüne kadar görülmemiþ bir þekilde makamlarý
için kadro ihdas etme ve bu kadrolarda çalýþtýracaklarý personele de 1.200 liraya varan ilave ödeme
yapabilme yetkisi verilmiþtir.

► Kariyer meslekler ihtisaslarýyla ilgisiz statülerde düzenlenmiþ, alanlarýnýn dýþýndaki görevleri
yürütmek zorunda býrakýlmýþ ve içeriksizleþtirilmiþtir.

Bir taraftan sözleþmeli çalýþanlar kadroya geçirilirken, diðer taraftan sözleþmeli istihdama
devam edilmekte ve hatta bazý kurumlara, bu KHK’ler ile doðrudan sözleþmeli pozisyonlara atama
yapabilme yetkisi verilmiþtir.

Devlet örgütü ve kamu çalýþanlarý rejiminde onarýlmasý neredeyse olanaksýz yaralar açýlmýþ ve
keyfi yönetim anlayýþý hâkim kýlýnmýþtýr.

2012 ve 2013 yýllarýnda çýkarýlan birçok kanunda, ilgili KHK’lerde deðiþiklik öngörülen deðiþik
hükümler bulunmasýna raðmen, temel anlamýyla KHK’ler ile kamu yönetim sisteminde gerçekleþtirilen
yeniden yapýlanma anlayýþý devam etmektedir. 

Kamu Personel Sistemi

Kamu personel sistemini dönüþtürme çabalarý AKP döneminde yaygýnlaþmýþ ve hýzlanmýþtýr.
Bu dönüþtürme çabalarý, reform ve yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý, yönetsel güç ve tercihler
kullanýlarak kamu örgütlerinin verimsizleþtirilmesi, mevzuat deðiþiklikleri ve kamu yönetiminin
hantal ve verimsiz, kamu personelinin ise tembel ve yetersiz olduðu þeklindeki toplumsal meþruluk
kazanmaya yönelik söylemler eþliðinde yürütülmektedir. 

Kamu personel sistemine yönelik dönüþtürme çabalarýnýn baþýnda memur istihdamýnýn alan
itibariyle daraltýlmasý ve memurlar eliyle görülen hizmetlerin hizmet alýmýna konu edilerek
özelleþtirilmesi gelmektedir. Memurluk, kadro esasýna dayanan ve kamu görevinin objektif ölçütlerle
yerine getirilmesi amaçlarý ile örgütlenen, güvenceli bir istihdam biçimidir. Genel idare esaslarýna
göre yürütülen asli ve sürekli görevler baþka istihdam þekilleri tarafýndan yerine getirilemeyeceði
gibi, memurlar tarafýndan yürütülmesi öngörülen hizmetlerin “hizmet satýn alýnmasý” yoluyla
taþeronlaþtýrýlmasý doðru bir uygulama deðildir.

Diðer taraftan, taþeron iþçiler aracýlýðýyla kapitalizmin baþlangýç yýllarýna ait vahþi çalýþma
koþullarý adeta geri gelmiþtir. Taþeron iþçiler için, kavramsal olarak olmasa da, insani deðerler
bakýmýndan “köleci çalýþma koþullarý” geçerlidir ve bu sebeple de taþeron iþçilik uygulamasý
kamuoyunda “modern kölelik” olarak adlandýrýlmaktadýr.

Kamuda, taþeron iþçiler aðýrlýklý olarak baþta temizlik iþleri olmak üzere yardýmcý hizmetlerde,
saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetlerinde, yerel yönetim hizmetlerinde ve güvenlik
hizmetlerinde çalýþtýrýlmaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda taþeron iþçi çalýþtýrýlmasýna yönelik
hizmet alýmlarý genelde bir yýllýk olup hizmet alýmýnýn usul ve esaslarý kamu ihale kurumu ilgili
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mevzuatýna göre belirlenmektedir. Bu hizmet alýmlarýyla çalýþan iþçilerin bütün mali ve sosyal
haklarý ihaleyi alan taþeron firmalarýn sorumluluðu altýnda olmakta ve ihaleyi yapan kamu kurumunun
ihale bedelini taþeron firmaya ödemekten baþka herhangi bir yasal sorumluluðu bulunmamaktadýr.
Çünkü uygulamada, hizmet alan kamu kurum ve kuruluþlarý þartnamelerinde bu yükümlülüklerin alt
iþveren tarafýndan yerine getirileceðini belirtmektedirler. Bu yüzden de taþeron iþçiler, ne asýl iþveren
olan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn vasýtasýyla, ne de alt iþveren olan taþeron þirketlerinin vasýtasýyla
yasal mali ve sosyal haklarýný kullanamamakta ve ciddi sorunlar yaþamaktadýrlar.

Taþeronlar aracýlýðýyla iþ yapýlmasý kamu yöneticileri için de tercih sebebi olmaktadýr. Çünkü
kamu yöneticileri taþeronlar aracýlýðýyla hem mali hem de istihdam olanaklarýný rahatça yönetmekte,
hatta yönlendirmektedir. Ýhale kanunlarýnýn baðlayýcý hükümleri çoðu kez iþlevsiz kýlýnarak ihaleler
yandaþ þirketlere verilebilmektedir. Taþeron þirketlerde sendikal örgütlenmenin zorluðu da kurumlar
için bir avantaj saðlamaktadýr. 

Taþeron iþçilerin çalýþma iliþkisinin temel karakteristiði, asgari ücret civarýnda bir ücretle ve aðýr
koþullarda çalýþma olarak görülmektedir. Taþeron iþçilerinin ortalama ücreti benzer iþi yaptýðý sendikal
örgütlülüðe sahip iþçisinin yüzde 50’si civarýndadýr. Ayrýca taþeron iþçiler, ücretlerinin geç ödenmesi
ve hatta hiç ödenmemesi gibi sorunlarla da karþýlaþmaktadýr. Bununla da kalýnmayýp, taþeron iþçilerin
yemek ve yol paralarý da çoðunlukla verilmemektedir. 

Yapýlan bir araþtýrmaya göre; sendikal örgütlülüðe sahip belediye iþçileri yýlda ortalama 78 gün,
belediye þirket iþçileri 66 gün ikramiye alýrken, sendikal örgütlülüðü olmayan belediye iþçileri ise 47
gün ikramiye almaktadýrlar. Taþeron iþçilerine ikramiye ödenmesi ise söz konusu deðildir. 

Dikkate deðer bir durum da çalýþma saatlerinde görülmektedir. Sendikal örgütlülüðe sahip
belediye ve belediye þirket iþçileri haftada ortalama 42 saat çalýþýyorken, taþeron iþçiler ise daha
düþük ücret almalarýna raðmen 45-46 saat çalýþmaktadýrlar. 

Taþeron firmalarda çalýþan iþçiler çoðunlukla yýlda sadece 7 gün yýllýk izin kullanabilmekte ve
geri kalan yýllýk izinleri verilmemektedir. Kanunen verilmeyen yýllýk izinlerin karþýlýðý ücretin dahi
iþçiye verilmediði görülmektedir. Ýþten atýlma korkusu yaþayan iþçiler bu duruma itiraz ede-
memektedirler. 

Ýþçiler tarihsel mücadeleleri sonucu, sosyal ve ekonomik haklarýný korumak ve iyileþtirmek
amacýyla sendika çatýsý altýnda örgütlenmiþtir. Sendikal örgütlemeyi engellemek gibi temel bir hedefi
olan taþeronluk sistemi ise bu amaca açýkça aykýrý özellikler içermektedir. Taþeron iþçilerin iþ
güvencesi olmadýðý için, sendikaya üye olmalarý ya da faaliyetlerine katýlmalarý durumunda derhal
sözleþmeleri feshedilmektedir. Sendikal üyelik baþvurularýnda toplu iþten çýkarmalar yaþanmaktadýr.
Bu iþçilerin örgütlenmesi, çalýþma niteliðinden kaynaklý olarak tazminatsýz iþten çýkarýlma ve mevcut
taþeron ihalesi yenilendiðinde iþe alýnmama tehdidi ile engellenmektedir.

Bu çerçevede, kamu hizmetlerinin ilke olarak memurlar ve kamu iþçileri eliyle gördürülmesi
saðlanmalýdýr. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluþlarýnda, kamu hizmetlerinin hizmet satýn alma
yoluyla gördürülmesine iliþkin düzenlemeler gözden geçirilerek taþeron iþçi çalýþtýrýlmasýna olanak
veren yasal düzenlemeler yürürlükten kaldýrýlmalý ve taþeron iþçiler çalýþtýklarý kurumlara ihdas
edilecek memur ve iþçi kadrolarýna geçirilmelidir. 
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YAÞANABÝLÝR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBÝLÝR ÇEVRE
Bölgesel Geliþme
Ülkemizin bir diðer önemli sorunu ise bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýdýr. Gerek hükümet

söylemlerinde, gerekse de yýllýk programlarda bölgesel geliþmiþlik farklarýný azaltmaya ve ortadan
kaldýrmaya yönelik olarak ekonomik ve sosyal altyapý projelerinin yoðunlaþtýrýlacaðý ve yatýrýmlarýn
artýrýlacaðý belirtilmesine raðmen söylemler bir türlü ciddi biçimde eyleme dönüþmemektedir. 

Bölgeler arasý geliþmiþlik farklarýný azaltmayý ve bölgesel geliþme potansiyelini deðerlendirmek
üzere baþta Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) olmak üzere, Doðu Anadolu Projesi (DAP), Konya
Ovasý Projesi (KOP), Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamýndaki yatýrýmlarda yetersizlik ve
gecikmeler devam etmektedir. AKP Hükümeti bu kapsamda kendi faaliyet öngörülerini bile yerine
getiremediði içindir ki, bu þekilde gidilmesi durumunda GAP’ýn 2020 yýlýnda dahi tamamlanamayacaðý
ortadadýr.

Ülkemizde bölgesel geliþmiþlik sýralamasý Planýn Düzey 2 Bölgeleri Ýtibarýyla Çeþitli Göstergeler
adlý tablosunda çeþitli göstergeler itibarýyla verilmiþtir. Bu çerçevede, 2011 tarihli Sosyo-Ekonomik
Geliþmiþlik Endeksi (SEGE) Araþtýrmasýnýn sonuçlarýna da yer verilmiþtir. Bununla birlikte, SEGE
2011’in ayrýntýlarý henüz açýklanmamýþtýr. Ülkemizde uygulanan teþvik sistemine de temel oluþturan
bu endeksin tüm ayrýntýlarýyla açýklanmasý teþvik sistemine iliþkin olarak kamuoyunda yürütülen
tartýþmalara da ýþýk tutacaktýr. Diðer taraftan, bölgelerin gayri safi katma deðerdeki paylarý ile kiþi
baþýna gelir rakamlarý 2008 yýlý hesaplamalarýna dayanmaktadýr. Bununla birlikte, 2008 yýlýnýn son
çeyreði ile 2009 yýlýnda Türkiye ekonomisini de etkileyen krizin de ekonomimizde hem sektörel hem
de bölgesel bazda ciddi deðiþiklikler yapmýþ olduðu açýktýr. Bu çerçevede, bölgesel gelire iliþkin
göstergelerin neden 2008’de kaldýðýný anlamak mümkün deðildir. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda “Bölgesel geliþmiþlik farklarý azaltýlacak, düþük gelirli bölge ve
þehirlerin ulaþtýrma ve iletiþim altyapýsý iyileþtirilecek”, ifadeleri yer almasýna raðmen orta-uzun
döneme iliþkin yeterli projeksiyonlar olmadýðý için bunlarýn ne þekilde sonuçlar vereceði hakkýnda
tahmin yürütülememektedir.

Mekansal Geliþme ve Planlama
9’uncu Kalkýnma Planý’nda (2007-2012 dönemi) ülke nüfusunun toplamda yüzde 7.1 oranýnda

arttýðý ve bu artýþýn süren göçle birlikte þehirlerde daha belirgin olduðu saptamasý yapýlmaktadýr.
Benzer saptamalar 8’inci Kalkýnma Planýn’da da vardýr. 2007- 2013 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu
Kalkýnma Planý Yerleþme ve Þehirleþme Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu’nda kentleþme ve yerleþme
vizyonu, “Bölgeler, yerleþmeler arasý ve içi eþitsizlikleri azaltýlmýþ, doðal ve kültürel mirasýn korunup
geliþtirildiði, yaþam ve mekân kalitesi iyileþtirilmiþ, riskleri azaltýlmýþ, toplumsal cinsiyet eþitliði
saðlanmýþ, yarýþma gücü kazandýrýlmýþ, dengeli, tamamlayýcý, çok merkezli baþka bir ifadeyle
yýðýlmayý önleyici ve sürdürülebilir, bir yerleþme sistemine ulaþma” olarak yer almýþ, planlama
vizyonu ise “Türkiye kentleþme ve yerleþme vizyonunu gerçekleþtirmeye yönelik eþgüdüm ve
kademeli birlikteliði saðlanmýþ, kamu yararýný gözeten, uygulama araçlarý geliþtirilmiþ, bütüncül,
kurumsallaþmýþ ve katýlýmcý bir planlama sisteminin oluþturulmasý” olarak belirlenmiþtir. 10’uncu
Kalkýnma Planý’nda da benzer hedefler öngörülmüþtür. Ayrýca 10’uncu plan raporunda 2007-2012
döneminde þehirlerde nüfus oranýnýn yüzde 67.5’den yüzde 72.3 düzeyine ulaþtýðý da ifade
edilmektedir. Saptama doðrudur ancak bugün gelinen noktada sonuç, ülkemizin çok yönlü kalkýnma
politikalarýnda hedeflenen noktada deðildir. AKP bu durumu ve ilgili verileri bilmesine raðmen doðu
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ile batý arasýndaki dengesiz büyümeyi giderememiþ, gerekli teþvik ve yatýrýmlarýn yapýlmasýný
saðlayamamýþ, kýrsaldan ve doðudan batýya hýzlý göçü býrakýnýz azaltmayý adeta arttýran politikalar
izlemiþtir. Hükümet þimdi yerine getirmediði ödevleri görmezden gelerek mekansal planlama, ulaþým,
çevre, sürdürülebilirlik, kentsel dönüþüm vb. konularda analiz ve saptamalarý yeniden yapmýþ, sanki
bir çözüm bulacakmýþ gibi daha önceki raporlarý (Kentleþme Þurasý, Deprem Þurasý, KENTGES
Raporlarý, TBMM Araþtýrma Raporlarý vb), analizleri, 5 yýllýk kalkýnma planlarýnda yazýlan
politikalarý ve çözüm önerilerini biraz deðiþtirerek, durum analizi, amaç ve hedefler ve politikalar
baþlýklarý altýnda yeniden sunmaktadýr. 

Üyesi olmaya çalýþtýðýmýz AB’nin mekânsal planlama vizyonunda temel ilkeler ve perspektifler
belirlenmiþ ve tüm üye ve üye adaylarýna tavsiye edilmiþtir. Örneðin “Avrupa Kýtasýnýn Sürdürülebilir
Mekânsal Geliþimi Ýçin Rehber Ýlkeler (CEMAT–2000)” ve “Avrupa Mekânsal Geliþme Perspektifi
(ESDP–1999)” baþlýklý belgeler bunlardan bir kaçýdýr. Ayrýca ülkemizde yapýlan Kentleþme Þurasý,
Deprem Þurasý çalýþmalarý ve raporlarý, KENTGES raporlarý Dünyada ve Avrupa’da benimsenen
ilke ve perspektifleri göz önünde bulundurarak Bakanlýklara ve 5 yýllýk Kalkýnma Planlarýna
tavsiyelerde bulunulmuþtur.

Bu belgeler, yasal olarak baðlayýcý olmamakla birlikte, ülkemizdeki siyasi karar ve uygulamalarý
yönlendirmede etkili olduðu söylenemez. Türkiye’de arazi kullaným kültürü ve dolayýsýyla yeterli
bir “mevzuatý” oluþamamýþtýr. Mevcut mevzuatýn zayýf taraflarý da kýsa vadeli çýkarlar elde etmek için
kullanýlmaktadýr. Arazi kullaným mevzuatýmýz Avrupa Birliði standartlarýna eriþtirilememiþ, yapýlan
bazý iyi niyetli giriþimlerde ne yazýk ki kadük olmuþtur. 

AB’ye entegrasyon raporlarýmýzda plansýz yerleþmeler, kaçak yapýlaþmalar ve bunun getireceði
afet kökenli kayýplarýn boyutlarý ve çevresel sorunlarýn nasýl çözüleceði konusu irdelenmemiþtir.
Bilimsel arazi yönetim planlarý izlenerek, illerimizde ve diðer yerleþmelerimizde stratejik ve nazým
planlarýný bir an önce yapýp bitirmeleri ve uygulamaya geçmeleri gerekmektedir. Nüfus planý mutlaka
yapýlmalýdýr. Ýstanbul baþta olmak üzere büyükþehirlerimizin daha ne kadar nüfus alacaðý, su ve
orman alanlarýnýn nasýl korunacaðý, yayýlma mý yoksa yerinde dönüþüm politikalarýnýn mý izleneceði,
sanayinin konumunun ne olacaðý konularýnda bilimsel kararlar üretilmeli ve uygulanmalýdýr. Bu
geleceðin tanýmýnda deprem ve çevre güvenliði mutlaka yaratýlmalý, ileriye dönük çaðdaþ ve saðlýklý
yaþam ortamý mutlaka saðlanmalýdýr. 

Sürdürülebilir Kalkýnmanýn Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi, Kentleþme Tematik
Grubu 1. Raporu, Sürdürülebilir Kentleþme Bakýþ Açýsý ile Türkiye’de Kentleþme Sektörüne Ýliþkin
Tespit ve Deðerlendirmeler (2007) raporuna göre Türkiye’de mekansal ve kentsel geliþme doðal
çevreye duyarlý olarak gerçekleþmemektedir. Ülkemizde doðal çevrenin bozulmasý konusunda
uzmanlarýn uzlaþtýklarý sorunlar þöyledir:

• Kentler yerel yönetimlerce, doðal limitler ve doðal kaynak özellikleri gözetilmeden fiziksel
olarak büyütülmektedir.

• Yenilenebilir, saðlýklý enerji kaynaklarý geliþtirilmemekte ve kullanýlmamaktadýr.

• Ýçme suyu kaynaklarý, orman statüsündeki alanlar (2/B alanlarý da dahil), doða koruma alanlarý,
sulak alanlar, sit alanlarý ve verimli tarým topraklarý hýzlý kentleþme baskýsý altýnda tahrip edilmektedir.

• Kentleþme olgusu, içinde yer aldýðý çevrenin mikro-klimasýný olumsuz biçimde etkilemektedir. 

• Küresel iklim deðiþikliðinin kentlere etkisi göz ardý edilmektedir.
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• Katý atýk (evsel, endüstriyel, tarýmsal, týbbi) yönetimi yapýlamamaktadýr.
• Hava kirletici kaynaklar yönetilememektedir.
• Su kaynaklarý üzerindeki baský (kirlenme ve aþýrý kullanma) artmaktadýr.
• Gürültü kirliliði mevcuttur.
• Kent içi doðal/ekolojik verilere planlamada yeteri kadar yer verilmemektedir (topoðrafya, kýyý,

akarsu, bitki örtüsü, toprak, kumul, kýyý çizgisi vb.).
• Kentsel biyolojik çeþitliliðin parçasý olan hayvanlarýn doðal ihtiyaçlarýna planlamada yer

verilmemektedir.
• Ekolojik deðeri olduðu halde herhangi bir koruma statüsü olamayan alanlarýn korunmasýna

yeterince önem verilmemektedir. 
Yukarýda sýralanan bu sorunlar kentleþme sürecinde bütünleþik ve etkin bir planlama, uygulama,

izleme ve denetleme sistemimizin olmayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Uzmanlar, ölçek ne olursa olsun,
plancýlarýn mutlaka doðal çevrenin sýnýrlarýný ve doðadaki ekolojik dengeleri dikkate almalarý
gerektiðine iþaret etmektedirler. Ekoloji alaný, plancýlarýn, biyologlarýn, ekonomistlerin, sosyologlarýn
bilgilerinin kesiþtiði disiplinler arasý bir alandýr. Kentleþme sektörünün ekolojik konulara duyarlýlýðý,
sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanmasýnda gözetilmesi gereken bir unsurdur. Uluslararasý anlaþmalara
imza atmamýza raðmen kalkýnma sürecinde gelinen noktada çevre ile ekonomi çatýþmasý çevrenin
aleyhine sonuçlar vermektedir. 

AB müktesebatýnýn büyük bir bölümünde bu sorunlarýn çözümü için önerilen yöntem ve
yaklaþýmlar mevcut mevzuatýn ve kent yönetim yapýsýnýn uygulayabileceði durumda deðildir. Kaldý
ki yeni Büyükþehir Yasasýnda önerilen kent yönetim yapýlanmasý da planlama ve çevre sorunlarýný
çözebilecek içerik ve yapýda deðildir. Yeni yasa da kent yönetimlerinin bu sorunlarý çözmesine
yönelik katýlýmcý süreçler ve yeni stratejik planlama gibi yenilikçi politika araçlarýný kullanmaya
iliþkin olarak planlama kabiliyet ve kapasitelerinin artmasýný saðlamayacaktýr. 

18 yýl önce “Ýstanbul’a vize” isteyen, sonra “Yok ben vize demedim ilmühaber dedim” diyen
Sayýn Baþbakan 8 Aralýk 2005’te Ýstanbul TUSÝAD toplantýsýnda “Ýnsanlarýn neden geldiðini, nereye
gideceklerini, çalýþmaya mý yoksa seyahat etmeye mi geldiklerini bilelim. Geldiði yer belli olmayan,
nereye yerleþtiði belli olmayanlar þu anda Ýstanbul’a bedel ödetiyorlar” diyerek hala oluþturamadýðý
göç politikasýnýn sonuçlarýna yorum getirdi. Sayýn Baþbakan sözlerini þöyle sürdürdü “Ýstanbul’u
mahvetmiþler. Ýstanbul’u göçler bunaltmýþ… Ýstanbul’u biz ezdirmeyeceðiz, yedirtmeyeceðiz.” Peki
þimdi ne oldu? Þehircilik bilimine aykýrý binlerce imar tadilatý ile oraya buraya plansýzca serpiþtirilen
gökdelenler, AVM’ler, rezidanslar Ýstanbul’u hem eziyor ve hem de yiyor! TUÝK istatistikleri ve
diðer araþtýrmalar göçün süreceðini göstermektedir ve AKP bu konuda ne ülke ne de bölge çapýnda
hiçbir politika geliþtirememektedir. Son 10 yýldýr kentleri ve kentleþmeyi yönetecek bilimsel yaklaþým
ve yöntemlere, þehir ve bölge plancýlýðý kurallarýna uyulduðunu gösteren örnekler ortada yoktur. Bu
nedenle, 644 sayýlý KHK ile kurulan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn faaliyetlerinin gelecekte çevre
ve afet güvenli, yaþanabilir ve sürdürülebilir kentler oluþturabileceðine dair kanaatimiz oluþmuyor.
Ýstanbul Çevre Düzeni Planý çalýþmalarýnda alýnan kararlarýn uygulanmamasý sonucu bugün ortaya
çýkan örnekler bize bu kanaati veremiyor. 2006 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
kurulan Ýstanbul Metropolitan Bürosu (ÝMP) yüzlerce üniversite öðretim üyesi ve uzmanla 3 yýl süren
bir uðraþ sonucu “Ýstanbul’un Anayasasý” olarak adlandýrýlan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planý
yaptý. Çok emek harcanarak yapýlan bu Çevre Düzeni Planý ÝBB Meclisi tarafýndan oy birliði ile 2009
da kabul edildi. Bu planda temel esaslardan bir bölümü þunlardýr:
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• Su havzalarý korunacak.

• Ýstanbul’daki % 40’a varan sanayi aðýrlýðý aþamalý olarak %15-20’ye düþürülecek.

• Ýl sýnýrlarýnýn doðusunda ve batýsýnda iki büyük Merkezi Ýþ Alaný ve çekim merkezi yaratýlacak.
Böylece nüfus ilin merkezinden doðu ve batýya yayýlacak (desantrilize edilecek).

• Kent çok merkezli bir yapýya kavuþturulacak. Batýda Silivri Liman-Çorlu Havaalaný kompleksi,
doðuda Kartal-Gebze bir baþka çekim merkezi olarak belirlenecek.

• Tarihi Yarýmada-Maslak Hattýnda hizmet sektörü % 35, Anadolu yakasýnda hizmet sektörü
%15. Plan Anadolu yakasýnda hizmet sektörünü büyüterek doðudan batýya geçiþi azaltacak.

• Ýstanbul’un kuzeyindeki su havzalarý ve kentin akciðeri olan ormanlar korunacak ve
yapýlaþmaya açýlmayacak.

• Ýl sýnýrlarý içerisinde Ýstanbul’un baðrýna girmiþ 500 noktadaki lojistik tesis doðu ve batý uçlara
toplanacak. 

“Ýstanbul’un Anayasasý” olarak tanýtýlan Ýstanbul Çevre Düzeni Planýnda kuzeyde karayolu
aðýrlýðý ve 3’üncü Köprü bulunmamaktaydý. Bu Planda, ulaþým toplu ulaþýma aðýrlýklý olarak
planlanmýþ ve 600 km raylý sistem öngörülmüþtü. Ekoloji ve ekonomi dengesini koruyan ve yüzlerce
plan notu düþülen bu üst ölçekli plan Ýstanbul’un geleceðinin Anayasasý olacaktý. Ancak 2010 yýlýnda
hükümet, Ýstanbul’un yerel yöneticilerini, üniversitelerini, sivil toplum örgütlerini baský altýna alarak;
Çevre Düzeni Planýný yok varsayarak,  Ýstanbul’un su ve orman havzalarýný imara açma giriþimlerine
baþlamýþtýr. Kanal Ýstanbul gibi çýlgýn(!) projeler kapsamýnda Ýstanbul’un kuzeyinde su havzalarýný
ve ormanlarýný yok edecek 3’üncü köprü ve kuzey Marmara otoyolu projeleri ilan edilmiþtir. 

Þimdi kentlerimizde böyle uygulamalar varken AKP Hükümeti 10’uncu Kalkýnma Planý
Raporunun 944’üncü paragrafýnda mekansal planlama ve uygulama aþamalarýnda “ ortak karar alma
süreçlerini güçlendiren bir yapýya dönüþtürülme” den bahsetmektedir. AKP Belediyeciliðinde bunun
örneði sergilenmemiþtir. Býrakýnýz yasal bazda varlýðýný sürdüren il ve ilçe ölçeðindeki “kent
konseylerin”nin, halkýn görüþlerini almayý, belediye meclislerindeki muhalefet eleþtirilerini bile
dikkate alma temayülü yoktur. Taksim Gezi Parký olaylarý ile yaþananlar AKP nin “ortak karar alma”
niyetinde olamayacaðýnýn en açýk örneðidir.

AKP’nin “ortak karar alma” niyetinden ne kadar uzak olduðunu gösteren diðer bir örnek de
13/8/2012 tarihli ve 2012/3573 sayýlý kararnamedir. Kararnamede  “Ýstanbul’da bulunan ve ekli kroki
ile listede sýnýr ve koordinatlarý gösterilen alanýn, olasý afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsýz,
iskânsýz ve afet riski altýndaki yapýlar tasfiye edilerek, yeni yerleþim alaný olarak kullanýlmasý
amacýyla, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 644’ün ilgili maddesine göre yetkilendirilmiþtir” düzenlemesi
yer almaktadýr. Bakanlar Kurulu’nun imzaladýðý bu kararnameye göre Ýstanbul’un deprem riski
altýnda olan yerlerindeki binalar ve onlardaki insanlarýmýz “ileri demokrasi” söylemlerini eksik
etmeyen hükümet tarafýndan“tasfiye” edilecektir. 

Hükümet bu kararname ile tasfiye alaný olarak kullanacaðý alan için Ýstanbul’un Terkos Gölünün
doðu kýyýsýndan Küçükçekmece gölüne, Avcýlara kadar olan 38.500 hektarlýk alaný imara açýyor.
Ýstanbul’un en önemli su deposu Terkos Gölü, Sazlýdere ve Alibeyköy Barajlarý bu alanda bulunuyor.
10’uncu Kalkýnma Planýnda ve Büyükþehir Kanununda üst ölçekli planlarý uygulamaya önem
vereceðini söyleyen hükümet Ýstanbul Çevre Düzeni Planlarýný kararlarýnýn tam tersini yapýyor ve
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planý ihlal ediyor. Bu anlayýþ mý Büyükþehirleri yönetecek? Su havzasý ve ormanlýk koruma alaný
yerleþime açýlýyor ve çok büyük bir çevre talaný dönemi baþlýyor. Baþbakan daha önce söylediklerini
unutuyor ve Ýstanbul’un bu “çýlgýn” projelerle 2023’de 30 milyon nüfusunun önünü açýyor.
Ýstanbul’un Sivil Toplum Kuruluþlarý, Üniversiteler, Kent Konseyi ile tartýþýlmadan, halkýnýn görüþü
alýnmadan Ankara’dan tepeden inme gelen bir proje Ýstanbul’a dayatýlmýþtýr. Anlaþýlan Hükümetin
“inþaat yarabbi” den baþka bir dayanaðý kalmamýþtýr. 

Bu ve benzer çýlgýn ve bilim tanýmaz, zarar – fayda analizi yapýlmamýþ projeler kentlerde yaþayan
insanýmýza daha saðlýklý ve refah bir hayat saðlamayacaktýr. Tarým arazileri, ormanlýk alanlar, kente
su saðlayan alanlar, ekolojik koridorlar, doðal varlýklarý tehdit edilecektir. 

Çýlgýn ve doðayý mahvedecek çýlgýn projelerden önce kentlerin mevcut yapý stoðunun adilce ve
halkýn katýlýmýnýn saðlandýðý yöntemlerle iyileþtirilmesi, plancýlýk anlayýþý ile deprem ve diðer afetlere
hazýrlanmasý gerekir. Eðer harcayacak çýlgýn paralar varsa önce okul, hastane, kamu yapýlarý ve
konutlar, mahalleler depreme ve diðer afetlere hazýr duruma getirilmelidir.

KENTGES Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’na baðlý ve kentleþme ve imar konularýnda merkezi
ve yerel yönetimler için bir yol haritasý hazýrlayan bir kurul. Bu KENTGES bir istatistik yaptý. 

Bulgular Türkiye genelinde belediyelerdeki þehir plancý istihdamýnýn %7 oranýnda oldukça düþük
bir deðerde olduðunu gösteriyor. Bu durum her ölçekte planlamanýn AKP tarafýndan ciddiye
alýnmadýðýný gösteren önemli bir sonuçtur.

KENTGES araþtýrmalarýnýn diðer bir sonucuna göre, Büyükþehir Belediyeleri (BÞB) planlama
ve arazi kullanýmý, yeþil alanlar, ulaþým, altyapý ve atýk yönetimi, yenilebilir enerji, kentsel dönüþüm,
afet ve konut gibi konularda yerinde sayýyor. Normal illerden daha iyi deðiller.

KENTGES araþtýrmalarýna göre bu kadar teknik ve büyük bütçe imkanlarýna, personel
fazlalýðýna ve sözüm ona büyük projelere raðmen BÞB’lerde planlama ve arazi kullanýmý yerinde
sayýyor. Alt yapý, atýk yönetimi ve yenilenebilir enerji konularý yerinde sayýyor. Ulaþým yerinde
sayýyor. Kentsel dönüþüm, afet risk yönetimi yerinde sayýyor. Ama haksýz rant artýþý ve çevre tahribatý
büyüyor. Ormanlara, su havzalarýna çok büyük emsalli projeler reklamý yapýlýyor. Hem de hiçbir
mimar düþünemedi ben düþündüm diyerek. 

KENTGES anketlerine göre BÞB’ler ile Ýl Belediyeleri arasýnda bir fark yok.  Hatta planlama
ve arazi kullanýmýnda BÞB’ler ilçe belediyelerinden bile daha iyi durumda deðil. 11 yýllýk AKP
Hükümetinin ortaya koyduðu sonuç budur. AB Raporlarý, Kentleþme Þurasý raporlarý, KENTGES
raporlarý ve Kalkýnma Planý komisyon raporlarý yol haritalarýný ve eylem planlarýný ortaya koymasýna
raðmen hükümet iktidarý döneminde mekansal geliþme ve her ölçekte planlama ile ilgili ödevlerini
layýkýyla yerine getirememiþtir.

Onuncu  Kalkýnma Planýnýn 937’nci paragrafýnda  “þehirlerin eski merkezlerinin ve konut
alanlarýnýn iþlev ve deðer kaybetmesi önemli eðilimlerdir” saptamasý yapýlmaktadýr. Göç alan büyük
kentler için bu doðru deðildir. Özellikle kent eski kent merkezlerinde araziler çok deðerlidir ve üst
gelir gruplarýnýn iþ ve konut yatýrýmlarý için cazibe merkezleridir. Büyük kentlerde ulaþým sorunlarý,
kentin merkezlerindeki iþ alanlarýna ve dolayýsýyla konuta talebi hýzla arttýrmaktadýr. Toplu taþýma
kapasitesi ve hýzý artmadýkça kentleþmede desantirilizasyonu ve seyrekleþtirmeyi gerçekleþtirmek
hayaldir. Belediyeler ne yazýkki rant ekonomisinin çarklarýnda bilimsel ve çaðdaþ ulaþým planlarýný
ve projelerini uygulayamamaktadýrlar.
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Onuncu  Kalkýnma Planýnýn 949’uncu paragrafýnda  “Ýmar planlarý ve revizyonlarýyla ortaya çýkan
deðer artýþlarýnýn nesnel deðerleme esaslarýna göre belirlenmesi ve kamunun bu artýþtan öncelikle
temel sosyal altyapý ve ortak kullaným alanlarý oluþturmasý amacýyla daha çok yararlanmasý
saðlanacaktýr” denmektedir. Kulaða hoþ gelen bu eylemin AKP’li belediyeler tarafýndan onaylanacak
örnekleri çok nadirdir. Deðer artýþý yüksek olan kent merkezi, kýyý alanlarý gibi yerlerde çok sayýda
“AVM” ler, üst gelir gruplarýna yönelik lüks iþ merkezleri, gökdelenler ve lüks konutlar (rezidans)
yapýldýðý görülmektedir. Kentlerin merkezi alanlarýnda kalmýþ kamu arazilerinin hýzla gökdelenleþmeye
açýldýðý ve çok büyük rantlar devþirildiði görülmektedir. Dolayýsýyla 949’uncu paragraftaki halisane
ifade bir temenni olarak kalacak ve AKP hükümeti tam tersi uygulamalar yapacaktýr. 

Öte yandan Onuncu  Kalkýnma Planýnýn 951’inci paragrafýndaki hedefin tamamen son
zamanlardaki AVM eleþtirilerini bir nebze azaltmak için öylesine yazýlmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr.

Kentsel Dönüþüm

Kentsel toplu yenileme ya da ‘dönüþüm’ çalýþmalarý, mevcut kent yapýsýnda gereken deðiþiklikler
amacýyla yapýlan yenileme, yeniden geliþtirme, saðlýklaþtýrma, koruma, iyileþtirme gibi pek çok farklý
giriþimin genel bir ifadesidir. Hükümetin çýkardýðý 6306 sayýlý yasanýn üslup, içerik ve felsefesi
nedeniyle “kentsel dönüþüm” kavramý halkýmýza ve belediyelere tam olarak ifade edilememiþtir. 

Dönüþüm, kent planlamasý yanýnda, çok yönlü bilgi ve görüþler alýnarak, ekonomi, sosyoloji,
toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlýk, kentsel tasarým alanlarýný buluþturan
bir düzenlenme ile yürütülmesi gereken bir bilimsel uygulama alanýdýr. 

Gecekondu bölgeleri, kaçak ve mühendislik hizmeti almamýþ yüksek yapýlarýn yoðunlukta
bulunduðu alanlar, afet riski yüksek bulunan alanlar, kent merkezlerindeki sosyal çöküntü alanlarý,
ekonomik ömrünü ve iþlevini yitiren kent alanlarý ile tarihsel kent noktalarý kentsel dönüþüme konu
olabilecek kent parçalarýdýr. 

Türkiye’nin 60 yýllýk kentleþme tarihçesindeki olumsuzluklar ve yanlýþlar ile eriþtiði durum
deðerlendirildiðinde, bugün bir dönemeç noktasýnda bulunduðumuz yargýsýna varýlmakta, yakýn
gelecekte izlenmesi zorunlu görünen kentsel politikalarýn özellikle iyileþtirme/yenileme eksenine
oturmasý gerektiði anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle; kentsel iyileþtirme politikasý belirlemek, buna uygun
yasal düzenlemeleri hazýrlamak, uygulama araç ve kaynaklarýný türetmek, ilgili taraflarý bir araya
getirecek örgütlenme modelleri ve süreçleri tanýmlamak CHP yönetimi için öncelikli bir ödev
olmaktadýr.

1960’larýn “sosyal devlet”i 1970’lerde “liberalleþince”, kentsel müdahaleler kentlerin
ekonomilerinin yeniden canlandýrýlmasý üzerine kurulmuþtur. 30 yýl önceki bu “kentsel yeniden
yapýlandýrma” dönemi bugün Türkiye’de tartýþtýðýmýz kentsel dönüþüm uygulamalarý ile büyük
benzerlik taþýmaktadýr. 

1980’lerde Batýdaki dönüþüm uygulamalarýnýn kentin sosyal dokusunda yarattýðý tahribat, fizik
mekanýn ayrýþmasý, giderek artan yoksulluk sosyal demokrat iktidarlarý kentsel dönüþüm
politikalarýnda yeni arayýþlara itmiþtir. 

2000’li yýllarda kentsel dönüþüm, “kentsel yenileþme”, “kentsel canlandýrma” ve “kentsel
yeniden yapýlanma” politikalarý olarak algýlanmaktadýr. “Yerel halkýn yerinden edilmesini önleme”
temel ilkelerden biridir.  
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1999 depremi sonrasý alýnan dersler herkesin malumudur. 2002’de AKP hükümet iþ baþýna
geldiðinde bütün bu tespitleri ve sorunlarý biliyordu. 2004’te Deprem Þurasý yapýldýðýnda yol
haritalarý ve yerine getirilmesi gereken ödevler belirlenmiþti. AKP Hükümeti 1999 depremlerinden
çýkarýlan derslerden ve ev ödevlerinden habersizmiþ gibi davranarak, 2011 yýlýndaki Van Depremi
sonrasý aceleyle “Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Yasa”yý TBMM’den
geçirmiþ ve yürürlüðe koymuþtur. Hükümet, meslek örgütlerine, hukukçulara, mahalle derneklerine,
uzmanlarýn yapýcý eleþtirilerine kulak týkamýþ, tepeden inmeci bir anlayýþla bu yasayý yazmýþ,
komisyondan aceleyle geçirmiþ ve 6306 sayýlý yasa olarak uygulamaya sokmuþtur. 

Kentsel toplu yenileme veya ‘dönüþüm’ çalýþmalarý, kent planlamasý yanýnda ekonomi, sosyoloji,
toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlýk, kentsel tasarým alanlarýný buluþturan
bir bilim ve uygulama alanýdýr. Bu alandaki 150 yýllýk dünya deneyimini, incelikli düzenlemeleri ve
baþarýlý/baþarýsýz örnekleri göz önüne almadan, yalnýzca merkezi bir otoritede yetkileri toplayarak
kanun tasarýsýndaki uygulamalarýn doðru yürütülebileceðini beklemek doðru bir yaklaþým deðildir.

Türkiye kentleri günümüzde yalnýzca aþýrý riskli deðil, ayný zamanda aþýrý çirkin ve niteliksiz,
adaletsiz, denetim boþluklarý, kullaným ve yönetim yanlýþlarý olan birimlerdir. Risk azaltma hedefinin
yegane aracý kentsel dönüþüm yöntemi olmadýðý gibi, kentsel toplu yenileme giriþimlerinin hizmet
etmesi gereken yegane sorun da risk azaltma deðildir.

Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Yasa (6306) hakkýnda görüþlerimiz:
Afet riskini gerekçe göstererek hazýrlanan yasa öncelikle Türkiye’nin de imza atmýþ olduðu

günümüz uluslararasý afet politikasýnýn temel ilkelerini tanýmamaktadýr. Uluslararasý politika, risk
azaltma çalýþmalarýnda öncelikle kent bütünü için sakýným planlarýnýn hazýrlanmasýna, çalýþmalarda
toplum katýlýmýný saðlamak üzere ‘kent platformu’ ve ‘yerel platform’lar oluþturulmasýna, dar gelirli
kesimlerin risklerinin giderilmesine, yani toplumla ortak çalýþmalara öncelik verir. Türkiye ‘risk
azaltma’ ödevlerini yerine getirecek bir kurumlaþmayý son 10 yýldýr baþlatamamýþ durumdadýr.

6306 sayýlý yasa tehlikelerin ve risklerin bilimsel, objektif ve tartýþýlmaz bir ölçüsünü
tanýmlayabilecek bir yeteneðe sahip deðildir. Ancak üreteceði yargýlarýn da tartýþýlma yollarýný ilde
týkamaktadýr.

Öte yandan yasa, Türkiye kentlerinin kendi özelliklerine uyarlanmýþ bir içerik de taþýmamaktadýr.
Türkiye kentleri günümüzde yalnýzca aþýrý riskli deðil, ayný zamanda aþýrý çirkin ve niteliksiz,
adaletsiz, denetim boþluklarý, kullaným ve yönetim yanlýþlarý olan birimlerdir. Risk azaltma hedefinin
yegane aracý kentsel dönüþüm yöntemi olmadýðý gibi, kentsel toplu yenileme giriþimlerinin hizmet
etmesi gereken yegane sorun da risk azaltma deðildir.

Yasa, kentsel toplu yenileme konusunu yarým asýr öncesinin yap-sat mekanizmalarýna dayanarak
yürütmeyi öngörmekte, bu amaçla ‘rezerv alan’lara gereksinme duymakta, konuyu bir rant
mühendisliðine indirgemektedir. Bu giriþimde kent planý bütünlüðü, kentsel standartlar, toplumsal
gereksinmeler ve altyapý yükü ölçütleri yok edilmekte, bu konulardaki 20’yi aþkýn mevcut temel
düzenleme ve köklü yasa çiðnenmektedir.

Yasa, baðlayýcý hükümlerle donatýlmak yerine, çok sayýda konuda kurala baðlanmaksýzýn muðlak
býrakýlmýþ ‘yapýlabilir’likler tanýmlamakta, bu niteliði ile farklý, ayrýcalýklý ve keyfi uygulamalar için
zemin hazýrlamaktadýr. Bu olanak, toplumda kimi kesimleri yoksun býrakan ‘baþkalaþtýrýcý’ süreçlere
ve hakkaniyetten uzak sonuçlara yol açacaktýr.
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Yasa, katýlým olanaklarý saðlamak yerine ceberrut yöntemler, karþý durulmaz yaptýrýmlar önermektedir.
Aþýrý yetkiler toplamýþ olmakla birlikte, saydamlýktan ve hesap vermekten uzak durmaktadýr. Uluslararasý
ortak anlayýþlara dayalý olarak, günümüz yönetimleri sürdürülebilirlik ilkeleri ile katýlýmlý düzenlemeler,
karar ve davranýþlar geliþtirmekte iken, Türkiye’de toplum aþaðýlanmakta, yakýn gelecekte büyük sorunlar
yaratacak geri dönüþsüz uygulamalara baþvurulmaktadýr.

Yasa,  kentsel niteliklerin geliþtirilmesini, estetik deðerlerin ve tasarým hünerlerinin devreye
girmesini saðlayacak hiçbir iþleyiþ öneri ve güvencesi vermemekte, yakýn geçmiþte kamu eliyle
yaratýlan kültür yoksunu çevrelerin imalatýna hýz verileceði anlaþýlmaktadýr.

Yasa,  siyasi tutumlar açýsýndan da çeliþkileri ile güven telkin etmekten uzak kalmaktadýr. Yasa,
sýnýrlarýna eriþmiþ inþaat sektörüne bir yeni yaþam alaný açmak endiþesini taþýmaktadýr. Öte yandan,
ülkenin tüm yeraltý, yerüstü kaynaklarýnýn, ‘sürdürülebilirlik’ bir tarafa býrakýlýp sermaye tarafýndan
yaðmalanmasýna yardýmcý olunurken, birden devasa bir kentsel rant hacmine yönetim adýna el
koymak tutarlý görülebilir mi? Dahasý, yerellik, ‘yerinden yönetim’, yetkileri yerele aktarmak ilkeleri
ile donanmýþ görünürken, yetki ‘kara deliði’ bir merkezi otorite ile birey vatandaþý doðrudan karþý
karþýya býrakan bir uygulamaya yönelmek nasýl yorumlanabilir?

Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Yasa (6306) fiziki riskleri azaltma
olasýlýðý düþük, ancak toplumsal ve kültürel riskleri artýrma olasýlýðý çok yüksektir.

Yasadaki tanýmlar hem sayý hem de içerik olarak yetersizdir. Ama varsa yoksa þu kadar inþaat,
þu kadar milyar dolar paralar. Bunlar konuþuluyor. Türkiye’nin geleceðini ilgilendiren bu kadar
önemli bir yasada sadece beþ adet taným var. Bunlar riskli alan, riskli yapý, rezerv yapý alaný, TOKÝ
ve Ýdare. Burada Ýdare Belediyelerdir. Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Bayraktar “Hazýr olan
belediyelerden baþlayacaðýz” ifadesini kullanmaktadýr. Hazýr olmanýn taným ve ölçütleri ortaya
konulmamýþtýr. Bilindiði gibi, özellikle Ýlçe Belediyelerinin riskli alan ve riskli yapý tespit konusunda
yetki, alt yapý ve insan kaynaklarýnýn durumu çok yetersizdir.  

Özellikle riskli yapý tanýmý ve belirlenme eylemleri çok tartýþmalýdýr. 4 Aðustos 2012 tarihi
itibariyle çýkarýlan yönetmelikte riskli yapýlarýn 2007’de revize edilen Türkiye Deprem
Yönetmeliðinin 7 maddesindeki kurallara göre yapýlmasý istenmektedir. Bu maddedeki hesaplar çelik
ve yýðma yapýlar için geçerli deðildir. Tarihi yapýlarýn deprem risklerini bu maddeye göre
saptayamazsýnýz. Eðer bina depremde hasar görmüþse yine bu madde ihtiyacý karþýlamaz. Bu madde
deprem yönetmeliðindeki tanýma göre “güçlendirilecek” yapýlarý hedef almaktadýr. Yapýlacak risk
tespit testleri güçlendirilmesi yeterlidir sonucunu verirse ne olacak? Çünkü Yasaya göre riskli
olmadýðý halde, veya güçlendirilmesi yeterli olacak yapýlar “uygulama bütünlüðü” bakýmýndan
Bakanlýkça gerekli görüldüðünde yasa hükümlerine tabi olacaklar, alansal olarak yýkýlacaklardýr. 

CHP’nin kentsel dönüþüm, yenileme ve iyileþtirme anlayýþý mevcut yapýlarýn durumlarý itibariyle
yerinde, mümkünse maðduriyetsiz ve maliklerle toplu anlaþmalarla yapýlmasý gerektiði þeklindedir. Bu
durumda rezerv alanlara çok fazla gereksinme duyma ortadan kalkar. Ancak bu yasada, rezerv yapý
alanlarýna haddinden fazla özel bir ilgi var. Diyelim ki bir heyelan alaný, sel alaný, sývýlaþma alaný veya
tam fay üzerinde yapýlaþma olan alan var. Bu tür alanlarda zaten yapýlaþma yasaðý olduðundan,
üzerindeki yapýlarý yýkýp daha güvenli yerlere yapmak istediðinizde rezerv alanlara gereksinme olabilir.
Ancak bu gereksinme dýþýnda keyfi ve büyük kâr amaçlý yapýlaþma yanlýþ bir tercih olup, Meclisteki
tartýþmalarda, bu rezerv alanlarýnýn elden geldiðince kullanýlmamasý, bu alanlarýn afetlerde barýnma,
tahliye alaný olarak lazým olacaðý görüþümüz CHP olarak Hükümete iletilmiþtir. 
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Kent bir bütündür. Dönüþüm projesinin bir vizyonu ve bütünlüðü olmalýdýr. Kentsel dönüþüm
sürecinin baþlangýcýnda mevcut planlarýn yeniden ele alýnmasý ve buna göre bir plan bütünlüðü inþa
edilmesi gerekmektedir. Kent parçalarýna rastgele müdahalelerde bulunulmamalýdýr. Plan tadilatý ya
da revizyon planý bir kentsel dönüþüm olarak algýlanmamalýdýr. 

Metropollerde her ilçe kendine göre bir dönüþüm yapmamalýdýr. Parçacýl dönüþüm faaliyetlerinin
kent bütününü, ulaþým sistemi, yoðunluk kademelenmesi, sosyal donatý, alt ve üst yapý bütünlüðü
vb. nasýl etkileyeceði bilinmeden ve düþünülmeden gerçekleþtirilmemelidir.  Yoðunluk arttýrýcý ada
ve parsel ölçeðinde yapýlan plan tadilatlarý kentsel dönüþüm adý altýnda sunulmamalýdýr.

Kentsel Dönüþüm her yerde ayný þekilde uygulanmaz. Her bölgede konutlarýn durumlarý, afet
türleri insanlarýn sosyal ve ekonomik sorunlarý farklýdýr. Bölgenin kent içindeki konumu, arsa fiyatý
vb. farklýdýr. Bütün bu farklar nedeniyle her bölgenin kendi sorununu çözecek yaklaþýmlar üretilir ve
uygulamalar yapýlýr. 

Kentsel dönüþümle sadece binalar iyileþtirilmez. Bölgenin sorununa baðlý olarak binalar
iyileþtirilirken, toplumun diðer tüm ihtiyaçlarý da karþýlanmalýdýr. Dönüþümde; yeterli açýk ve yeþil
alan, yeterli saðlýk ve eðitim hizmeti,  kültürel tesisler,  saðlýklý altyapý (su, kanalizasyon, elektrik,
doðalgaz, telefon vb.), ulaþým olanaklarý gibi temel ihtiyaçlar çözümlenir. Sadece konutlarýn yýkýlýp
yeniden yapýlmasýyla veya yenilenmesiyle kentsel dönüþüm yapýlamaz.

Kentsel dönüþümde, bölge halký ile beraber, kamu (belediye), teknik uzmanlar, mahalle dernekleri,
üniversiteler, meslek odalarý, yatýrýmcýlar (müteahhit) gibi birçok kesim arasýnda eþitlikçi bir proje
ortaklýðý kurulmalýdýr.

Dönüþüm alanýnda yaþayanlarýn istek ve ihtiyaçlarý göz önüne alýnmadýðý takdirde toplumsal
barýþ ve devlete güven duygusu zedelenir. Proje hiçbir zaman sadece yasanýn gücüyle tam anlamýyla
baþarýya ulaþamaz. Dönüþüm alanlarý sadece belirli bir sýnýfýn kullanýmýna açýlmamalýdýr. Bu durumda
kent merkezleri yalnýzca üst gelir grubunun kullandýðý, steril ve tek tip bir yaþam alaný haline gelirler.
Orta gelir grubu ve yoksullar zorla kent dýþýna doðru itilebilir. Bu durumda kentsel çatýþma ve
gerilimlerin oluþmasý kaçýnýlmazdýr.

Mahalli Ýdareler
Planýn mahallî idareler kýsmýnda, paragraf 1006’da “Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleþim

yerlerinin sürdürülebilirliði saðlanacaktýr.” ifadesi yer almaktadýr. Bununla birlikte, kamuoyunda
Bütünþehir Yasasý olarak bilinen yasayla büyükþehir belediyesi sayýsý 16’dan 30’a çýkarýlmýþ ve böylece
ülke nüfusunun yüzde 77’si büyükþehir belediyesi kapsamýna girmiþtir. Yeni yasayla büyükþehirlerde
büyükþehir belediyesi sýnýrlarý ile mülki idare sýnýrlarý çakýþtýrýlmýþ olup bu alandaki tüm beldeler
kapatýlmýþ, beldeler ve köyler mahalleler dönüþmüþtür. Durum bu iken, Planda köy yönetimlerinin
güçlendirilerek köy yerleþim yerlerinin sürdürülebilmesinden bahsedilmesi büyük bir çeliþkidir.  

KALKINMA ÝÇÝN ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ
“Kalkýnma Ýçin Uluslararasý Ýþbirliði” baþlýðý altýnda son yýllarda, ülkeler arasýndaki etkileþimin

arttýðý, küreselleþme sürecinde ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda diðer ülkelerle ikili, çok
taraflý, bölgesel ve küresel iliþkiler kurduðu vurgulanmýþtýr. Kalkýnmamýzýn sürdürülebilir
kýlýnabilmesi için, komþularýmýz ve yakýn bölge ülkeleri baþta olmak üzere, karþýlýklý ekonomik ve
ticari iþbirliðinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklýklarýn kurulmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Buradaki bölgeselleþme vurgusu dikkat çekicidir. Bununla birlikte 10. Kalkýnma Planý döneminde
uluslararasý iþbirliðinin kalkýnma sürecinde daha etkin kullanýlabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel
düzeyde birbiriyle tutarlý, tamamlayýcý ve kararlý politikalara ihtiyaç bulunmaktadýr.
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“Bölgesel Ýþbirlikleri” baþlýðý altýndaki paragraflarda özetle “Türkiye’nin kalkýnma gündemi
bölgesel düzeyde yakýn coðrafyamýzdaki ülkelerle ekonomik ve ticari alanda etkin bir iþbirliðini
zorunlu kýlmaktadýr” denilmektedir. AB ile iliþkiler konusunda 22 numaralý Bölgesel Politika ve
Yapýsal Araçlarýn Koordinasyonu Faslýnýn müzakereye açýlmasý için  sürecin baþladýðý
belirtilmektedir. Ancak COREPER toplantýsýnda alýnan kararla bu faslýn müzakereye açýlmasýna dair
alýnacak karar, Almanya’daki seçimlerin ertesine býrakýlmýþtýr. 

10. Plan’da bu baþlýk altýnda yalnýzca bir kez KEÝT vurgusu yapýlýrken ÝSEDAK ve EÝT’ye
yapýlan vurgu bir önceki Plan’a göre önemli ölçüde artmýþtýr. KEÝT vurgusu ya unutulmuþ ya da
bilinçli olarak atlanmýþtýr. Türkiye’nin ÝSEDAK’ý Ýslam Dünyasý’nýn ekonomik ve ticari alanda en
önemli proje olarak görmekte olduðu ifade edilmektedir. Karadeniz ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Orta
Asya ülkeleri dünyada daha sýk telaffuz edilmeye baþlamýþken entegrasyon hedefleri Güney’in
istikrarsýz ülkeleri üzerinde yoðunlaþmýþtýr bu planda. Güney Doðu Asya’yý dengelemek konusunda
Batý yoðun çalýþmalar gerçekleþtirirken 10.Plan’da bu konulara hiç deðinilmemektedir.

Türkiye’nin Gümrük Birliði’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin üçüncü taraflarla ticaretinde
ciddi bir ekonomik maliyet unsuru haline gelmemesi için gerekli tedbirlerin alýnacaðý söylenmektedir.
Yine ayný Plan’a göre Komþu ve bölge ülkeleriyle ticaret ve yatýrým potansiyelini deðerlendirebilmek
maksadýyla özel ekonomik iþbirliði yöntemleri olan ortak ve/veya nitelikli sanayi bölgeleri, ortak
ekonomik alan gibi iþbirliði mekanizmalarý geliþtirilecektir. Oysa ki iktidar partisince sadece 3 yýl
önce Suriye ile gerçekleþtirmeye çalýþýlan “Þamgen” projesi akim kalmýþtýr. Ýktidar partisine hakim
olan zihniyetle böylesine kapsamlý ve önemli iþbirliði projelerinin ayaklarý yere basan, tutarlý bir
strateji geliþtirilemeyeceði açýktýr. 

Yurtdýþý misyonlarda yerel dil bilen ve uzmanlýk bilgisine sahip çalýþanlarýn sayýsýnýn artýrýlacaðý
söylenmektedir. Bu noktada, hiç dil bilmediði halde yurtdýþý görevlere gönderilen kiþilere birçok
örnek gösterilebilir. Daha sonraki paragraflarda da bu ve olasý benzer durumlar “Yurtdýþý misyonlarda
ihtiyaç duyulan uzman personele yönelik esnek istihdam biçimlerinin geliþtirilmesi” biçiminde
meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. “Esnek Ýstihdam” ifadesinden AKP’nin anladýðý þey sorgulanmalýdýr.

Sonuç olarak, bu bölümde en önemli nokta, ulusal kalkýnma anlamýnda ülkemize çok þey
kazandýran Devlet Planlama Teþkilatýnýn kapatýlmasý sonrasýnda ilk kez Kalkýnma Bakanlýðý’nca
hazýrlanan 5 yýllýk Kalkýnma Planý’nýn dünya gerçeklerinden ve doðru bir analiz yeteneðinden uzak
oluþudur. Sosyal bir devlette devlet eliyle merkezi olarak yapýlmasý gereken planlama görevi
özerkleþtirilmekte, yerel planlamalar vurgusu öne çýkarýlmaktadýr. Bu model, kalkýnmanýn ancak
geliþmiþ ülkelerden gelecek sermaye yardýmlarýyla gerçekleþebileceðini ilke edinmiþtir. Yerel
planlama, ulusal planlama ve ulusal kalkýnma anlayýþýyla ikame edilmiþtir. 

ÖNCELÝKLÝ DÖNÜÞÜM PROGRAMLARI

Önceki Plan döneminin en önemli eksikliði planda öngörülen hedefler konusunda kamunun
yeterli koordinasyonu yerine getirerek uygulamaya dönük baþarýlý bir çalýþma yapamamasý olmuþtur.
Bu nedenle Onuncu Kalkýnma Planý ile 25 Öncelikli Dönüþüm Programýnýn getirilmiþ olmasýný bir
anlamda olumlu olarak görmek istiyoruz. Ancak, bu programlarýn baþarýlý olmasý ve kamu
kuruluþlarýnýn Onuncu Kalkýnma Planýna uyum saðlayabilmesi için yine ilgili bakanlýk ve
kuruluþlarýn çok iyi koordine edilmeleri gerekmektedir. Bu durum ise Hükümetin motivasyonunun
her geçen gün azaldýðý bir ortamda koordinasyonu daha sorunlu ve sýkýntýlý hale getirmektedir. 
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Öncelikli Dönüþüm Programlarý arasýnda en önemli eksiklik doðrudan tarýmla ilgili bir
programýn bulunmamasýdýr. “Tarýmda Su Kullanýmýnýn Etkinleþtirilmesi Programý” gerekli olmakla
beraber tarým gibi stratejik ve çok sorunlu bir alanýn sadece bu programla sýnýrlandýrýlmasý, diðer
sorunlarýnýn görülmemesi gerçekten Onuncu Kalkýnma Planý için hayati bir eksiklik oluþturulmuþtur.

Onuncu Kalkýnma Planýnda saðlýkla ilgili olarak 3 doðrudan program öngörülmüþtür. Bu alanda
söylenmesi gereken çok þey olduðunu düþünüyoruz; Saðlýk harcamalarý, plan tasarýsýnda belirtildiði
gibi artacaktýr. Mevcut plan döneminde de, saðlýk harcamalarýnda çok önemli artýþlar söz konusu
olmuþtur. Bir taraftan saðlýk harcamalarýný kontrol altýna almaya çalýþýyoruz, bir taraftan da saðlýkta
harcayana “katký payý” adý altýnda bazý yükler yükleyerek bunun doðrudan doðruya tüketici olarak
gördüðümüz sigortalý yani yurttaþlarýmýz tarafýndan yapýlmasýný saðlamaya çalýþýyoruz. Tabii, bu,
sosyal güvenlik sistemine de ters bir durumdur. Mevcut durumda saðlýk alanýnda 11 çeþit katký payý
alýyoruz, ilaçtan muayeneye kadar çeþitli adlar altýnda 11 çeþit katký payýmýz var. Bu sosyal güvenlik
ilkelerine aykýrý bir durum teþkil ediyor ve dürüst sigortalý nezdinde sýkýntý yaratýyor. Bu kontrolün,
daha farklý bir þekilde yapýlmasý gerekir kanaatindeyiz. 

Diðer yanda saðlýktaki kamu-özel iþbirliði modeli çerçevesinde yirmi beþ yýllýk anlaþmalarla hem
hastane yapýmý hem de hastane iþletmeciliði AKP Hükümeti tarafýndan yabancýlara býrakýlmaktadýr.
Bu anlaþmalar çerçevesinde ihaleleri alan ve alacak olan yabancýlar, kendi ülkelerinden kredi temin
etmektedirler. Yabancýlar, kendi Eximbank kredileri ile kendi cihazlarýný, sarf malzemelerini, maalesef,
Türkiye’ye getirecekler ve yirmi beþ, otuz yýl süresince bu cihaz ve sarf malzemelerini zorunlu olarak
kullanacaðýz. Türkiye’den malzeme alýnmayacak, Türkiye’deki saðlýk alanýndaki cihaz sektörü
geliþmeyecek, mevcut geliþme duracaktýr. Böyle bir durum realize edilirken, bu durumu fark etmeyen
Onuncu Kalkýnma Planýnýn bu anlayýþ ve programlarla baþarýlý olmasý mümkün deðildir. 

Yine, saðlýkta, 166’ncý paragrafta aile hekimliðine deðinilerek Aile Hekimliðinin geliþtirileceði
belirtilmekte ise de son günlerde gazetelerde yer alan haberlere “Aile hekimliði paralý oluyor, aile
hekimliðinde farklý bir anlayýþ geliyor” þeklindedir ve Onuncu Kalkýnma Planýný yalanlamaktadýr. Bir
taraftan bazý hazýrlýklar, ifade edildiðine göre kapsamlý planlar hazýrlanmakta, birçok sivil toplum
kuruluþu, kamu kuruluþu çalýþmalara katýlmakta ama diðer taraftan da daha plan yürürlüðe girmeden
birileri tarafýndan daha önce alýnan kararlar bir tarafa býrakýlabilmektedir. Bu durum ise Onuncu
Kalkýnma Planýnýn baþarýlý hazýrlanmadýðýnýn, AKP tarafýndan uygulanmasý durumunda yine baþarýlý
olamayacaðýnýn delilidir. 

Bize göre, Kalkýnmada en önemli unsurlardan bir tanesi kadýndýr. Bir ülkenin kalkýnabilmesi
için kadýna çok fazla önem vermek lazým. Ülkelerin, kentlerin geliþmesi, büyümesi ancak kadýnlarýn
öncülüðünde saðlanabilir. Kadýnlar uygarlýðýn en önemli belirleyicisidirler; onlar teknolojiyi,
uygarlýðý en iyi takip eden, hazmeden kiþilerdir, toplumu da bu konuda yönlendirirler. Kadýn
konusuna, özellikle, daha somut programlarla daha fazla verilmesi gerektiðine inanýyoruz. Kadýn,
Onuncu Kalkýnma Planýnda ailenin bir ferdi olarak alýnmýþtýr. Aile kurumu da çok önemlidir, aile
kurumunun devam etmesini saðlamamýz lazým fakat Onuncu Kalkýnma Planý kadýný baðýmsýz olarak
da görmeli ve özel programlar getirebilmeliydi. Kadýnýn ekonomik baðýmsýzlýðýný saðlamaya yönelik
bazý atýlýmlar içerisinde olunmasý Türkiye kentleþmesini yavaþ yavaþ tamamlýyor iken çok yararlý
bir proje olacaktý. Kadýnlarýn kentlerde ekonomik baðýmsýzlýklarýný kazanmalarý birçok açýdan, yani
ahlaki açý dýþýnda, düzenin daha verimli bir þekilde devam etmesi, ekonominin daha iyi iþlemesi gibi
bir çok alanda çok yararlar saðlayacak bir konudur. Kadýný sadece ailenin bir parçasý deðil, aileyi
ayakta tutan bir unsur olarak deðil de baðýmsýz olarak da ele alarak programlar yapmak gerekir. 

– 78 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

Gökhan /



Onuncu Kalkýnma Planý’nýn 280’inci paragrafta bir aile sigortasý kurumu “ASDEP Modeli
uygulanacaktýr” denmesi bizi memnun etmiþtir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce
aile sigortasý olarak lanse edilen modelin Ýktidar tarafýndan kabul edilmiþ ve uygulamaya geçilecek
olmasýný memnuniyetle karþýlýyoruz. 

Onuncu Kalkýnma Planý istihdam ve çalýþma hayatýyla ilgili olarak sýnýrlý programlar
sunmaktadýr. Özellikle Onuncu Kalkýnma Planýnýn eski anlayýþý bu dönemde de devam ettirmeye
çalýþtýðýný görüyoruz. Mevcut dönemde þöyle bir anlayýþ söz konusu oldu: Özellikle, küreselleþmeyle
birlikte, Uruguay Round’un, GATT anlaþmalarýnýn belli bir aþamaya gelmesiyle ve Çin’in devreye
girmesiyle birlikte ucuz iþ gücü dönemi baþladý. Maalesef küresel rekabet ucuz iþ gücü alanýnda
özellikle yapýlmaya baþlandý. Bu durum, Çin gibi Uzak Doðu’da çok ucuz, rekabet edilemez þartlarda
çalýþan toplumlar dolayýsýyla bütün dünyada çalýþma hayatýný olumsuz etkiledi. Birçok firma, Uzak
Doðu’da yatýrým yapmaya baþladý, oradaki kaynaklardan istifade etmeye baþladý. Batý bununla rekabet
edemedi. Gücün Batý’dan Doðu’ya kaymasýnýn da en önemli sebebi bu realite oldu. Uzak Doðu’da,
özellikle Çin’de çok önemli birikimler gerçekleþti, Amerikan dolarýnýn en fazla biriktiði ülke Çin
oldu. Bu, dünya ekonomik dengelerini de deðiþtirdi. 

Bu deðiþiklikler günümüzde yeni bir anlayýþ doðurmaktadýr. Bölgesel entegrasyonlar, bölgesel
iþ birlikleri, serbest ticaret anlaþmalarý hýzla devreye girmeye baþlýyor. Özellikle Batý kendi iþ gücünü,
kendi toplumunu koruyabilmek için yeni entegrasyonlara, AB-ABD Serbest Ticaret Anlaþmasý’nda
olduðu gibi yeni büyük entegrasyonlara giderek kendi toplumunu, kendi çalýþma düzenini, kendi
kamu düzenini muhafaza etmek istemektedir. Bu durumun Onuncu Kalkýnma Planýnda da görülmesi
gerekiyordu. Dolayýsý ile bu durumun çalýþma hayatýna da yansýyacaðýnýn görülmesi gerekiyordu.
Türkiye’de de “esnek çalýþma”, “güvenceli esnek çalýþma”, “kýdem tazminatý”, “alt iþverenlik” gibi
kavramlarýn, yani Uzak Doðu’yla rekabet edilebilmek için getirilen yeni kavram ve kurumlarýn daha
farklý hale geleceði görülmeliydi. Kýsaca, þimdiki kadar acýmasýz, insafsýz bir iþ gücü, çalýþma piyasasý
olmayacak yeni dönemde. Dolayýsý ile de, Onuncu Kalkýnma Planýnýn 320’nci paragrafýnda yer alan
“Bireysel hesaba dayanan bir kýdem tazminatý sistemi oluþturulacaktýr” gibi cümlelerin bu kadar
rahat ve bol kullanýlmamalarý gerekiyordu. 

Onuncu Kalkýnma Planý sosyal güvenlikle ilgili olarak da hatalý bir anlayýþ sergilemektedir.
Sosyal güvenlikte yapýlmasý gerekenler öncelikli olarak mevzuat alanýnda deðildir. Sosyal güvenlik
alanýnda, vergide olduðu gibi altyapýyla ilgili çok önemli bir eksiklikler mevcuttur. Türkiye kayýt
dýþýlýðý halledemediði sürece sosyal güvenlik sistemi sorununu vergi alanýnda olduðu gibi çözmesi
mümkün deðildir. Türkiye, devlet olarak þirketleri bilmiyor, vatandaþýný tanýmýyor, gelir düzeylerini
bilmiyor. Aile, hane halký gelir düzeyini tam olarak, ayrýntýlý olarak bilmiyor. Bunu tanýmadýktan,
bilmedikten sonra ülke istatistiklerinin güvenilir olmasý ve dolayýsý ile sosyal güvenlik veya vergi
sisteminin düzgün olmasý mümkün deðildir. Hâlen Sosyal Güvenlik Kurumuyla, Maliye Bakanlýðý
Gelir Ýdaresi birlikte çalýþamýyorlar, verimli iþleyen ortak bir alt yapýlarý yok. Maliye kayýtlarýna göre
hâlen daha farklý sayýda iþ yeri var, SGK kayýtlarýna göre daha farklý. Bunlarýn ortak hâle gelmesi,
ortak numaralarla çalýþabilir olmasý kayýt dýþýlýða çok önemli bir darbe olacaktýr. Bu gerçekleþmeden
sosyal güvenlik ve vergi sisteminde bir düzelme olmasý mümkün deðildir. Türkiye sýk sýk mevzuatla
ilgili düzenlemeler yapabilmektedir, uzmanlarý da vardýr ama hâla kayýt dýþýlýk sorununu çözemediði
için baþarýlý deðildir, sürekli reform ihtiyacý içerisindedir. O nedenle altyapýya gereken önemin
verilmesi, bu plan döneminde bunun baþarýlýr olmasý lazým. Ancak bu alanda gereken hassasiyetin
gösterilmemiþ olmasý gerekli programlarýn yetersizliði sorunun devam edeceðini ispatlamaktadýr.
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Gençlik ve Spor da Onuncu Kalkýnma Planýnda sorunlu olarak duran alanlardandýr. Planýn 2’nci
Bölümü, 330’uncu paragrafýndan itibaren sporla ilgili olarak açýlan baþlýk ve 3. Bölümde “Saðlýklý
Yaþam ve Hareketlilik Programý” bu alanlardaki sorunlarý kavrama ve çözüm sunma yönünden çok
yetersiz kalmýþ görünmektedir. Sporun saðlýk yönü, yani bireyin ve toplumun saðlýðýný ilgilendiren
çok önemli bir yönü vardýr. Ayrýca temaþa yönü de vardýr ve bu da önemlidir. Spor, seyirlik bir gösteri
sanatýdýr bir anlamý ile… Futbol taraftarlýðý bunu yönün örneðidir. Her iki iþlevin de devam
edebilmesi, saðlýklý bir rekabetin saðlanmasý, bazý tehlikeler oluþturmadan ve birey-toplum saðlýðýna
sporun katkýda bulunabilmesi için spordaki örgütlenmelerin belediyeler bazýnda olmasý gereklidir.
Mahalli idarelerin iþin içine girmesi, kurumsallaþmanýn, alt yapýnýn, tesisleþmenin nerede ise
mahalleler bazýnda olmasý lazým. AKP iktidarý sporda tesisleþmeyi nedendir bilinmez hep büyük,
olimpik tesisler olarak algýladý. Olimpik spor tesislerinden azami ölçüde fayda saðlanmasý gerekir,
fakat bu gençleri spora yönlendirmek demek deðildir. AKP Hükümetleri döneminde Erzurum’da,
Mersin’de, Trabzon’da spor tesisleri yapýlmýþtýr, ancak, bunlar halka, özellikle gençliðe -genç sayýmýz
çok fazla- hizmet edememiþtir. Geliþmiþ ülkelerde her mahallede bir spor tesisi vardýr, kapalý tesisler,
açýk alanlarda spor olanaklarý vardýr. Oralarda hem eðitilirler hem de spor alanýnda baþarýlý sporcular,
profesyonel yetiþtirilir. Türkiye’de ise tesisleþme yetersiz ve lisanlý sporcu sayýsý çok azdýr. Çünkü
spordaki tesisleþme mahallelere yönelik deðildir. AKP Hükümetleri daima olimpik tesisler inþa ederek
“Büyük düþün”müþ ama esasý kaçýrmýþtýr. AKP Hükümetleri, temaþaya yönelik, profesyonellere
yönelik, rantý bol iþler yapmýþ fakat gençlere yönelik tesisleþmeyi bir türlü gerçekleþtirememiþtir. Bu
plan döneminde de spordaki politikalar gençliðe ve mahalleye yönelik deðil, belediyelerle iþ birliði
yapýlarak tesisleþme imkâný getirilmiþ deðil. Bu olmadýktan sonra sporda baþarýlý olamaz. Doðal olarak
hedef böyle doðru konmadýðý sürece güvenlik-asayiþ ve terör sorunu devam eder. Bu kadar gencin
spor yapamamasý, sporu bilmemesi, enerjisini atamamasý güvenlikle ilgili de sýkýntý yaratýr, ahlakla
ilgili de sýkýntý yaratýr, toplumun her aþamasýyla ilgili olarak da sorunu ortaya çýkarýr. 

Onuncu Kalkýnma Planýnda kamuda kurumlaþmanýn ve kamu insan kaynaklarýnýn önemli bir
sorun olarak algýlanmasýný olumlu olarak deðerlendiriyoruz. 377’nci paragraftan itibaren “Kamuda
Ýnsan Kaynaklarý” baþlýðý ile hedeflerin ortaya konmasý ve 3’üncü Bölümde bazý kamu programlarýna
yer verilmiþ olmasý yerinde görülmüþtür. Türkiye uzun zamandýr kamuda bir reform ihtiyacý
içerisinde idi, gerçek anlamda çeþitli reformlara muhtaçtý. Halen de bu ihtiyaç devam etmektedir.
Kamu kurumlarý çaðdaþ ölçülerde, standartlarda hizmet verememektedirler. Ancak, özellikle 2011’de
çýkarýlan kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye kamuda reform yapma fýrsatýný kaçýrmýþtýr.
Yapýlan ne kadar yetiþmiþ kadro ve kurum varsa tasfiye edilmiþtir. Maliye Bakanlýðý, Dýþiþleri
Bakanlýðý ve Devlet Planlama Teþkilatý gibi yerlerde, yetiþmiþ insan gücünü tasfiye ettik, bitirdik, bu
kurumlar ayný zamanda okuldu bir taraftan, bu okullarý yok ettik. Þimdi ise Türkiye, kamuda farklý
bir anlayýþla çalýþmaya, insan yetiþtirmeye çalýþýyor. Yetiþmiþ insan gücün heba olmuþtur, on binlerce
yetiþmiþ, bilgili, uzman, tecrübeli yönetici KHK’le ile boþalan kadrolarý için mahkemeye bile
gidememiþtir. Hiç kimse hakkýný arayamamýþtýr. Bu gün kamuda denetim yoktur. Devlete yönetici
yetiþtiren kurumlar tükenmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti, bir anda yetiþmiþ insan gücünü, tecrübeli
yöneticilerini sýfýrlamýþtýr. Yerlerine -maalesef orada çok büyük bir partizanlýk söz konusu oldu- AKP
kendi kadrolarýný getirmiþtir. Bugün, kamu maalesef iyi çalýþmýyor, yönetilmiyor. Büyük sýkýntýlar söz
konusudur. Önümüzdeki dönemde bu sýkýntýlarýný daha fazla göreceðiz, yaþayacaðýz. Bu nedenle
kamu reformlarý açýsýndan Onuncu Kalkýnma Planý oldukça yetersizdir. Bu alandaki tavsiyemiz
“Kamu Harcamalarýnýn Rasyonelleþtirilmesi Programý”nýn Ankara’da Konya ve Eskiþehir Yollarý
üzerindeki yeni yapýlmýþ gökdelenlerin kamuya kiralanmasý konusunu ilk olarak gündemine alarak
mesaisine baþlamasýdýr. 
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Onuncu Kalkýnma Planýnýn 3’üncü Bölümünde yer alan Öncelikli Dönüþüm Programlarý arasýnda
en gereksizi ve en siyasi olaný kuþkusuz, “Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi Programý”dýr. Ýstanbul
uluslararasý finans merkezi olmak için gerekli olan kriterlerden potansiyel olarak çoðuna sahiptir, fakat
bu yeterli deðildir. Uluslararasý finansçýlar Derneði araþtýrmalarýnda Ýstanbul finans merkezi olarak
çok gerilerde bir yere sahiptir. Bu durumunda nedeni fiziki koþullardan çok hakim anlayýþýn
yetersizliðidir. Özellikle son olaylar nedeniyle Baþbakan Erdoðan’ýn çýkýþlarý, “Faiz lobisi” ile ilgili
sözleri ve özellikle de halka paralarýný özel bankalardan çekip kamu bankalarýna yatýrmalarýný istemesi
ile ilgili sözleri bu durumun örnekleridir. 

Planlamacýlarýn Anadolu’nun çok anormal ölçülerde göç verdiði bir dönemde her türlü yatýrýmýn
Ýstanbul’a yapýlmasýný planlamalarý mümkün deðildir. Tahminimiz bu talep AKP Ýktidarýnýn tamamen
siyasi bir projesidir.  

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle Onuncu Kalkınma Planına Karşı Oy veriyoruz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın İzzet Çetin
İstanbul İstanbul Ankara 

Bülent Kuşoğlu Haluk Ahmet Gümüş Kazım Kurt 
Ankara Balıkesir Eskişehir 

Müslim Sarı Musa Çam Rahmi Aşkın Türeli 
İstanbul İzmir İzmir 
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ONUNCU KALKINMA PLANI 
MUHALEFET ŞERHİ

I- PLANIN GENELİ VE BİRİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Onuncu Kalkınma Planı geçtiğimiz hafta içinde TBMM’ye sunulmuş ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki

görüşmeleri 26 Haziran 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Planın 1 Temmuz 2013 tarihinde de TBMM Genel
Kurulunda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı yedi yıllık bir plan iken, 2014-2018 yıllarını
kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ile beş yıllık bir plan anlayışına tekrar dönülmüştür. Plan üç ana
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Giriş ile birlikte “Küresel Gelişmeler ve Eğilimler” ile “Plan
Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler” başlıkları yer almaktadır. İkinci bölümde
ise “Planın Temel Amaçları ve İlkeleri” ile “Planın Hedefleri ve Politikaları” bölümleri yer almakta ve bu
hedef ve politikalar ayrıntılı olarak dört ana bölüm altında sunulmaktadır.

Üçüncü bölüm ise, “2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi
açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda
bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin
koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için Öncelikli Dönüşüm Programları” olarak
nitelenen 25 adet program içermektedir. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulduğu iddia
edilen programlarda, programın amacı, kapsamı, hedefleri, performans göstergeleri ve bileşenleri ile
bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar yer almaktadır.

Planın Giriş bölümünün ilk paragrafında Planın önemi şöyle açıklanmaktadır:
“2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda,

toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, küresel
ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve
dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç
dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır.”

Önümüzdeki dönemde, kaynaklarımızın daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesi için karar
alıcılara yol gösterici bir araç olması beklenen Onuncu Kalkınma Planı maalesef bu özellikleri taşımamaktadır.

Şekil ve içerik açısından bakıldığında önceki planlarla önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
Öncelikle, bu planın vizyonu yoktur. Hem bölüm olarak vizyon bölümü kaldırılmıştır hem de daha önceki
planlar gibi temel bir vizyonu bulunmamaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planının Giriş bölümünün hemen birinci paragrafında yer alan “Dokuzuncu
Kalkınma Planı ‘İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,
bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye’ vizyonu ve Uzun Vadeli
Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır” ibaresinin benzeri bir ifade Onuncu Kalkınma Planında
yer almamaktadır. 57. Hükümet döneminde hazırlanan ve 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Strateji
ifadesinin ve vizyon başlığının bu planda yer almamasının nedeni, MHP’nin öngördüğü ve 2023 Lider Ülke
Vizyonunun plandan silinmek istenmesi olabilir. Diğer bir neden de AB’ye üyelik hedefinden vazgeçilmesi,
daha doğrusu AB’nin artık Türkiye’yi üye olarak kabul etmeyeceğini açıkça söylemesi olabilir.

Vizyonu olmadan, yani ortak bir üst amacı olmadan farklı alan ve sektörlerdeki hedeflerin aynı
noktaya nasıl hizmet edeceği merak konusudur? Bu vizyonsuzluk uygulamada plan hedeflerinin birbiriyle
uyumunu da zorlaştıracaktır.
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II - PLANIN HEDEF VE POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Daha önceki planlara bakıldığında, hem mevcut durum analizinin yapıldığı kısımların hem de hedef

ve politikalara ilişkin kısımlarının makroekonomik gelişmelerle başladığı görülmektedir. Oysa Onuncu
Kalkınma Planında önemli bir değişikliğe gidildiği göze çarpmaktadır. Birinci Bölümün 3. alt bölümü
olan “Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler”  bölümünde makroekonomik
gelişmelerden başlanarak daha mikro gelişmelere doğru bir akış izlenirken, Planın “hedef ve politikalar”
bölümü makroekonomi ile başlamak yerine “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” bölümüyle başlamıştır. Burada
bir tutarsızlık görünmektedir.

Onuncu Kalkınma Planının “hedef ve politikalar” bölümünde dört ana başlık göze çarpmaktadır.
“Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” ana  başlığı altında eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi devletin temel
hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel konular yer almaktadır. “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek
Büyüme” ana başlığı altında ise makroekonomik konuların yanı sıra ekonomik ve bilimsel sektörlere
ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ana başlığı altında
çevre, doğal kaynaklar ve şehir planlarına ilişkin hususlar yer almaktadır. Dördüncü ana başlık ise
“Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” konusuna ayrılmış olup, içeriği çok zayıftır.

Daha önceki Planlarla karşılaştırıldığında ilk bakışta ülkemizin ihtiyacı olan önceliklerine yer verildiği
görünümünde olsa da derinlemesine incelendiğinde belirli öncelikleri içermekten uzak ve tüm konuları
kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. 

“Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” bölümünün başında yer alan eğitim, adalet ve güvenlik bölümlerinin
oldukça zayıf hedefleri içerdiği görülmektedir. Eğitimde hala fiziki ve nicel gelişmelere yer verilmekte
kalitenin iyileştirilmesine yönelik bir hedefin yer almadığı göze çarpmaktadır. 

Planda istihdam artışıyla da doğrudan ilişkili olan mesleki eğitimle ve üniversite-sanayi iş birliğiyle
ilgili somut hedeflere yer verilmemiştir. İş açığı ve işçi açığı konusunda analizler yapılmadan, önümüzdeki
dönemde öncelikli sektörler ve bunların eleman ihtiyaçlarının analizi yapılmadan, hangi bölümlerin
azaltılıp, hangi bölümlerin çoğaltılması, hangilerinde kontenjanların artırılması gerektiğine karar vermek
mümkün değildir. Zaten hükümetin de böyle bir kaygısının olmadığı planda eğitime verdiği önemin ve
yerin yetersiz olmasından anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, öğretim sistemi ve üniversite sınavları
hakkında, somut öneri değil sadece genel değerlendirmeler mevcuttur. “Okul işletme ilişkisinin orta ve
uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi” ifadesinden başka bu konuda
bir öneri bulunmamaktadır. Mesleki ve teknik eğitimde, yükseköğretimde  reform yapmamız; fakülte,
bölüm, kontenjan  planlaması yapmamız gerekmektedir. Kastettiğimiz şey yeni alanlara göre, yeni
gelişmelere göre bölümler, programlar, yüksek lisans  programlarını açabilir olmaktır. 

Planda göz ardı edilen bir başka alan ise sağlıktır. Sağlık hizmetlerini sadece rakamlardan ve
performans göstergelerinden ibaret gören AKP Hükümeti “sağlıkta dönüşüm” masalıyla halkımızı
uyutmuş, sağlık sektörünü ihmal etmiştir. Son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesini en fazla
ağırlaştıran unsurlardan biri de sağlık harcamalarıdır. 2002 yılında 7,6 milyar lira olan sağlık harcamaları,
2012 yılında 44,1 milyar liraya ulaşmıştır. Sağlık harcamaları on yılda 6 kat artış göstermiştir. Sağlık
harcamalarındaki yüksek artışları önleyemeyen AKP Hükûmeti, tedavi ve muayene ücretlerinde katılma
paylarına ilişkin yaptığı düzenlemelerle sağlık sistemini âdeta paralı hâle getirmiştir. Başarısızlığın,
beceriksizliğin faturası sigortalılar ile emekli, dul ve yetimlerine çıkarılmıştır. Son yıllarda sağlık
harcamalarının yüksek oranlarda artmasında etkin bir fatura ve reçete kontrol sisteminin oluşturulmamış
olması, gereksiz tetkik ve tahliller, usulsüzlük ve yolsuzluklar gibi konular da en önemli etkenlerdir. Ayrıca,
sağlık sektöründeki Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında yaptırılmasına karar verilen ve önümüzdeki
25-30 yıllık dönemde 30 milyar TL civarında yükümlülük doğuracak olan hastane komplekslerine ilişkin
de hiçbir politika veya görüş yer almamaktadır.
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Adalet hizmetlerinin amaç cümlesinde; evrensel hukuk normları, hukuk devleti ve hukukun
üstünlüğünün gerekleri doğrultusunda yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde
işlemesinin adalet sisteminin temel amacı olduğu; adalet ve yargının yapısı ve işleyişinde ekonomik
etkinliğin de gözetilmesinin  esas olduğu; iyi işleyen, etkili bir adalet sistemi ekonomide öngörülebilirliğin
artması ve yatırım ortamının daha uygun bir hale gelmesi bakımından son derece önemli olduğu ifade
edilmektedir. Ancak uygulanması öngörülen politikalara bakıldığında yargılama sürecinin nasıl hızlı, adil,
etkin, güvenli ve isabetli olacağının ortaya konulmadığı görülmektedir. Ayrıca ekonomik etkinlik
vurgusuna rağmen adli ortamın yatırım ortamını iyileştirecek şekilde iç ve dış piyasalara güven verecek
bir hale getirilmesine yönelik herhangi bir politika bulunmamaktadır.

Yine güvenlik hizmetlerinin amaç cümlesinde “…vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan
hak ve özgürlüklerinin kullanımına yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve bütün
kesimler için daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması temel amaçtır” ifadesi yer almaktadır.
Oysa politikalar kısmında, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin kullanımı ile güvenliğin nasıl
bağdaştırılacağına ilişkin bir politika bulunmamaktadır. Aksine güvenliğin sağlanması için vatandaştan
medet umulmaktadır.

Planın geneli incelendiğinde politika sayısı en az olan bölümün temel hak ve özgürlükler kısmı olduğu
göze çarpmaktadır. Yalnızca üç adet politika uygulanması öngörülen bu alanda yeni anayasanın oluşturulması,
ekonomik sosyal konsey gibi genel ifadelerin dışında hiçbir politika öngörülmemektedir. Aslında yeni
Anayasaya ilişkin olarak yazılan cümle de çok spesifik olup, planda yer almaması gereken bir niteliktedir.
“…Kapsayıcı, bütünleştirici çoğulcu yeni bir Anayasa mümkün olan en geniş mutabakatla hazırlanacaktır.”
ibaresinin Plan metninde yer alması anlaşılır bir husus değildir. Bu durumda AKP’nin BDP ile anlaşarak da
olsa Anayasayı çıkarması bir zorunluluk gibi sunulmaktadır.  Bu başlık altındaki diğer husus olan sivil toplum
kuruluşları ise zaten sonraki bölümde yer almaktadır. Kısacası, “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” bölümünün
en önemli kısmı olması gereken temel hak ve özgürlükler en zayıf kısmı olmuştur. Bu durum aslında
hükümetin vatandaşımıza bakış açısını gösteren mevcut tutumuyla örtüşmektedir.

Planda bir taraftan dinamik nüfus yapısının korunması için nüfus artışının özendirilmesi hedeflenirken
diğer taraftan kadının işgücüne katılımının artırılması hedeflenmektedir. Bunlar kalkınma sürecimiz
açısından güzel hedefler olmakla birlikte bu iki hedefin bir arada nasıl sağlanacağı merak konusudur. Bu
anlamda bu hedeflerin planın temel tutarsızlıklarından biri olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu yılın sonunda 1,99’a gerilemesi beklenen toplam doğurganlık hızının Plan dönemi sonunda nasıl
tekrar 2,1’e çıkarılacağı belirsizdir. Zira “kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı nitelikte
uygulamalar ile çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek, kreşler teşvik edilecek, esnek
çalışma imkânları sağlanacaktır.” şeklindeki politika dışında herhangi bir politika öngörülmemekte ve bu
politikalarla doğurganlık hızının çok fazla kıpırdayabileceği düşünülmemektedir. Dünyada gerileyen
doğurganlık hızını tersine çevirebilen ülke sayısı çok enderdir. Bu nedenle çok ciddi adımlar atılması
gereken bu alanda özellikle plan döneminde daha detaylı bir çalışma yapılmalı ve bu konuya popülist bir
yaklaşımın ötesine geçerek teknik bir biçimde yaklaşılmalıdır.

Gelir dağılımı ile ilgili tablo 4’e bakıldığında gelir dağılımında artık alt basamaklardaki gelir grupları
lehine bir iyileşme olmadığı, hatta sürecin 2011 yılında bir önceki yıla göre en üst basamakta yer alanların
lehine bir iyileşmeye döndüğü görülmektedir. 

Kayıt dışı istihdam oranının 5 yılda 7,5 puan aşağıya çekilmesi öngörülmektedir. Zaten sağlıklı bir
bilginin sağlanmadığı kayıt dışılık konusunda hiçbir yapısal önlem almaya yanaşmayan hükümetin kayıt
dışılık oranını kağıt üzerinde düşürmeyi öngördüğü akıllara gelmektedir. 
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Kamuda insan kaynakları ile ilgili Planda ayrı bir bölüm oluşturulması olumlu karşılanmakla birlikte,
hükümetin bu konudaki mevcut politikaları ile birlikte değerlendirildiğinde “kamu sektöründe işe alım ve
terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun
kariyer planlaması yapılacaktır.” şeklindeki politikanın uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri
bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücret yaklaşımı çerçevesinde kamuda hem kurumsal hem de çalışan düzeyinde
kaliteli ile vasatı ve kalitesizi bir tutan bir yaklaşım sergileyen hükümetin, işe alım sürecinde ve terfi
sürecinde söz konusu kriterleri gözetmesini beklemek çok da gerçekçi değildir. 

Planda 2023 yılında ulaşılması öngörülen bazı hedeflerden bahsedilmektedir. 2 trilyon dolar milli
gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir, 500 milyar dolar ihracat şeklindeki bu hedeflere ulaşılabilmesi için
önümüzde 10 yıl bulunmaktadır. Bunun ilk beş yılında yani 2018 yılı sonunda belirli mesafe kat edilmelidir
ki 2023 hedeflerine ulaşılabilsin. Oysa 5 yılda kişi başına gelirimizi 5.500 dolar artırmayı yani 10.500
dolardan 16.000 dolara çıkarmayı hedeflerken daha sonraki beş yılda nasıl 9 bin dolarlık bir sıçrama
yapılacağı merak konusudur. Hükümet 2003-2013 döneminde yaptığı gibi yine milli gelir serisi ve kurla
oynayarak mı bu hedefi tutturacağını düşünmektedir? Benzer şekilde milli gelir ve ihracata yönelik uzun
vadeli hedefler de gerçekçi görünmemektedir.  Eğer hükümet bu hedeflere döviz kuru artışı yoluyla
ulaşmayı planlıyorsa, son tutumuyla yükselmesine katkıda bulunduğu kur düzeyi ile zaten plan hedeflerine
çoktan ulaşılmış durumdadır.

Hükümet yıllardır enflasyon sorununu çözmekle övünmektedir. Oysa tamamen tarafsız bir gözle bile
bakıldığında 2012 yılı sonunda hala yüzde 6,2 olan TÜFE rakamları bize göstermektedir ki Türkiye’de bu
sorun sürmektedir. Hükümet bir taraftan işsizliği yüzde 7,5’e indireceğini söylerken bir taraftan da
enflasyonu yüzde 4,5’in altına indirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef birbiriyle çok da tutarlı değildir. Bu
iki hedefi bir arada sağlayacak politikaların neler olduğu belirsizdir?

Türkiye’nin bu hükümet döneminde kronik hale getirdiği cari açık sorununa ilişkin de gözle görülür
somut bir adım atılacağı konusu da şüphelidir. Hükümet Plan döneminde ortalama yüzde 5,5 büyüme
öngörürken yıllık ortalama yüzde 5,8 de cari açık öngörmektedir. Yurtiçi tasarruf oranlarında yıllık
ortalama GSYH’ya oran olarak yüzde 14,4’ten yüzde 19’a çıkma hedefi doğrultusunda ancak 1 puanlık
bir artış öngörülürken cari açığın finansmanında sıkıntının devam edeceği, dış kaynak ihtiyacının devam
edeceği ve dış borçların toplamda artmayı sürdüreceği açıkça görülmektedir.

Hükümet ihracat artışı ile övünmektedir ve 2018 yılı sonunda ihracatın 277 milyar dolara çıkmasının
hedeflendiği görülmektedir. Oysa cari açığın en önemli sebebi olan ve 2013 yılı sonunda 95 milyar dolar
olması beklenen dış ticaret açığının, 2018 yılında 127 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü
anlaşılmaktadır. Hükümetin 2023 yılındaki 500 milyar dolar ihracat hedefine koşacağım diye cari açığı
patlamasının doğru olmadığı aşikârdır. Bir ülke için ve özellikle de ülkemiz için önemli olan ihracatın
artırılması değil net ihracatın yani ithalat düştükten sonraki farkın artırılmasıdır. Oysa Hükümet ihracatı
artıracağım diye dış ticaret dengesini kötüleştirmeye devam edeceğini bu Planla deklare etmektedir. Bu
kadar yüksek dış ticaret açığı ve cari açıkla elbette bir miktar yüksek büyüme sağlanabilir ama bu şekilde
hem çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almış olacağız hem de ekonomideki kırılganlığı sürdürerek
istikrarlı büyüme riskini artırmış olacağız.

Hükümetin Planda vurguladığı istikrarlı yüksek büyüme için katma değeri yüksek üretime geçiş
gerekmektedir. Bunun için de Ar-Ge ve teknoloji alanında da önemli bir atılım yapılması gerekmektedir. Oysa
bu konuda Planın geneline bakıldığında umut verici bir tablonun olmadığı görülmektedir. Tablo 19’a
bakıldığında 2006-2013 yılları arasında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının 7 yılda 0,32 puan arttığı
görülmektedir. Oysa 2018 yılına kadar yani 5 yılda 0,9 puanlık bir artış hedeflenmektedir. Bunun gerçekçi
olmadığı açıktır. Nitekim Hükümet de bizim gibi düşünüyor olsa gerek ki Dokuzuncu Kalkınma Planı
döneminde yüzde 2 olan bu hedefi Onuncu Kalkınma Planında daha düşük belirlemiştir. Bu şekilde Sayın
Başbakanın vurguladığı 2023 yılında yüzde 3 olan Ar-Ge hedefine nasıl ulaşılacağı da ayrı bir merak konusudur.
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İmalat sanayinde temel amaç olarak “ülkemizin uzun dönemde Avrasya’nın üretim merkezi olması
hedefi doğrultusunda Plan döneminde imalat sanayiinin; daha yüksek katma değer yaratan, teknoloji üreten
ve kullanabilen, çevre dostu teknolojileri kullanan ve üretebilen, becerilerini sürekli geliştirebilen,
geleceğin ticaret dünyasının taleplerine cevap verebilen, sürdürülebilir küresel rekabet gücü kazanmış,
bölgesel potansiyellerin ekonomiye katkısının artırıldığı, girdi tedarikinde etkinliğin sağlandığı, yatırım ve
ara mallarında ithalat bağımlılığının azaltıldığı bir yapıya doğru dönüşmesi öngörülmektedir.” ifadesi
bulunmaktadır. Buradan uzun vadede ülkemizin Avrasya’nın üretim merkezi olacağı şeklinde bir hedefin
olduğunu görmekteyiz. Bunun için de daha yüksek katma değer yaratan, teknoloji üreten bir ekonomik yapı
öngörülüyor. 

Ancak, Tablo 20’ye baktığımızda yüksek teknoloji üretiminin imalat sanayii ihracatı içindeki payının
2006 yılındaki 5,6 seviyesinden 2013 yılında 3,7 seviyesine düştüğü görülmektedir. Yani Dokuzuncu Plan
döneminde bu konuda ciddi bir gerileme olduğu görülmektedir. Ve işin daha da tuhaf tarafı Plan dönemi
sonu hedefi yüzde 5,5 olarak belirlenmiş olup 2006 yılındaki 5,6’lık seviyenin de altındadır. Bu şekilde
bırakın Avrasya’nın üretim üssü olma hedefini, Plan dönemi sonunda hedeflenen büyüme ya da cari açık
hedeflerini bile tutturabilmenin oldukça zor olduğu görülmektedir.

Kalkınma Planları ülkemiz için öncelikleri içermelidir. Zira gelişmekte olan bir ülke olarak
kaynaklarımız oldukça kısıtlıdır. Uzun vadeli düşündüğümüzde bu kaynakların her alanda belirli bir
miktarda harcanması yerine, ilk planda kaynakların katma değeri yüksek belirli alanlarda toplanması ve
daha sonra daha yüksek büyüme ile elde edilecek gelirin diğer alanlara aktarılması gerekmektedir.

III - DÖNÜŞÜM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Planda ilk defa uygulamaya konulan ve üçüncü bölümde yer alan dönüşüm programları yaklaşımıyla

belirli öncelikler ortaya konuluyor gibi görülse de söz konusu programların da tam olarak ülke öncelikleriyle
örtüşmediği görülmektedir. Hem programlara hem de planın ana bölümlerine bakıldığında kalkınma için
gerekli olan insan sermayemizin nasıl geliştirileceği sorusu açıkta kalmaktadır. 25 adet programın arasında
eğitimle ilgili bir program bulunmamaktadır. Dönüşüm programları yaklaşımı yeni ve farklı olmakla birlikte,
daha çok alanı kapsama kaygısı öncelikli olan alanların kapsam dışında kalmasına yol açtığı görülmektedir.
Örneğin, İstanbul Finans Merkezi gibi somut ve zaten hukuki altyapısı tamamlanmış bir program başlığı yer
alırken, eğitime ilişkin programın yer alamaması gerçekten anlaşılır gibi değildir.

Ülkenin öncelikli sorunları arasında yer alan bir başka konu da güvenliktir. Fakat güvenlikle ilgili de
bir programın da yer almadığı görülmektedir. Yine adalet sistemimiz hala iyi bir performans sergilemiyor
olduğu halde onun da bir öncelik olarak görülmediğini anlıyoruz. Bu bölümlerin temel hedef ve
politikaların ele alındığı 2. bölümde de yeterli olmadığı dikkate alındığında, devletin temel hizmetleri
konusunda Planın yetersiz olduğu söylenebilir.

Genel dağılımına bakıldığında programların, çok makro düzeyde, çok genel programlardan; çok daha
mikro, çok daha spesifik konulara kadar uzanan dengesiz bir yelpazede olduğu görülmektedir. Bir tarafta
üretimde verimliliğin artırılması gibi oldukça genel bir konuya yer verilirken, diğer tarafta sağlık turizmi
gibi çok spesifik bir konuya yer verilmektedir.

Programların nasıl uygulanacağı konusu da oldukça belirsiz görünmektedir. Programların girişine
yazılan kısa açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla Programların içeriği ve uygulama esasları Yüksek Planlama
Kurulu Kararıyla netleşecektir. Bir kısmının oldukça iddialı uygulamaları içerdiği de göz önüne alındığında
bu programların içeriğinin ve detaylarının nasıl şekilleneceği, Planın ilk uygulama dilimi olan 2014 yılına
yetişip yetişmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu düşünülmektedir. 
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IV- AKP’NİN UYGULADIĞI EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME

Onuncu Kalkınma Planının içerik açısından bir önceki plana göre önemli farklılıklarından birisi de
planın mevcut duruma ilişkin ayrıntılı analizler içermemesidir. Onuncu Kalkınma Planı, Kalkınma
Bakanlığı’nın yaptığı ilk plandır. Dokuzuncu Kalkınma Planı da Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)
yaptığı son plan olmuştur. DPT’nin yapmış olduğu planlarda önce durum tespiti ve makroekonomik
çerçeve varken, bu planda maalesef durum tespiti bulunmamaktadır, makroekonomik çerçeve de çok
yetersizdir. Yani DPT ile birlikte plan geleneği de değişmiş görünmektedir. Burada aklımıza gelen ihtimal,
AKP Hükümetinin ekonomideki kötüye gidişin üstünü örtmek için bu konulara fazla temas etmekten
kaçınmış olabileceğidir. Bu durumda yaşanan ekonomik krizin etkilerine fazla dokunulmadan,
ekonomideki “frenciler-gazcılar” tartışmasını yeniden akıllara getirmeden, yani mevcut durumun tespiti
yapılmadan diğer bölümlere geçildiği görülmektedir. Normal şartlarda önce durum tespiti yapılmalı, daha
sonra plan hedefleri ve uygulanacak politikalara yer verilmelidir. Bu çerçevede, aşağıda AKP hükümeti
tarafından uygulanan bazı ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin durum tespiti ve plan hedefleriyle
ilişkisine değinilmektedir. 

EKONOMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ülkemizin temel ekonomik ve sosyal sorunları, başta ara malı üretiminde yaşanan sorunlar,
üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, vergi adaletsizliği, kayıt dışı ekonomi,
kamunun ve vatandaşın içinde bulunduğu borçluluk, tasarruf açığı, dış ticaret ve cari işlemler açığı şeklinde
özetlemek mümkündür. On yıl yedi ayı aşan iktidar dönemi göstermiştir ki AKP hükûmetleri bu sorunların
altından kalkamamış, çözüm üretememiş, birçok sorunun daha da büyümesine yol açmıştır. Ülkemizi âdeta
sömürge ülkesi hâline dönüştüren yabancılaşmayı da gözden ırak tutmamak lazımdır. Borsamız, bankacılık
sistemimiz, sigortacılık sistemimiz, büyük şirketlerimizin bir kısmı, özellikle toptan perakendecilik ve
bilgi iletişim sektöründe yabancılaşma çok yüksek oranlara gelmiş durumdadır. 

TÜİK’in 11 Haziran 2012 tarihinde açıkladığı Yabancı Kontrollü Girişimler Araştırması’na göre,
bankacılık, sigorta ve medya sektörü hariç Türkiye’deki toplam girişimlerin yüzde 15,4’ü yabancı
kontrolündedir. Yabancı payı yüzde 30’u geçen toplam 9 sektör mevcut olup sigorta ve bankacılık da dâhil
yabancıların 11 sektörde büyük ağırlıkları bulunmaktadır. Bu durum, ülkemizin ve milletimizin yüksek
menfaatlerine zarar vermekte ve makroekonomik anlamda millî politikalar oluşturulmasının da artık
imkânsız hâle gelmesine neden olabilecek mahiyet arz etmektedir. 

AKP iktidarı süresince, ekonominin yapısal sorunları ciddiyetle ve kararlılıkla bir türlü ele
alınmamıştır; sosyal gelişmenin, sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin önündeki engeller kaldırılamamıştır.
Sayısal ve siyasal anlamda bunları yapabilme imkânı ve gücü bulunan AKP’nin, ekonomideki aciliyeti olan
sorun alanlarını çözmek yerine sürüncemede bırakması ülkemizi içinden çıkılmaz bir alana sokmuştur.
57’nci Hükûmet döneminde gerçekleştirilen yapısal reformlar devam ettirilmediği gibi, başta kamu mali
yönetimi, kamu borç yönetimi ve kamu ihale sistemine ilişkin reformlar da yapılan düzenlemelerle delik
deşik edilmiş, âdeta anlamsız hâle getirilmiştir. Bugün itibarıyla ekonomideki kurumsal eksiklikler ve
zafiyetler giderilmedikçe düzgün, sıhhatli ve hızlı bir kalkınma sürecine girmemiz mümkün olmayacaktır.
Nitekim, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikler devam edecek, işsizlik ve yoksulluk kronik bir sorun
olarak yaşamayı sürdürecektir. 
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AKP iktidarının son dönemde nelerle uğraştığı, hangi işlerle vakit geçirdiği herkes tarafından
bilinmektedir. Bu süreçte ekonomi kendi kaderine terk edilmiş ve vatandaşlarımız günlük hayatlarını hem
esir alan hem de zehir eden geçim zorluklarıyla baş başa bırakılmıştır. Türkiye ekonomisinin dünyanın en
büyük ekonomileri arasına girdiğini söyleyen ve bunu da sık sık gündeme getiren AKP sözcüleri, bunun
nasıl bir büyüklük olduğunu ve büyüyen bir ekonomide nasıl olur da işsizliğin ve yoksulluğun hâkim hâle
geldiğini izah edememektedir. Vatandaşı yoksulluğa yenik düşmüş, işsizlikle perişan edilmiş bir ülkenin
zenginliğinden, büyümesinden bahsedilemez. Esnaftan memura, çiftçiden emekliye, işçiden sanayiciye
kadar işi iyi olan, “Mutluyuz, huzurluyuz, refah içindeyiz.” diyebilecek herhangi bir toplumsal kesime
rastlamak çok zordur. Ne üzücüdür ki ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunların dağıtımından herkes kendi
payına düşeni almak zorunda kalmıştır. 

BÜYÜME 
Geçen yıl yüzde 4 hedeflenip yüzde 3,2’ye revize edilen ama yüzde 2,2’de kalan büyüme, bu yıl da

yüzde 4, 2014 yılı için de yüzde 5 öngörülmüştür. Ancak IMF Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,4; 2014’te
yüzde 4,2 büyüyeceğini öngörmektedir. OECD ise Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 4,1 düzeyinden
yüzde 3,1’e indirmiş, 2014’e dair büyüme tahminini ise yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,6’ya düşürmüştür. 

Hükümet ne derse desin, istediği kadar pembe tablo çizsin, ekonomide çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Sanayi sektöründe reel büyüme hızı 2010 yılında yüzde 12,8; 2011 yılında yüzde 9,7 iken 2012 yılında yüzde
2’ye gerilemiştir. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde sanayide 0,3 küçülme yaşanmıştır. Birinci çeyrek itibarıyla
geçen yıl 3,1 olan sanayi sektörü büyüme hızı bu yıl, aynı dönem itibarıyla yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam sanayi üretimi 2013 yılının dört aylık döneminde yüzde 2,1’e kadar gerilemiştir. Bu oran aynı dönem
itibarıyla geçen yıl yüzde 3,6; 2011 yılında yüzde 13,5; 2010 yılında ise yüzde 17,3’tür. 

İmalat sanayisinde reel büyüme hızı 2010 yılında yüzde 13,6; 2011 yılında yüzde 10 iken 2012 yılında
yüzde 1,9’a gerilemiştir. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde imalat sanayisindeki büyüme durmuştur. 

Ticaret sektöründe reel büyüme hızı 2010 yılında yüzde 11,7; 2011 yılında yüzde 11 iken 2012 yılında
yüzde 0,5’e gerilemiştir. Toptan ve perakende ticaret sektörü 2012’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8;
dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştür. Toptan ve perakende ticarette görülen daralma ticari
faaliyetlerde ciddi bir azalma olduğunu, imalat sanayisindeki daralma üretim çarklarının durma noktasına
doğru gittiğini göstermektedir. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla artışı 2012 yılının dördüncü
çeyreğinde sıfır olup ekonomik büyümenin durduğuna işaret etmektedir. 2012 yılının diğer çeyreklerine
bakıldığında da ekonominin birinci çeyrekte 0,2 küçüldüğü, ikinci çeyrekte 1,6 büyüdüğü, üçüncü çeyrekte
ise 0,1 kadar büyüme olduğu görülmektedir. 

Toplam yurt içi talep 2012 yılı boyunca negatif durumda olup yıllık yüzde 1,8 azalmıştır. Toplam
tüketim bir önceki yılla yaklaşık aynı düzeyde olmakla birlikte, özel sektör toplam tüketiminde yüzde 0,7
azalma mevcuttur. 2013 yılı birinci çeyreğinde toplam talep ve tüketimde bir artış görülmekle birlikte,
yeterli değildir.

2012 yılında toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 2,5 oranında azalmıştır. Özel sektör sabit sermaye
yatırımları 2012 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,2; yıllık toplamda da yüzde 4,5 düzeyinde azalmıştır.
Özellikle, makine-teçhizat yatırımları 2011 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren giderek yükselen oranda
azalmakta olup bu azalma 2012 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 13,5 seviyesine çıkmıştır. 2013 yılı
birinci çeyreğinde de yüzde 7,1 azalma vardır. Sanayi üretimi endeksindeki değişim 2010 yılında yüzde
12,8; 2011 yılında yüzde 10,1 iken 2012 yılında yüzde 2,5’a gerilemiştir. 

AKP döneminde büyüme stratejisi ithalata dayalı bir seyir izlemiştir. Hem tüketim malları ithalatında hem
de ham madde ve ara malı ithalatındaki dışa bağımlılık Türkiye'nin büyüme potansiyelini de tehdit etmektedir.
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İŞSİZLİK
Daha önce üreterek ekonomik büyüme sağlanırken, AKP döneminde, satarak, borçlanarak, ithalat

yaparak bu büyüme rakamları elde edilmiştir. Zaten başkalarının tasarrufuyla, ithalatla, yüksek maliyetli
sıcak parayla, borçlanmayla sağlanan ekonomik büyümenin vatandaşımıza yansıması da olmamıştır. AKP
tarafından takip edilen büyüme modeli, Türkiye’nin istihdam ve işsizlik yapısıyla uyumlu, işsizliği
azaltmayı hedefleyen ve istihdam dostu olan bir model değildir. AKP hükûmetleri işsizliğe bir çözüm
bulamamıştır. Mevcut büyüme modelinin temel dayanak noktası ithalat olduğundan katma değeri olmayan
bir yerli katkı ile ancak bu kadar olmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye, uyguladığı bu modelle, millî
kaynaklarını ithalat yaptığı ülkelerin işsizlerini finanse etmekte kullanmaktadır. 

TÜİK verilerine göre 2002 yılında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı, 2009 itibarıyla yüzde 14’e yükselmiş,
2012 yılı itibarıyla yüzde 9,2 olmuştur. Bununla birlikte, aylık verilere bakıldığında, işsizliğin 2012 yılı
Mayıs ayından itibaren yükseliş trendinde olduğu gözlenmektedir. Son açıklanan 2013 Mart ayı işsizlik
verileri, işsizlik oranının bir önceki yılın aynı ayına göre artarak yüzde 10,1’e, tarım dışı işsizlik oranının
yüzde 12,3’e, genç nüfusla işsizlik oranının yüzde 19,3’e yükseldiğini göstermektedir. AKP’nin rakam
oyunları bile on yıl boyunca işsizlikle mücadelede önemli bir mesafe alınamadığını gizleyememektedir. 

İşsizlikteki asıl dramatik tablo gerçek işsizlik rakamlarına bakıldığında görülmektedir. İşsiz sayısına
dâhil edilmeyen ancak iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, iş bulma ümidi olmayanlar, eksik ve yetersiz
istihdam ile mevsimlik işçiler dâhil edildiğinde gerçek işsizlik rakamına ulaşılmaktadır. Bu hesaba göre,
AKP döneminde, gerçek işsiz sayısı 3 milyondan 5,5 milyona yükselmiş, işsizlik oranı da yüzde 19’a
ulaşmıştır. İşsizler iş bulma ümidini kaybettikleri için işsiz olduklarını dahi beyan etmemektedirler, devlete
güven kaybolmuştur. Bu insanlar akraba, eş, dost yardımına muhtaç duruma gelmiştir. İş imkânı
sağlanamayan bu insanlara devletin şefkatli elini uzatacak bir sosyal yardım sistemi de tam anlamıyla
geliştirilememiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda dönem sonu itibarıyla işsizlik oranının yüzde 7,7 olacağı
öngörülmüştü. Ancak, bugünkü oran Dokuzuncu Plan’ın da çok uzağındadır, yani Hükûmetin Dokuzuncu
Plan’daki birtakım hedeflerinin işsizlik bakımından da çok uzağında kaldığını görüyoruz.

İstihdam verilerinde, işsiz olup da iş aramayanlar, mevsimlik işçiler, ücretsiz aile işçisi gibi veriler
işsizlik oranını aslında çok daha yukarılara çekmektedir. Artık, bu işsizlik ve istihdam rakamlarını
kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım hesap yöntemlerinden de vazgeçerek hakikatle yüzleşmek
gerekmektedir.

TASARRUF AÇIĞI
AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları sonucu tüketim toplumu hâline getirilmiş ülkemizde,

tasarrufları artırmak Türk ekonomisinin çözülmesi gereken en önemli sorunu konumundadır. Toplam yurt
içi tasarruflar 2002 yılında yüzde 18,6 iken, 2012 yılında yüzde 14,3’e düşmüştür. Özel tasarruflar 2002
yılında yüzde 23,5 iken, 2012 yılı itibarıyla 11,9’a gerilemiştir, hane halkının tasarrufları ise yüzde 7’lere
kadar inmiştir. Planda, tasarruf oranının 2018 yılında yüzde 19’a yükseltilmesi öngörülmektedir. On yıldır
bu düşüşü adeta seyreden AKP Hükümeti, bu oranı beş yılda nasıl aynı seviyeye getireceğini
açıklamamaktadır. Vatandaşın geliri geçimini sağlamaya yetmiyorsa tasarruf etmesi mümkün değildir.
AKP Hükümeti vatandaşta tasarruf edecek hâl bırakmamıştır. Bugünkü asgari ücret, bugünkü maaşlar,
bugünkü emekli aylıkları çalışanların ve emeklilerin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde bile
karşılamamaktadır. 773 liralık asgari ücret, 700-800 liralık emekli aylığı bırakın tasarruf etmeyi, sadece
gıda harcamalarına bile yetecek düzeyde değildir. Ürünü para etmeyen, gübre alamadığından tarlasına
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gübre atamayan çiftçinin de tasarruf emesi mümkün değildir. Hayatın güçlüklerine direnen esnafımız, iş
yeri kirasını, sosyal güvenlik primini dahi ödemekte güçlük çekerken, tasarruf etmesini beklemek
hayalciliktir. Nitekim yoksulluk araştırmalarında, gelir grupları itibarıyla, ilk üç yüzde 20’lik dilimde
tasarruf negatif iken, dördüncü grup yüzde 20’lik dilimde çok az tasarruf yapılabildiği belirtilmektedir,
beşinci dilime mensup yüzde 20’lik grup ise güçlü şekilde tasarruf yapan kesim olmaktadır. BDDK
verilerine göre de 10 bin liranın altında mevduat sahibi kişi sayısı 51 milyon civarında iken, 1 milyonun
üzerinde mevduat sahibi kişi sayısı 52 bin civarındadır. Bu çarpık yapı, gelir dağılımı adaletsizliğini gözler
önüne serer iken, AKP politikalarının fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptığını da göstermektedir. 

TÜİK’in 2011 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, 630 lira aylık gelire sahip hane
halklarının gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılama durumlarına hane halkının yüzde 78,7’si “çok zor” ve “zor”
karşılığını vermiştir. Yine, TÜİK 28 Eylül 2012 tarihinde açıklanan sürdürülebilir kalkınma göstergeleriyle
ilgili verilere göre, ülkemizde, 2011 yılı itibarıyla yoksulluk ya da maddi yoksunluk riski altındaki nüfusun
oranı yüzde 62,5 olup, bu durumda nüfusumuzun yaklaşık üçte 2’si yoksulluk riski altındadır. Yine, TÜİK
tarafından yapılan hesaplamaya göre, şiddetli maddi yoksunluk içinde bulunan kişi sayısı 43 milyon 286
bin kişidir. Bu sayı, nüfusumuzun yüzde 60’ını aşmaktadır, bugün her 5 kişiden 3 kişinin şiddetli maddi
yoksunluk içinde bulunduğunu göstermektedir. Tasarrufu artıracak, bunun için de öncelikle üretimi
artıracak, vatandaşın gelirini artıracak önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları, Türk ekonomisinde tasarruf yerine borçlanma
rakamlarının yükselmesine yol açmaktadır. Hükümetin piyasalara yönelik borçlanma politikası ve
bankaların bu sürece aktif bir şekilde dâhil olması sonunda tasarruf oranları düşerken yatırım oranları
yerinde saymış, tüketim rakamları ise artmıştır. 

Hükümet tasarrufları arttırmayı, tüketimin kısılması ve yatırımların azalmasına bağlamakta, tasarruf
artışlarını gelir artışları ile sağlayacak olan bir strateji ortaya koyamamaktadır.

VATANDAŞLARIN BORÇLARI
Türkiye’de hane halkı borçluluğu AKP hükümetleriyle birlikte olağanüstü artış göstermiştir. Aylık

geliri yetmeyen vatandaşımız geçimini borçla sağlamaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımız banka tüketici
kredilerine ya da kredi kartlarına yüklenmiş ve toplam borçları 284 milyar lirayı aşmıştır. 2002 yılına göre
kredi kartı borçları 18 kat, tüketici kredisi borçları ise tam 95 kat artmıştır. Merkez Bankası raporlarına
göre, 2002 yılında hane halkı borcunun gelirine oranı yüzde 4,7 iken, 2012 yılı itibarıyla yüzde 50,7’ye
yükselmiştir. 2002 yılında vatandaşın 100 liralık gelirinin yaklaşık 5 lirası borcunu karşılarken, bugün
vatandaşın 100 liralık gelirinin yarıdan fazlası borca gider hâle gelmiştir. 

Öte yandan, bu dönemde vatandaşın faiz ödemeleri büyük boyutlara yükselmiştir. 2002 yılında 2,5 milyar
lira olan vatandaşın faiz ödemeleri toplamı, 2012 yılında 30 milyar liraya çıkarak AKP döneminde 12 kat
artış göstermiştir. Vatandaşlarımız 2012 yılında 300 milyar liraya varan, eski parayla 300 katrilyon liraya
varan sadece tüketici kredileri ve kredi kartı borçları için 30 katrilyon lira faiz ödemiştir. AKP’nin gerçek
yüzü buradadır, vatandaşı faiz lobilerine nasıl soydurduğunu bu rakamlar göstermektedir. Ülkemizde,
bankalara tüketici kredisi borcu bulunanlar, hane halkının büyük çoğunluğu, alt gelir grubunda olan ücretli
çalışanlardır. Yine, Merkez Bankası raporlarına göre, tüketici kredisi borcu bulunan hane halkının yüzde
53,4’ü ücretli çalışanlardır. Hükümetin, çalışanları nasıl borçlu hâle getirdiğini, nasıl süründürdüğünü bu
durum göstermektedir. Yine, tüketici kredisi borcu bulunan hane halkının yüzde 37,9’unun bin lira ve
altında geliri bulunanlar, yüzde 23,7’sinin bin lira ile 2 bin lira arasında geliri bulunanlar oluşturmaktadır
yani tüketici kredisi borcu bulunanların üçte 2’sinin 2 bin liranın altında geliri bulunmaktadır. Tasarrufu
artıracak, bunun için de öncelikle üretimi artıracak, vatandaşın gelirini artıracak önlemleri acilen ve
mutlaka alınması gerekmektedir.
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DIŞ TİCARET AÇIĞI VE CARİ AÇIK 

Türkiye ekonomisinin genel tablosunun en önemli verilerinden birisi de dış ticaret rakamlarıdır.
Ekonominin yapısal bozukluklarının izlerini dış ticaret verilerinde ve bu verilerin genel ekonomi yapısına
etkilerinde görmek mümkündür.

Ocak-Nisan dönemine ait dış ticaret verilerine göre; ihracat 49,5 milyar dolar, ithalat 81,5 milyar
dolar, dış ticaret dengesi (-) 32 milyar dolardır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60,7’dir. 2013 yılı
Ocak-Nisan dönemi ithalatının 60,3 milyar doları ara malı ithalatıdır. Diğer bir ifadeyle toplam ithalatın
yüzde 73,9’u ara malı ithalatıdır. Bu oran ülkemizin üretim için ne denli dışa bağımlı olduğunu
göstermektedir.  Ara malı ithalatı ile tüketim malı ihracatındaki orantısızlık Türkiye ekonomisinin
kırılganlığını göstermektedir.

Eğer ara mal ithalatı ile imalat sanayi ihracatı birbirine yakın değerler içerseydi işte o zaman güçlü
bir ekonomiden bahsetmek mümkün olurdu. Çünkü bu durum ucuz hammadde ithal edip onu işledikten
sonra yüksek fiyatta tüketim ürünü olarak satabilme gücünü gösterme anlamına gelecekti. Ancak imalat
sanayi ihracatımız bu dönemde 46,1 milyar dolarda kalmıştır. Bu tablo bize başka bir gerçeği daha
gösteriyor. Bu da ihracatın ithalata bağımlılığıdır. Biz ithal ettiğimiz ara malı kadar üretim ve ihracat
yapabiliyoruz.

OECD 2009 yılında üye ülkelerin ihracatlarında doğrudan ve dolaylı olarak yabancı katma değer
katkı paylarını gösteren tablolar yayınladı. Bu rapora göre, Türkiye’den yapılan 100 dolarlık ihracatın
41,5 dolarlık kısmı yerli katma değerden oluşurken 58,5 dolarlık kısmını ithal katma değer girdisinden
oluşmaktadır.

Burada sorunu yurtiçi tüketimde aramak yanlıştır. Mevcut üretim yapısında ihracatı artırdıkça ithalatın
daha fazla artması kaçınılmazdır. Temel sorun ithal girdi kullanımıdır.  İthal girdi kullanımının azaltılması
için üretimde ve döviz kuru politikasında yapısal değişimler gerekmektedir.

Oysa AKP’nin 10 yıllık ekonomi politikası üretime ve sanayiye dayalı bir ekonomiden ziyade finans
ekonomisiyle büyüme yaklaşımını temel almaktadır. Bu durumun en önemli göstergelerinden birisi de
yabancılara gayrimenkul satışını kolaylaştıran yasanın kabul edilmesidir. Gayrimenkul satışını cari açığın
kapatılması için bir araç olarak gören zihniyet ile üretimin çarklarını döndürmek mümkün değildir. Oysa
sorun cari açıksa meselenin özünde ithalata dayalı üretim ekonomisi vardır.

YOKSULLUK

AKP hükümetleri döneminde vatandaşı yoksulluktan kurtaracak ve hakça gelir paylaşımını
sağlayacak bir sosyal düzen tesis edilememiştir. AKP’nin uyguladığı politikalar bir taraftan dolar
milyarderi sayısını hızla artırırken, diğer taraftan yoksulu daha da yoksullaştırmış, sosyal desteğe muhtaç
yoksul sayısını artırmış ve insanlarımızı ianeye muhtaç hâle getirmiştir. AKP’nin on yılı aşan iktidar
döneminde, yoksullukla mücadeleye kurumsal bir kimlik kazandırmak yerine, bu konuyu istismar alanı
hâline getirmiş ve yoksulluğun giderek derinleşmesine seyirci kalmıştır. TÜİK’in yoksulluk çalışmalarında,
cari satın alma gücü paritesine göre kişi başına 2,15 ve 4,3 dolar sınırlarına göre yoksulluk oranlarında
görülen düşüş, döviz kuru değişimlerinden kaynaklanmakta olup, gerçek bir düşüş değildir. Kişi başına
millî gelirimiz de on yılda dolar bazında üç misli artmış görünmekle birlikte, aslında TL bazında reel artış
yüzde 43’ler düzeyindedir. İnsanımız dolar üzerinden kazanıp dolarla harcama yapmamaktadır. 
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TÜİK’in 2011 yılı için “Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşullarına” dair açıkladığı verilerden derlenen bazı
bilgiler şu şekildedir: 

• Konut masrafları kendi bütçelerine yük getiriyor diyenlerin oranı yüzde 84,3;
• Borç ve taksit ödemeleri yük getiriyor diyenlerin oranı yüzde 57,6;
• Beklenmedik harcamaları karşılayamayanların oranı yüzde 67,6;
• Yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını değiştiremeyenlerin oranı yüzde 80,3;
• Sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problem olanların oranı yüzde 41,6;
• Konutun izolasyonundan dolayı ısınma sorunu olanların oranı yüzde 41,7;
• Evinde sıcak su olmayanların oranı yüzde 20,8.
Bu veriler itibariyle Türkiye’nin kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söylemek mümkün

değildir.
Yine TÜİK’in rakamlarına baktığımızda gelir grubu 631-900 TL arası olan toplumsal kesim için

“gelirin hanehalkı ihtiyaçlarını karşılama durumu” verisinde çıkan sonuç kaygı vericidir. Bu kesimin yüzde
62’si bu soruya “çok zor veya zor” demiştir (Çok zor:15,3 zor:46,7). Toplam rakamlara göre nüfusun yüzde
46,9’u geliri ile hanehalkı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etmiştir.

Gelire göre gruplar itibariyle tüketim harcamaları dağılımına bakıldığında ise hanehalkının zorunlu
harcamalarını karşılamada zorlandığı görülmektedir. Örneğin, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grupta
gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve kira, sağlık, haberleşme, eğitim hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara yapılan
harcamalar hanehalkı gelirinin yüzde 68’ini oluşturmaktadır. Bu oran en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik
grupta yüzde 50,4’tür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti çalışmalarında, 16
milyon başvurudan geliri asgari ücretin üçte 1’inin altında olanlarla ilgili kararı verilen 11,5 milyon kişidir. 2012
yılında kömür yardımı yapılan aile sayısı tam 2 milyon 83 bindir. Bu durumda AKP Hükümetinin zenginlere
de kömür yardımı yapıyor olması gerekir. Dar gelirlilerin durumunu iyileştirme vaadiyle iktidara gelmiş olan
AKP, bu vaadini unutmuş, daha da kötüsü fakirliğin kalıcı olmaya başlamasından medet umar hâle gelmiştir.
Yardıma muhtaç olan vatandaşların sayısındaki artış ve bu kesime yapılan sosyal yardımları âdeta siyasi
geleceğinin bir sigortası olarak görmeye başlamıştır. Milleti fakirleştiren politikalar uygulayanlar, sosyal
yardımlarla gönül kazanmaya, siyasi güç toplamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın ve suistimalin önümüzdeki
yerel seçimlerde de artarak devam edeceği şimdiden görünmektedir. Vatandaşların yoksulluktan kurtarılarak
refah düzeyini yükseltmenin yolu, öncelikle onları iş sahibi yapmaktan geçmektedir. Bilgi ve becerisini, fiziki
ve beşeri donanımını, üretimi artırabilen ve katma değer yaratan bir insan sadece geçimini temin edecek geliri
elde etmekle kalmamakta, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmakta ve işe yarayan bir insan
olmanın hazzını tatmaktadır. Kısacası; Hükümetin ekonomi politikaları yoksulluğu ve gelir dağılımındaki
adaletsizliği düzeltmekten uzaktır.

Vatandaşların yaşam kalitesinin bir göstergesi de satın alma gücü paritesidir. TÜİK, AB İstatistik
Kurumunun 2012 yılı için yaptığı çalışmanın geçici sonuçlarını 19 Haziran’da açıkladı. Bu veriye göre
Türkiye’nin AB ülkeleri içerisinde kıskanılan bir ekonomik yapı arz etmediği görülecektir. Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi tarafından Türkiye için açıklanan SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2012 yılı
geçici tahmini 56 olmuştur. Bu değer, kişi başına GSYH’nın 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 birim
iken, Türkiye için 56 birim olduğunu göstermektedir. Türkiye bu rakam itibariyle 37 ülke arasında 30 uncu
sırada yer almaktadır. Bu veri AKP hükümetinin Türkiye ekonomisi için çizdiği pembe tablonun vatandaşa
yansımadığını göstermektedir. AKP’ye göre ekonomi büyümekte, Türkiye zenginleşmektedir, ama
vatandaşın satın alma gücü artmamaktadır.
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SANAYİCİ, TÜCCAR, ESNAF VE SANATKÂR

Kalkınma planı girişimcilere umut vermemekte, çiftçiye, esnafa, tüccara, sanayimizin karşı karşıya
bulunduğu sorunlara yönelik yeterli tedbir içermemektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan verilere göre, açılan şirket sayısı 2011’de
53.383 iken 2012’de 38.823’e gerilemiştir. Kapanan şirket sayısı ise 2011’de 12.939 iken 2012’de 14.030’a
yükselmiştir. 2013 yılının ilk beş aylık toplamında açılan şirket sayısı 21.706, kapanan şirket sayısı 6.964
olmuştur. 2012 yılında açılan şirket sayısı 2011 yılına oranla yüzde 27,3 oranında azalırken bu dönemde,
kapanan şirket sayısı yüzde 8,4 oranında artmıştır. 2013 yılının ilk beş ayında ise 2012 yılının aynı
dönemine göre açılan şirket sayısı yüzde 14,3 artmış ancak kapanan şirket sayısı yüzde 24,1 artmıştır.
Buna göre, kurulan her 100 şirkete karşılık 2010 yılında 22, 2011 yılında 24 şirket kapanmış iken 2012
yılında 36, 2013 yılının ilk beş ayı itibarıyla ise 32 şirket kapısına kilit vurmuştur. Veriler çok açık biçimde
girişimcinin yeni yatırımlar bir yana, mevcut yatırımlarını sürdüremediğini göstermektedir. Piyasalardaki
durgunluk esnaf, tüccar ve sanayicileri, KOBİ’leri sıkıntılı bir duruma ve sürece sokmuştur. Birçok
sanayici, iş adamı ve esnaf borç batağına girmiştir. Tahsilat yapılamamakta, icralar artmakta, iflaslar baş
göstermektedir, iflas erteleme kararları hızla artmaktadır. 2011 yılına göre 2012 yılında protestolu senet
miktarı yüzde 16,9; protestolu senet tutarı yüzde 41,8 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde, karşılıksız
çek sayısı da yüzde 52 oranında artmıştır, 2013 yılının ilk aylarında da bu artışlar seyrini devam
ettirmektedir. AKP döneminde protestolu senet ve karşılıksız çek rakamlarında görülen yüksek artışlar,
esnaf, sanatkâr ve bütün ticaret erbabının faaliyetlerini yürütmekte sıkıntıya düştüğünü göstermektedir.

İflas ertelemelerinde son aylarda ciddi artış yaşandığı görülmektedir. İflas erteleme başvurularındaki
artış piyasada tedirginlik yaratmakta, pek çok firma malını satarken acaba yarın bu şirket iflas ertelemeye
başvurur mu, alacağımı tahsil edememe noktasına gelir miyim tedirginliğini yaşamaktadır. İflas
ertelemeleri ve bu yöndeki piyasada oluşan söylentiler ticareti de aksatmakta, iflas erteleme ve karşılıksız
çek mağduru olmaktan korkarak mal verilmemesi piyasada önemli bir sıkışıklık yaşanmasına, hatta ithalata
yönelinmesine yol açmaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında oluşturdukları istihdam seviyesi,
bölgesel kalkınma ve gelişmeye sağladıkları katkıları sebebiyle sosyoekonomik açıdan önemli bir unsur
olarak değerlendirilmektedir. Esnaf ve sanatkârımız, sermaye ve refahın tabana yayılmasında, gelir
dağılımının iyileştirilmesinde, sosyal dengenin korunmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir.
Ülkemizdeki iş yerlerinin yüzde 99,9’unu esnaf ve KOBİ’ler oluşturmaktadır. İstihdamın yüzde 76’sı,
ekonomide yaratılan katma değerin de yarıdan fazlası bu kesim tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle
esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin sorunlarını ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından ayrı
düşünmemek gerekmektedir. Ne var ki AKP Hükûmetinin ihmal ve gözden çıkarmasıyla özellikle küçük
esnafımız çilenin merkezi olmuştur. Ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf ve sanatkârlar ciddi sorunlarla
karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizin temel direği olan ve etki alanı itibarıyla her tarafa hitap eden aile
kurumundan sonra toplumsallaşmanın, iletişim kurmanın, birlik ve beraberliği zenginleştirmenin en güçlü
yapısı olan esnaf ve sanatkârlık müessesemiz çökmek üzeredir. 

Türkiye, sosyal yaşamda ve ekonomik yapıda kritik bir dönem yaşamaktadır. Böylesine önemli bir
noktada esnaf ve sanatkârların sorunlarının giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çok önemlidir. Aksi
hâlde bu kesimin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır.
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Esnaf ve sanatkârlarımızın temel sorunları, yüksek rekabete ayak uyduramama, yeterli sermayeye
sahip olamama, değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve istihdam maliyetlerini
karşılayamama ve finansmana erişimde sıkıntı yaşama olarak özetlenebilir. Bunun yanında haksız rekabet,
kayıt dışı ticaret, kredi ve finansman sorunları, örgütsel sorunlar, mevzuattan kaynaklanan sorunlar esnaf
ve sanatkârlarımızı güç durumlara düşürmektedir. Özellikle AKP döneminde ivme kazanan büyük
marketçilik süreci esnaf ve sanatkârların faaliyet alanlarını daralttığı gibi bu kesimi iş yapamaz duruma
da getirmiştir. Faaliyete geçen her alışveriş merkezi etrafındaki 75 meslekteki esnaf ve sanatkârı yok olma
noktasına sürüklemektedir. Mahallede, çarşıda, iş hanında, pazarda, sanayi sitesinde ekmeğini kazanabilmek
için didinen esnafımızı, her mahallede kurulan büyük alışveriş mağazaları bitirmektedir. 

AKP iktidarının çarpık ve sakat ekonomi uygulamalarıyla ülkemizin ucuz ithal mallarının cenneti
hâline geldiği, üreticimizin rekabet gücünü kaybetmiş olduğu, semtindeki alışveriş merkezini gezen
herkesin vitrin ve raflara bakarak kolaylıkla tespit edebileceği gerçeklerdir. Artan rekabet şartlarında ayakta
kalmak için mücadele veren esnaf, ulaşılabilir ve ucuz finansman imkânları olmadığından gerek ürün ve
hizmetlerini yenilemek gerekse büyümek için yeni yatırımlar yapmaktan tamamen uzaktır. Ürettiğini
satamayan, sattığının yerineyse yenisini koyamayan esnafımız kısır bir döngü içerisine hapsolmuş ve
çırpınarak sürekli olarak dertlerine çözüm bulacak muhatap aramaktadır. İş yeri kirasını dahi ödemekte
zorluk çeken, hayatın güçlüklerine direnen esnafımızın gerçek durumu tam anlamıyla içler acısıdır. 

Esnafımız kredi borçlarını, vadesi gelen senetlerini, vergi ve prim borçlarını kazanamadıkları için
ödeyememiş ve birçoğu ya kepenk kapatmış ya da iflas etmiştir. AKP iktidarı, emeğiyle çalışan meslek ve
sanat erbabı vatandaşlarımız için hayal kırıklığı olmuş, işlerinde bereket, dükkanlarında müşteri kalmamıştır. 

TARIM
Çiftçilerimizle ilgili olarak, kalkınma planının 740 nolu paragrafında şöyle bir ibare yer almaktadır:

“2007-2012 dönemi boyunca ülkemizdeki tarımsal ürünler fiyat endeksi toplam üretici fiyat endeksine
göre daha hızlı yükselmiş, göreceli olarak kârlı bir sektör hâline gelen tarıma yapılan yatırımlar dolayısıyla
istihdam artmıştır.” Burada kârlı bir sektör gibi gösterilen tarımın içinde bulunduğu duruma bakarsak, on
bir yıllık AKP iktidarı döneminde ürün fiyatlarının ve girdi fiyatlarının nereden nereye geldiği açıktır.
Çiftçilerimiz ürünlerini maliyetine dahi satamamaktadır.

741 nolu paragrafta “2006 yılında yüzde 24 düzeyinde olan tarım sektörü istihdamının toplam
istihdamdan aldığı pay 2012 yılında yüzde 24,6 olarak gerçekleşmiştir. Tarımın millî gelir içindeki payı
plan dönemi başında yüzde 8,3 seviyesindeyken 2012 yılı sonuna gelindiğinde yüzde 7,9’a gerilemiştir”
denilmektedir. Yani, millî gelirden aldığı pay gerilemiştir. 

Amaç kısmına baktığımız zaman, 757 nolu paragrafta şöyle denilmektedir: “Sektörün yıllık ortalama
büyüme hızının yüzde 3,1 olması, toplam istihdam içerisindeki payının yüzde 21,9’a gerilemesi ve gayri
safi yurt içi hasıla içerisindeki payının ise yüzde 6,8 olması beklenmektedir.” 

Tarım sektöründeki büyümeyi irdelediğimiz zaman, bu büyümenin de borçlanmaya dayalı bir büyüme
olduğu görülmektedir. Şöyle ki: Çiftçimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları
2012 yılı itibarıyla 22 milyar 300 milyon liraya yükselmiş yani on yıl öncesine göre 42 kat artmış, çiftçinin
–diğer bankaları da dâhil ettiğimiz zaman- bankalara olan kredi borcu ise geçen yılsonu itibarıyla 32 milyar
liraya ulaşmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı “Kredileri şu kadar artırdık.” diye övünse de AKP
Hükûmetinin tarım politikaları maalesef çiftçimizi borç batağı içerisine sokmuştur. Çiftçilerimizin birçoğu
borçla borcunu ödemekte, yani kredi alıp tekrar borcunu ödemektedir. Başka bir deyişle, üretimden,
gelirinden, bir kazancı olmadığı için, tamamen aldığı kredileri borçla ödemek zorunda kalmaktadır. 

Çiftçimizin en temel sorunu ise girdi fiyatlarının yüksek olmasıdır. Hangi ürüne bakarsak bakalım
2002 yılındaki çiftçinin ürün satış fiyatlarıyla kullandığı tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlarda bir uçurum
vardır. Mazot ve gübre gibi temel girdilerde 4-5 kat fiyat artışları olmasına rağmen, ürün satış fiyatları
yönünden baktığımız zaman aynı nispette bir artışı görülmemektedir. 
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SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sosyal sigortalar sisteminde aktif sigortalıların pasif
sigortalılara oranı, yani aktif-pasif oranı 2002 yılında 2,04 iken, 2012 yılı itibarıyla 1,9’a inmiştir. Buna
göre, 1,9 aktif sigortalının ödediği primle 1 emeklinin aylığı ödenmekte olup sistemin sürdürebilirliği
endişe vermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirleri giderlerini karşılamamakta olup oluşan Kurum açığı bütçeden
karşılanmaktadır. 2002 yılında yüzde 2,27 olan Sosyal Güvenlik Kurumu bütçe açığının millî gelire oranı
2012 yılında yüzde 1,21 seviyesine inmiştir. Ancak, bu tür düşüşte 5510 sayılı Kanun’la devletin de prim
katkısı yapması en önemli etkendir. Nitekim, 2012 yılında 23,5 milyar lira olan devlet prim katkısı dikkate
alınmadığı takdirde Kurum açığının millî gelire oranı yüzde 3,49 olmaktadır. Bu durum, 2002 yılına göre
yüzde 50 oranında artışa işaret etmektedir.

Bütçe transferlerinin millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 2,76 iken bu oran 2012 yılında yüzde 4,15
düzeyinde gerçekleşmiştir. Kurumun prim gelirleri -devlet katkısı hariç- emekli aylıklarını dahi
karşılayamamaktadır. Prim gelirleri 2002 yılı emekli aylığı sağlık ödemeleri toplamının yüzde 61’ini
karşılayabilmekteyken bu oran 2010 yılında yüzde 60 seviyesine inmiş, 2012 yılında yüzde 66,5 olmuştur.
Prim alacakları için son yıllarda yapılan yapılandırma uygulamaları bu artışta etkili olmuştur.

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunlarından birisi de prim alacaklarının süresinde tahsil
edilememesidir. Prim tahsilatında yaşanan sorunlar daha da artmış, yeniden yapılandırma ve taksitlendirme
uygulamalarına rağmen prim alacaklarında yüksek artışlar meydana gelmiş, düzenli prim ödeme alışkanlığı
tesis edilememiş, tam aksine sigortalılar sürekli af beklentisi içine sokulmuştur.

AKP hükümetleri istihdamı artırarak ve kayıt dışı istihdamı azaltarak sigorta kapsamını genişletmek,
prim tahsilatındaki sorunları gidermek, etkin bir denetim ve kontrol sistemi kurarak savurganlığı, israfı,
usulsüzlükleri ve yolsuzlukları önlemek suretiyle Kurumun gelirlerini artırmak, harcamalarında tasarruf
sağlamak, böylelikle aktif-pasif dengesini iyileştirmek ve SGK açıklarını azaltmak yerine, yaptığı
düzenlemelerle emeklilik yaşını 65’e yükseltmek, bağlanacak emekli aylıklarını düşürmek, bazı aylık ve
ödemelerin şartlarını zorlaştırmak, kazanılmış bazı haklara el koymak, tedavi ve muayene ücretlerinde
katılım paylarına ilişkin düzenlemelerle sağlık sistemini paralı hâle getirmek, bir aldatmacayla İşsizlik
Sigortası Fonu’ndaki kaynakları işverenlere aktarmak yolunu seçmiştir. Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal
dengeleri alarm vermektedir. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

VERGİ ADALETSİZLİĞİ 

Devletin en büyük gelir kaynaklarından birisi olan vergiler hükümetin ekonomi politikalarının önemli
bir unsuru haline gelmiştir. Vergilerin gelir dağılımının ve fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonları
yok sayılarak sadece hükümet harcamalarının finansmanı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Vergiyi
sadece kamu harcamalarının ve kamu açığının finansmanı çerçevesinde değerlendirdiğiniz zaman vergide
adaletsizliğe de davetiye çıkarmış olursunuz.

AKP hükümetleri dönemindeki Türkiye’de vergi adaletsizliği artmıştır. Vergi gelirleri içerisinde
dolaylı vergilerin payı Türkiye’de vergi adaletsizliğinin giderek daha belirgin hale geldiğini göstermektedir.
AKP hükümetleri döneminde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payında genel bir artış
eğilimi vardır. 2002 yılında dolaylı vergilerin payı yüzde 64,89 iken 2011 yılında bu oran 67,7 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oran ile Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en yüksek dolaylı vergi payına sahip ülkedir.
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Dolaylı vergilerin mali yönetim için tahsilatı daha kolaydır. Aynı zamanda kısa vadede daha büyük
bir vergi geliri ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bugün tüketim üzerinden alınan KDV ve ÖTV’lerin toplam
vergi geliri içindeki payının yüksek olması AKP’nin bu kolaylığı tercih etmesinden dolayıdır. Elbette
tüketime yöneltmeyi sadece vergi geliri çerçevesinde düşünmek eksik olacaktır. Tüketime dayalı bir model
benimsemek ülkemizin ekonomi dengeleri açısından büyük bir yanlışlık olacaktır. Ekonominin en büyük
problemlerinden birisi olan tasarruf açığı tüketime dayalı bir model ile çözülemez.

Dolayısıyla burada siyasi iradenin bir tercihi söz konusudur. Kamu harcamalarının finansmanı olarak
görülen vergi tahsilatında dolaylı vergilerin tercih edilmesi ekonominin genel dengesi için tasarruf açığı,
cari açık, dış ticaret açığı gibi daha büyük problemler ortaya çıkarabilecektir. 

Vergi adaleti “vergi yükünün mükellefler arasında gelir bölüşümüne göre dengeli şekilde
dağıtılmasıdır.” Diğer bir ifadeyle mükellefin ödeme gücüne göre belirlenen bir vergileme sistemi daha adil
bir sistem olacaktır. Türkiye’de bu anlamda bir vergi adaletinden bahsetmek mümkün değildir. AKP
fakirden alıp zengine vermektedir.

Türkiye’de vergisini tam ve düzenli olarak ödeyenler stopaj nedeniyle genellikle ücretlilerdir. Ücretliler
gerek dolaylı gerekse de dolaysız vergilerde tam anlamıyla kümesteki kaz gibi görülmektedir. Vergi tabanı
ise genişletilmemektedir. Vergilerin tabana yayılmaması kayıtdışı ekonominin de varlığına işaret etmektedir.

Türkiye’de vergi dağılımı adaletsizdir. Komisyonumuzda görüşmeleri başlayan yeni gelir vergisi kanun
tasarısının komisyona sunuş sürecinde Maliye Bakanı tasarıda vergi adaletini hedeflediklerini ifade etmiştir.
Bu açıklamalar hükümetin de vergi adaletsizliğinin farkında olduğunu düşünmemize neden olmaktadır.
Ancak kalkınma planında vergi adaletsizliğinin giderilmesi birkaç klişe sözden öteye gitmemektedir.

85’inci sayfada vergilemenin daha adil olması ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacak
şekilde vergi tabanının genişletilmesi ifadesi yer almaktadır. Ancak bu işin nasıl yapılacağına dair hiçbir
ifade yoktur. Öte yandan dokuzuncu kalkınma planının 64’üncü sayfasında da “vergi yükünün adil ve
dengeli dağıtımı”ndan bahsedilmektedir. Bu da demek oluyor ki 4 yılda vergide adalet sağlanamamak bir
yana adaletsizlik almış başını gitmiştir.

Öte yandan bu planın bir diğer eksikliği de dolaylı-dolaysız vergilere ilişkin bir hedefi somut olarak
içermemesidir. Bugün vergi adaletini zedeleyen en önemli unsurlardan birisi budur. Planda yer almaması
ise vergi adaletine yönelik hükümetten gelen açıklamaların günü kurtarmadan ibaret olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Türkiye'nin mutlaka önümüzdeki dönemlerde belli bir plan çerçevesi içerisinde verginin adil
bir şekilde dağılımını sağlayan dolaylı vergilerden doğrudan vergilerin payını artıran bir yöne girmesi
gerekmektedir. 

SONUÇ:
Yukarıda belirtilen nedenlerle Onuncu Kalkınma Planının şekil ve içerik açısından yetersiz olduğunu

düşündüğümüzden muhalif olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz.

Mehmet Günal Sümer Oral
Antalya Manisa

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
Konya Manisa
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10’UNCU KALKINMA PLANI
KARÞI OY

1963 yýlýnda 1. Kalkýnma planý ile baþlayan ve günümüze kadar 9 planla oluþturulan Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkýnma perspektifi, bugüne kadar ki politika tercihleri ve uygulamalarla birlikte
Türkiye’yi gerek sosyal adalet ve gerekse ekonomik özgürlükler ve geliþme anlamýnda saðlýklý ve
kabul edilebilir bir noktaya taþýmamýþtýr. 

Planlý 1960’lý yýllarla beraber özellikle dünyada ki reel sosyalist deneyimlerin bir yansýmasý ve
öykünmesi olarak okunabilecek bir perspektife paralel yürütülmeye çalýþýlýrken, özellikle reel
sosyalist bloðun çöküþü ve neoliberal iktisadi ve sosyal politikalarýn egemenliðini arttýrmasýyla
beraber kalkýnma planlarý daha liberal tonda ve kamu ekonomisini önceleyen ve kamuyu ana odak
olarak gören yapýnýn aksi yönünde de özel giriþimciliði ve kalkýnmanýn kapitalist derinleþmeyle
mümkün olacaðý bir yaklaþým baz alýnmýþtýr. 

Planlý ekonomi metodoloji olarak doðru olmakla beraber Türkiye’de uygulanma biçimleri sonuç
alýcý olmamýþtýr. Kamucu eðilimin güçlü olduðu ve çok sayýda kamu iktisadi teþebbüsünü ortaya
çýkaran ekonomik hamleler, sonrasýnda karma ekonomik modeller altýnda geliþtirilememiþ ve adeta
iki arada bir derede kalan ve sonunda 1990’lara doðru tamamen dünya ekonomik sistemine bir çevre
ülke olarak eklemlenmiþtir.

Kalkýnma planlarý orta ve uzun vadede yapýsal ve diðer ekonomik ve sosyal mevzulara iliþkin
perspektif ve uygulama üretme metinleri olmasý gerekirken, 5 yýllýk oluþturulan kalkýnma planlarý orta
ve uzun vadede sürdürülebilir perspektiften uzak yaklaþýmlarý ortaya çýkarmýþtýr. 

Planlama kapitalist ekonomik sistemle uyumlu bir kavram olamamakla birlikte, özellikle neo
liberal politikalarýn ürünü olarak ortaya çýkmýþ, esnek üretim iliþkilerinde, sermayenin yoðun bir
biçimde mobilizasyon kazandýðý, stok deðerlerin tümünün bir þekilde belirsizleþip hegemonyanýn
mekânsal ve metafizik bütün yönlerine sirayet ettiði ve görünür olmaktan uzaklaþtýkça güçlendiði bir
dünya sisteminde inanýlýrlýðýný daha da yitirmiþ, kalkýnma planlarý sadece birer politik manipülasyon
metinleri olarak ortaya çýkmýþtýr.

10’uncu kalkýnma planý küresel kapitalist sistemin krizlerinin derinleþtiði sistemin yeni temel
dinamiklerle karþý karþýya kaldýðý bir dönemde hazýrlanmýþtýr. Bu dönem,  sanayi devriminden bu
yana süregelen yüksek birikim temposunun yarattýðý aþýrý üretim krizi, sermaye – emek çeliþkisini
besleyen endüstriyel iliþkilerin sonucu ortaya çýkan kâr krizi, finans kapital sistemin önündeki tüm
ulusal ve uluslararasý engellerinin bir bir kaldýrýlarak, spekülasyona dayalý birikim tercihlerinin reel
üretimin önüne geçtiði bir dönemdir. 

10’uncu kalkýnma planýn giriþ bölümünde ifade edilen “yüksek, istikrarlý ve kapsayýcý ekonomik
büyümenin yaný sýra, hukukun üstünlüðü, bilgi toplumu, uluslararasý rekabet gücü, insani geliþmiþlik,
çevrenin korunmasý ve kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý” yaklaþýmý hükümetin ekonomi ve sosyal
politika tercihleriyle ciddi bir çeliþki yaratmaktadýr. Bu kavramlar bir anlamda içi boþaltýlarak
toplumun önüne konmakta, ancak uygulama alanýnda kendi siyasal içeriðine düþecek bir nitelik ortaya
çýkmamaktadýr. Bugün Türkiye’de bu ifade edilen baþlýklarýn tümünde ciddi sorunlar bulunmaktadýr.
Büyümede istikrar saðlanamadýðý gibi, dýþ þoklara oldukça duyarlý bir ekonomi söz konusudur. Hukuk
alanýnda bugün ortaya çýkan fiili durum, Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararasý zeminde
savunamayacaðý bir noktaya varmýþ ve büyük toplumsal tepkilerle karþýlanmaktadýr. Uzun tutukluluk
sürelerinden, siyasi yargýlamalara kadar bir çok alan Türkiye’de hukuk sisteminin iflasýnýn göstergesi
durumundadýr. 
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Keza Türkiye piyasa ekonomisinin teknik göstergelerine göre dünyada 16’ncý büyük ekonomi
olmasýna raðmen, eðitim saðlýk, gelir uçurumu gibi temel insan haklarý alaný göstergelerinden toplamý
olan insani geliþmiþlik endeksinde dünyada 84’üncü sýrada olmaya devam ediyor. ekonomik geliþme
ile insani geliþmiþlik endeksi arasýnda ki bu fark ekonomide ve diðer sosyal haklar alanýnda
demokrasinin eksikliðini gözler önüne sermektedir.

Tarihsel bir kazaným olan emeðin haklarý özellikle 1980’den sonra  büyük makaslamalara
uðratmýþ ve bu durum günümüz siyasal iktidarý tarafýndan daha da derinleþtirilmiþtir. Ucuz iþgücüne
duyarlý olan uluslararasý sermayenin iþtahýný kabartmak için uygulanan emek sömürüsüne dayalý
iktisadi politikalar bugün  emek sömürü oranlarýný tarihsel zirvelerine taþýmýþtýr. Taþeron
çalýþtýrmadan, esnek üretim iliþkilerine, sermayenin tek üretici güç gibi davrandýðý ve siyasal iktidar
tarafýndan desteklenen politikalardan, modern kölelik rejimini ortaya çýkaran uygulamalara kadar
geniþ bir zeminde ortaya çýkan sorun alanlarý hükümetin politika tercihlerinden baðýmsýz olmadýðý
gibi, iktisadi büyümenin ve kalkýnmanýn da temel parametreleri olarak iþletilmektedir. 

Ýktisadi kalkýnmanýn temel kavramlarýný oluþturan sürdürülebilir büyüme, teknolojik ilerleme,
sosyal siyasal modernleþmeye paralel olarak yaþam standartlarýnýn yüksek düzeyli iyileþmesi gibi
burjuva mantýðýnýn üretimine dair kavram kalýplarý bugün sadece “yükselen piyasalar” kavramýyla
ifade edilmektedir. Bu sürecin en belirgin özelliði, bölüþüm dinamikleri sermaye lehine geliþtirilirken,
emeðin bu süreçte yüksek sömürü düzeyine maruz kalmasý olarak ifadesini bulmaktadýr.

Bütün bu yaklaþýmlarýn odaðýnda þekillendirilen bir kalkýnma planýnýn insan odaklý ve katýlýmcý
olmasý mümkün deðildir.

10’uncu kalkýnma planýn birinci bölümünde ifade edilen,  “ülkemizin potansiyelini, bölgesel
dinamikleri ve insanýmýzýn yeteneklerini harekete geçirerek kalkýnma sürecinin hýzlandýrýlmasý
amacýyla, yeniden þekillenen dünya ekonomisinde uluslararasý iþbölümü ve deðer zinciri
hiyerarþisinde Türkiye’nin konumunun kademeli olarak üst basamaklara çýkarýlmasý amaçlanmýþtýr”
yaklaþým ve hedefler, plan metninde ifade edilen sosyal kalkýnmacý, insani, katýlýmcý ve
sürdürülebilirlik iddialarýnýn tümünü boþa çýkarýcý nitelikte olup, dünya ekonomik sisteminin
uygulamalarý, merkez çevre iliþkisinde Türkiye gibi çevre ülkelere biçilen rol ve sýnýrýlar itibariyle
Türkiye’nin siyasal iktidar tarafýndan iddia edilen geliþmeleri belli demokrasi ülkeleriyle paralel
yürütebilmesi mümkün deðildir.

Türkiye gibi dünya sistemi içerisinde geliþmekte olan çevre ülke konumunda kendisine yer
edinmiþ ülkelerin uluslararasý iþbölümü içerisinde kendisine verilen rolleri kabul etmesi, piyasanýn
ihtiyaçlarý doðrultusunda özellikle emek yoðun bir alanda Türkiye’nin iþlevsel kýlýnmasý anlamýna
gelmektedir. Bu durum da Türkiye de emeðin daha yüksek sömürü hadleriyle maðdur edilmesi
kaçýnýlmazdýr. Sermayenin tek amacý olan kâr etme hýrsýnýn yüksek düzeyde beslendiði bir zemin
oluþturmak için baþvurulan ucuz emek politikasý kabul edilebilir deðildir.

Uluslararasý iþ bölümü içerisinde Türkiye’ye verilen rollerin en sakýncalýlarýndan biri de doðal
kaynaklarýn kullaným biçimi ve doða tahribatýdýr. Türkiye bu baðlamda bugüne kadar ki
uygulamalarý, havayý, suyu ve topraðý geri dönülmez þekilde kirleten, sömürgeci bir zihniyetin
talanýna paralel olmuþtur. Özellikle Kürt coðrafyasýnda ki, baþta HES’ler olmak üzere, maden
yataklarý ve diðer enerji kullanýmlarýnda ortaya konan tahribat ve ekonomik sömürü, uluslararasý iþ
bölümü rollerinin kabulünden ve bu anlayýþla kendi sömürgelerini yaratma politikalarýndan baðýmsýz
deðildir.
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Küresel Geliþmeler ve Eðilimler
Dünya ekonomik sistemi derinleþmiþ ve süreklileþmiþ kriz iklimine girerken, ortaya çýkarýþ

olduðu tarihsel sorunlar ve iç çeliþkiler, kendi doðal sýnýrlarýný da iþaret eden bir noktaya varmýþtýr.
Kapitalist sistem artýk yeni bir evresini yaþamaktadýr. Bu evrede, ortalama kâr oranlarýnýn dünya

çapýnda oluþmasýnýn ve belirlenmesinin önündeki engeller büyük ölçüde aþýlmýþ, bu her türlü sermaye
hareketliliði ve akýþkanlýðý tarihte görülmemiþ ölçüde artmýþtýr.  Bununla beraber rekabetin ölçeðinin,
biçim ve arbitrajlarýný deðiþtirmesi boyutuyla sistem uluslar ötesi bir nitelik kazanmýþtýr.

Bu evrede sermaye toplumsal varoluþun bütün doku ve yönlerine nüfuz etmiþ, doðayý, yaþamý
ve toplumsal iliþkileri yeniden üretme yeteneðiyle biyo-politik karakter kazanmýþtýr.

Bu evrede emek, üretim ve sermaye birikim rejimi açýsýndan oldukça esnek bir niteliðe
kavuþmuþ, sermayenin sahipliði ve iþlevselliði arasýndaki ayrýmýn arasýndaki farkýn giderek bir
uçuruma dönüþmesiyle belirgin bir finansal karakter arz etmektedir.

Bu kriz, kapitalizmin, dengeleri yeniden kurarak, aþýrý birikimi tarihsel deneyim ve iç
dinamiklerle daðýtarak, sermayeyi deðer cinsinden zor yöntemleriyle küçültebileceði noktaya kadar
küçülterek böylece uzun vadede yeni bir büyüme, birikim ve yeni kâr oranlarý aþamasýna çýkarýlarak
aþýlabilecek bir kriz deðildir. Yeni rekabet ve emperyalistler arasý doðrudan savaþlarýn, küresel üretim,
ticaret ve finans dolaþýmýnýn özelliklerinden kaynaklý olarak ulusal kaleleri geri çekilmesine olanak
sunmasý da beklenmemelidir. 

Bu geliþmeler ýþýðýnda siyasal iktidarýn bu kalkýnma planýnda, kapitalist sistemin kriz
dönemlerini ve geliþim dinamiklerini bir fýrsata çevirmek ve Türkiye’yi yüksek ekonomik ve sosyal
refah seviyesine çýkmak olarak formüle ettiði hedeflere ulaþmasý için herhangi bir bilimsel neden ve
öngörüyü güçlü kýlacak bir analiz yoktur. Yukarýda belirttiðimiz nedenlerden kaynaklý olarak sistemin
arz ettiði iç ve dýþ çeliþki, çatýþký ve doðal sýnýrlardan kaynaklý olarak geliþmekte olan bir ülkenin
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve ona paralel ilerleyen bir sosyal refah düzeyini yakalamak
mümkün ve gerçekçi deðildir.

Türkiye’de uluslararasý sermayeyle baðýmlýlýk iliþkisi, bir anlamda simbiyotik karakter arz eden
yapýsý, iliþki derinleþtikçe  daha çok tek taraflý bir beslenme noktasýna doðru gitmektedir.

Bu durum daha çok sýcak para akýþlarýnýn Türkiye’de ki politika tercihleri sonucunda yatýrýma
dönüþmeyen ve daha çok kýsa ve orta vade de fonlama amacýyla kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Gelen sýcak paranýn önemli bir bölümü kýsa vadeli olup, yatýrýmlara dönüþmeyen niteliktedir. 

Diðer yandan Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin finans kapital alanýnda yoðunlaþmasý ve giderek
temel ekonomik faaliyet statüsüne yükselmesi, üretimden ziyade tüketim aðýrlýklý bir ekonomi
oluþturmuþ, dýþ ticaret dengesizliði artmýþ ve cari açýk boyutuyla Türkiye ekonomisini daha da
kýrýlgan noktaya taþýmýþtýr. GSYH’nýn %10’una kadar çýkan cari açýk, geldiðimiz konjonktürde
%7’lere kadar çekilebilmiþse de bu durum halkýn alým gücü ve daraltýcý maliye politikalarýna paralel
yürütülmüþ, yine geniþ halk kitleleri bu politikalarýn olumsuzluðuna maruz býrakýlmýþtýr.

Türkiye bilimsel ve teknolojik geliþim oldukça aðýr ve aksak bir yapýda olup, var olan üretim
aðlarý geliþmiþ dünya ülkelerine montajcýlýk ve  kol gücü sunmanýn ötesine geçememiþtir. Özellikle
AR-GE çalýþmalarýnda özel sektörün teþvik edilmesi, farklý bir sorunu da ortaya çýkarmýþtýr. Dünya
ekonomik sisteminde daðýtýlan roller sermaye kesiminin kâr hadlerini büyük oranda belirlemekte ve
sermaye zaten bu rolünü oynamaktadýr. Özel sektörün bu rolün dýþýna çýkarak AR-GE çalýþmalarýný
arttýrmasý beklenemez. Bu tür çalýþmalar kamu üniversiteleri ve diðer kuruluþlar tarafýndan yapýlmasý
gerekirken, 10’uncu kalkýnma planýnda da bu eðilime rastlanmamaktadýr. Bugün Türkiye AR-GE
çalýþmalarýna OECD ortalamalarýnýn altýnda bir kaynak ayýrmayý tercih etmiþtir.
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Bilim, Teknoloji ve Yenilik
9. Kalkýnma programýnda AR–GE harcamasýnýn milli gelir içindeki payý %2 olarak

öngörülmüþtür fakat gelinen noktada tahmin %0,96’dýr. Bu rakamlar AR-Ge çalýþmalarýnda
hükümetin politikalarýnýn yetersiz olduðunu göstermektedir.

AR–GE ve Ýnovasyon için hazýrlanan politikalar bütünüyle çok büyük iþletme ve yabancý
yatýrýmlarýn AR–GE merkezleri içindir.

Hükümet Programý KOBÝ’lere iliþkin öneri getirmemektedir.

AR-GE politikalarý Sanayi sektörü üzerine yoðunlaþmýþtýr. Türkiye’de öncü sektör tarýmdýr ve
uluslararasý arenada Hizmet sektörünün payý ve gücü hýzla artmaktadýr.

Hükümetin sosyal medyayý  yasaklarýz söylemini aþan planlý bir “Bilim–Teknoloji” politikasý
yoktur.

Ar-Ge destekleri ile iþe alma arasýnda bir korelasyon vardýr ve fazla çalýþaný olan firmalar daha
fazla destek alýrlar ama bu destekler iþ gücünü artýrmaz. Ar-Ge destekleri, mevcut Ar-Ge personeli
(veya diðer personel) için ücret artýþlarýna neden olur, böylece Ar-Ge destekleri firmanýn Ar-Ge
harcamalarýný birebir ortadan kaldýrýr.

AR-GE politikalarý özel sektör merkezli biçimlendirilmiþtir. Üniversite ve kamu araþtýrma
kurumlarýna, bilimsel araþtýrmaya yeterli finansal desteði saðlamak gibi bir politika düþünülmemiþtir.
Oysaki Özel sektör tarafýndan finanse edilemeyen uzun dönemli araþtýrmalar için yeterli miktarda
kaynak saðlamak gerekmektedir.

Yukarýdaki tablo Hükümetin Yüksek Öðretim’de yani akademik çalýþmalarda AR-GE
politikalarýnýn yetersizliðini net bir þekilde ortaya koyuyor. Yenilikçilik politikalarýný Özel sektörün
karar mekanizmalarýnýn insiyatifine býrakan bir Ülke, Özel sektörün üretmediði ve ihtiyacý olan
teknoloji için dýþa baðýmlý kalmaya mecburdur. 

– 100 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



Türkiye halihazýrda net bir teknoloji ithalatçýsýdýr. Türkiye’de baþvurusu yapýlan çoðu patent
uygulamasý, yabancýlara aittir. Yerli firmalar toplam baþvurularýn

Türkiye’nin Avrupa birliði hedeflerinde sapmalar bugün kendini içine kapalý, otoriter bir ülke
görünümünü pekiþtirmektedir. 10’uncu kalkýnma planýnda yer alan, AB ile iliþkilerin “daha gevþek”,
“siyasi bütünleþmenin pekiþtirilmesi” veya “çok vitesli Avrupa”  þeklinde üç alternatifli olarak
tanýmlanmasý, Türkiye’nin AB ile olan iliþkilerinde tamamen pragmatist bir noktada durduðunun
iþaretidir. AB ekonomik bir birlik olmaktan ziyade çaðdaþ batý demokrasinin merkezi olarak
algýlandýðý taktirde daha katký sunucu olacaktýr. Oysa bu kalkýnma planýnda öngörülen üçlü alternatif
Türkiye’nin demokrasi – güvenlikçi siyaset noktasýnda, güvenlikçi bir siyaseti benimsenerek, daha
otoriter bir karakter arz edeceði yönlü kaygýlarý büyütücü niteliktedir. 

Demografik deðiþimler noktasýnda 10’uncu kalkýnma planýnda öngörülen durumlar ve
yaklaþýmlarýn aksi bir Türkiye’ yle karþý karþýyayýz. Özellikle siyasal iktidar temsilcilerinin Türkiye’nin
belli bölgelerine yönelik bir sosyal mühendislik çalýþmasý olarak ortaya attýðý “en az üç çocuk”
yaklaþýmý, özellikle türk nüfusa dönük bir çaðrý olarak algýlandýðý için oldukça sorunlu bir durum
yarattýðý gibi, siyasal iktidarýn kadýnýn bedeni üzerinde oluþturmaya çalýþtýðý otoriter dil ayný zamanda
kadýn özgürlüðü alanýnda siyasal iktidarýn zafiyetlerini de gözler önüne sermiþtir. 

Türkiye’de saðlýk sisteminin ticarileþtirilmesine paralel olarak halkýn saðlýk hizmetlerinden etkin
bir biçimde faydalanma ihtimali azalmýþ, nitelikli saðlýk hizmetleri alanýnda ciddi sorunlar belirmiþtir.
Primli sosyal güvenlik sisteminin yoksulluk baþta olmak üzere gözetmediði diðer sosyal sorunlar
nedeniyle adaletsiz iþlemektedir. Bugün saðlýk harcamalarýnýn en büyük kýsmýný toplumda gelir
düzeyi en yüksek olan grup gerçekleþtirirken, saðlýk hizmetlerinde sýnýfsal ayrýmcýlýk daha da
belirginleþiyor. Meslek hastalýklarý alanýnda özellikle saðlýk kuruluþlarýnýn eksikliði bugün en büyük
saðlýk handikaplarýndan biridir.

Bugün Türkiye’de nitelikli eðitim olarak kurgulanan yaklaþým, insaný odaða alan ve onun özgür
geliþimini esas alan bir noktadan oldukça uzaktýr. Eðitimi sadece piyasanýn iþgücü ihtiyaçlarýný
karþýlayan bir bakýþla ele almak, eðitimin siyasallaþtýrýlmasý ve dolayýsýyla sýnýfsallaþtýrýlmasý
anlamýna gelmektedir. Bugün toplumu sadece belli alanlarda teknik uzmanlýklar düzeyinde eðitime
tabi tutmak piyasa ekonomisi içerisinde sömürüyü daha da derinleþtirmektedir. 10’uncu kalkýnma
planýnda eðitimin iþgücü talebine paralel alýnýp iþlenmesi doðru bir yaklaþým deðildir.

Dünyada ekonomisinde genel durum ve beklentiler 10’uncu kalkýnma planýný
desteklememektedir. 

Dünya ekonomisi 2009 krizinden bu yana toparlanma yönünde oldukça zayýf sinyaller verirken,
krizin bir önceki krizlerle benzerlik göstermediði, müzmin, inatçý, sürekli varlýðýný hissettiren bir
karakter sergilediði bugün genel kabul görmeye baþlayan bir görüþ halini aldý.

2009 kriz sonrasýnda daralan dünya ekonomisi dünya ticaret hacmini daralttý, 2010 yýlýnda %12,6
olarak gerçekleþen dünya ticaret hacmi artýþ hýzý 2011 yýlýnda %5,8 lere düþtü.

Dünya mal ve hizmet ticareti 2010 yýlýnda %5,6, 2011 yýlýnda ise %11,2 oranýnda artýþ gösterdi
ancak; Uluslararasý düzeyde dünya ticaretinin 2012 yýlýnda %3.2, 2013 yýlýnda %4.5, 2014 de %5.8,
2015 yýlýnda ise %6.1 oranýnda müzmin bir karakterde büyümesi öngörülüyor.

TÜFE geliþmiþ ekonomilerde %2,7, geliþmekte olan ekonomilerde %7,2 aratarak uluslararasý
düzeyde artan petrol, gýda fiyatlarý ABD ve AB merkez bankalarýnýn parasal geniþleme politikalarýndan
etkilendi. 2011 yýlýnda Küresel düzeyde %4,9 olarak gerçekleþen enflasyon oraný, 2012 yýlýnda %4
olarak beklenmektedir. Bu da geçmiþ genel enflasyon oranlarýnýn üzerinde bir noktadýr.
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Avro bölgesinde genel devlet brüt borç stoklarýnýn GSYH ya oranlarý % 88’lere çýkarken, ABD
de ise bu oran %102.9’lara kadar týrmandý. 

Bu olumsuz gidiþat dünyanýn diðer ucu olan Orta Asya ve Uzak Doðu ülkelerinde de kendisini
gösterdi. 2011 yýlýnda %9,2 oranýnda büyüyen Çin ekonomisi 2012 yýlýnýn ikinci çeyreðinde %7.6
oranýnda bir büyüme yakalayarak yavaþladý.

Dünya ekonomisi bir bütün olarak krizi yaþarken, ekonominin motoru olabilecek ve dünya
ticaretini sürdürülebilir düzeyde tutacak bir dinamik sýkýntýsý baþ gösterdi. IMF’nin tahminlerine
göre dünya ekonomisinin 2012 yýlý büyüme tahminlerini  %4’den %3,3’e çekti. Önümüzdeki 3 yýl
için ise büyüme tahminlerini %3.6, %4.1 ve %4.4 olarak belirleyen IMF nin bu öngörüsü önümüzdeki
yýllarýn dünya ekonomisinde iyi geliþmelerin olmayacaðýný gösteriyor.

Bu gidiþata paralel olarak dünya ekonomisinin kötü seyri en fazla istihdam alanýnda kendisini
gösterecek ve dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinden kabul edilen ABD’de iþsizlik 2013 yýlýnda  %8.1,
Avro bölgesinde ise %11.5 olarak öngörülmekte.

Türkiye’ de iktisadi büyüme istihdam yaratmýyor.
2009 kriziyle birlikte daralan Türkiye ekonomisini en olumsuz etkisi istihdam üzerinde

gerçekleþti.  Ekonomik  büyüme rakamlarý gerilerken 2009’da iþsizlik, tarihi rekor olan %16’lara
kadar yükseldi. Ancak bu dönem yüksek cari açýk brüt dýþ borç stokunun 323,5 milyar dolarla çýkmasý
pahasýna saðlandý. %9’lar civarýnda seyir etmeye baþlayan iþsizlik oranlarý önümüzdeki dönemde
düþük büyüme oranlarýna paralel olarak artacaktýr. 

Çalýþma çaðýna gelmiþ her 2 kiþiden biri çalýþmýyor. Ýþgücüne katýlým oraný %50,5 düzeyinde.

Ýþ bulmaktan umudunu kesen ve ev içi görünmez emekle birlikte iþsizlerin sayýsý gerçek
iþsizlerden daha az gösteriliyor. 2012 temmuz ayýnda ki iþgücüne katýmda ki düþüþ 216 bin iþsizi
sakladý.

Türkiye’de iþ gücüne katýlým oraný düþük. Eurostat verilerine göre 2012 yýlýnýn birinci çeyreði
için iþgücüne katýlým oraný  AB ülkelerinde %68 düzeyinde. Türkiye’de iþgücüne katýlým oraný bu 27
AB ülkesinin ortalamasý seviyesinde olsa idi, iþsiz sayýsý 11 milyon 845 bin, iþsizlik oraný yüzde 32
civarýnda olacaktý. 

Ýþ bulma umudu kalmadýðý için 3 aydýr iþ aramayan bu nedenle iþsiz sayýlmayan nüfus da
iþsizliðe dahil edilmiþ olsaydý iþsizlik oranýnýn %14’ler civarýnda, iþsiz sayýsýnýn da 4 milyonun
üzerinde olduðu görülecektir.

Her iki gençten biri kayýtýþý çalýþýyor, umudu kesik iþsizlerle birlikte her 4 gençten biri iþsiz
konumda. Resmi verilere iþ bulma umudunu kaybettiði için iþ aramayanalar da dahil edildiðinde
gençlerde iþsizlik %25’lere ulaþýyor. 

759 bin iþsiz gence karþý 594 bin çalýþmaya hazýr ancak umutsuzluk baþta olmak üzere çeþitli
nedenlerle iþ aramayan genç var. 

2012 temmuz ayýnda bir önceki aya göre iþsiz genç sayýsý 47 bin arttý. Geçtiðimiz yýla göre ise
istihdamdan çekilen genç sayýsý 214 bin oldu. Ýþgücüne katýlým oraný düþmeseydi genç iþsiz sayýsý 759
bin deðil, 985 bin olacaktý.

Çalýþma çaðýndaki her 3 kadýndan 2’si iþsiz. Lise ve üzeri eðitime sahip kadýnlar erkeklere göre
2 kat daha fazla iþsiz.
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2008 – 2009 dönemine göre 2012’de kayýt dýþý çalýþmada 480 bin kiþilik bir atýþ var.

Erkekler için ayný dönemde kayýt dýþý 198 bin azalýrken kadýnlar için 678 bin arttý.

Tarým sektöründe istihdam kriz öncesine göre 1 milyon 10 bin arttý.  Toplam istihdam artýþýnýn
%30’u tarým kesiminde gerçekleþti. 

2009 yýlý mayýs dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda geçici çalýþanlarýn sayýsý %36 artarak, 1 milyon
467 binden, 1 milyon 992 bine yükseldi. 

Bütün bunlara raðmen hükümetin haftalýk çalýþma sürelerinin düþürülmesine iliþkin bir çalýþmasý
olmadý. Tam tersi istikamette seyretti. 

Haftalýk çalýþma saati yüksek noktada olduðu gibi, yýllýk fazla mesai için oluþturulan 270 saat
uygulamasý devam ediyor.

Çalýþanlar en az 1 aylýk ücretli izin istiyor.

Güvencesiz iþ ortadan kaldýrýlmalýyken, tam tersi istikamette hükümet çalýþmalar yürütüyor.

Kamu personel açýðý noktasýnda hala kamu çalýþanlarý ve iþsizler lehine ciddi bir adým atýlmadý.

Taþeron çalýþtýrma ve kayýt dýþýlýk gibi konularda hükümetin pragmatist tutumu devam ediyor.

Sermaye için bütün kamu ve ülke olanaklarýný seferber eden AKP hükümetleri iþsizin yoksulun
ve emekçinin taleplerine kulak týkamayý sürdürüyor.

Taþeron çalýþtýrma bugün Türkiye’nin yaygýn istihdam rejimi olarak AKP eliyle yerleþtirilmeye
çalýþýlýyor.

Taþeronluk, iþ cinayetleri anlamýna gelmektedir;

Taþeronluk eksik ücretler, yatmayan maaþlar, ödenmeyen sigorta primleri demektir.

Taþeronluk kullandýrýlmayan ücretli izinler, yasal çalýþma sürelerinin çok üzerinde ücretsiz
çalýþma sürelerini temsil etmektedir. 

Resmi verilere göre taþeron iþçi sayýsý Türkiye’de AKP dönemiyle birlikte 4 kat artarak 1 buçuk
milyonu buldu. Ancak kayýt dýþýlýðýn en yaygýn gözlemlendiði istihdam alanlarýndan olan taþeron
çalýþtýrma bugün resmi verilerin çok üzerinde seyrediyor.

AKP’nin ulusal istihdam stratejisi adý altýnda topluma dayattýðý esnek, güvencesiz ve ucuz
iþgücüne dayalý istihdam rejimi toplum için büyük bir tehdit içermektedir. Emek sermaye iliþkisinin
tarihsel geliþimini göz ardý ederek, emeðin üretim süreçlerindeki rolünü yadsýyarak oluþturulmuþ bu
strateji, emeði sermayenin üzerinde bir maliyet bakýsý olarak tanýmlamakta ve sermayeye emek
üzerinde tasarruf hakký vermektedir.

Ýdeolojik bir belge olan Ulusal istihdam Stratejisi belgesi sermaye lehine emek aleyhine bir
gelecek vaat ederken;

Güvenceli esneklik kavramýyla devlet ve iþveren iþçinin bütün sorumluluklarýndan sýyrýlýrken,
tek iþverene baðlý çalýþmanýn, iþçinin kendisini sürekli geliþtirerek farklý alanlarda iþ bulmasýnýn
tanýmlandýðý bir içerikle  topluma sunuluyor. 

Bu stratejiyle yeni esnek istihdam modelleri daha da yaygýnlaþacak.

Kiralýk iþçilik, modern kölelik daha da artacak, her alanda emeðin örgütlenmesinin önüne
geçilecek.

– 103 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



Taþeronlaþtýrma hýzlanacak ve her yerde taþeronluk hüküm sürecek.

Adým adým bölgesel asgari ücret uygulamaya konacak, baþta Kürt illeri olmak üzere Türkiye’nin
bir çok yerinde düþük asgari ücret uygulamasýna geçilecek. Bu uygulama yaygýnlýk kazandýðýnda ise
sermaye rekabetinin bir sonucu olarak bütün Türkiye’de ücret genel seviyelerinde büyük düþüþler
yaþanacak.

Türkiye’de yoksulluk farklý biçimleriyle toplumsal hayatý etkilemeye devam ederken, suistimal
edilen bir alan olmayý da sürdürüyor. 

Resmi istatistiklere göre %16,1 olan yoksulluk oraný, yoksulluðun farklý biçimleri göz önüne
alýndýðýnda daha da katlanýyor. 

2009 yýlýnda sürekli yoksulluk riski altýnda yaþayanlarýn oraný %17,3 iken 2010 yýlýnda bu oran
%18,5’e yükseldi.

Bugün 5 milyonun üzerinde asgari ücretle çalýþan emekçinin aldýklarý net ücret 740 lira.

4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 958 lira iken yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 120 lira.

Yine temmuz 2012 baz alýndýðýnda memurlarýn ortalama maaþý 2 bin lira dolaylarýnda iken, en
düþük memur maaþý 1.758 lira.

Türkiye’de 1 milyon 856 bin memur çalýþýrken kamuda toplam personel sayýsý 2 bin 800.

Bunun yaný sýra Türkiye’de bir diðer yoksulluk alaný ise artan görece yoksulluktur. Yýllardýr
uygulanan neoliberal ekonomi politikalarý ve bütçelemeler sonucunda halkýn belli kesimleri
arasýndaki gelir uçurum makasý daha da arttý ve toplumsal adalet büyük yaralar aldý.

Toplumun en zengin %20’lik grubu toplam gelirin  %46,7’sini alýrken, en alt gelir gurubunda
bulunan %20’lik kesim ise toplam gelirin sadece %5,8’ini alabiliyor.

Ýstanbul ve çevresi 14 bin 873 lira ile yýllýk eþdeðer hane halký kullanýlabilir gelirinde birinci
sýrada iken, Ýzmir 12 bin 924 lira ile ikinci oldu. Ancak Güneydoðu Anadolu bölgesi 5 bin 418 lira
ile en son sýrada yer aldý.

Türkiye’de en önemli sorun alanlarýndan biri de yurtiçi tasarruflarýn düþüklüðüdür. AB ve OECD
ortalamalarýnýn çok altýnda olan tasarruflar yatýrým yapma oranýný aþaðýlara çekerken, bu durum genel
ekonomik gidiþatýn önündeki en sýkýntýlý alanlardan birini oluþturuyor.

Maliye politikalarýnýn kamu aleyhine daraltýcý bir noktada seyretmesi ve bu durumun özellikle
kriz dönemlerinde daha da artmasý bugün maliye politikalarýnýn kamu aleyhine, sermaye lehine
oluþturulduðunun göstergesidir. Dünya ekonomik sisteminin içinde bulunduðu durum göz önüne
alýndýðýnda Türkiye’nin önümüzdeki  yýllarda da demokratik bir maliye politikasý izleme zemini
yoktur. Bu durum da yurtiçi tasarruf oranlarýnýn da artmasý beklenemez.

Sýcak paraya dayalý bir ödemeler sistemi bugün ekonominin en kýrýlgan noktalarýndan biridir.
Faizle alýnan kaynaklarýn yeni borçlar ortaya çýkarýlmasý orta vadede sürdürülebilir olmaktan uzaktýr.

Bölgeler Arasý Eþitsizlik Çözülmediði Gibi, Sömürge Uygulamalarý Devam Ediyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca kalkýnmacý politikalar büyük bir bölgesel sömürü çarkýný da
beraberinde getirmiþtir. Yapýlan çok sayýda HES hem kürt coðrafyasýnda büyük bir doðal yýkýma
neden olurken hem de doðal kaynaklarýn adaletli kullanýmý açýsýndan oldukça asimetrik bir durum
ortaya çýkarmaktadýr.
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Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde  ekonomik geliþiminin 3 farklý biçimde Türkiye
sermayesinin genel birikim hedeflerine göre yönlendirildiðini görmek gerekiyor. Bu anlamda
sermayenin merkez ülkelerle kurduðu eþitsiz iliþkinin bölge ile benzer bir iliþki kurmasýna engel
olmadýðý, bu iliþkinin bölge üzerindeki baskýyý arttýrdýðýný söylemek mümkündür. Üretkenlik
sorunundan kaynaklanan cari açýk ve sýcak paraya dayalý ekonomi, bölgenin enerji sömürüsünü
Türkiye için vazgeçilmez kýlmaktadýr. Bölge ekonomisini yerel dinamiklerinden ayýrarak, kendi
merkezi yönelim ve ihtiyaçlarýna göre belirleyerek, bölge ile merkez arasýnda sürekli korunan bir
fark yaratýlarak bölgenin enerji-maden-elektrik-ucuz iþgücü kaynaðý olarak tutulurken, bir yandan da
pazar olarak önemsendiði dikkate deðer. Fakat bölgenin temel sorunlarý, sermaye birikiminde yapýlan
tercihler ve genel olarak emekçilere yönelik ve bölgesel olarak eþitsizlikler yaratan kapitalizm
dinamiklerinden baðýmsýz deðildir. Yani bölge geri kalýrken,  Türkiye’’nin diðer yerleri de kendi
içinde ciddi eþitsizlikler ve ekonomik sömürü iliþkileri içinde yaþýyor.

1960-80 sanayileþmesinde bölge kaynaklarý çok büyük ve kritik bir önem arz etmiþtir. Petrol
krizi, döviz kıtlığı ve borç krizleri açýsýndan bölge kaynaklarý Türk ekonomisi açýsýndan hayati bir
iþlev görmüþtür. 

1960 – 1980 arasý ithal ikameci dönemde bölgenin kaynaklarýnýn özellikle barajlar ve petrol
kuyularý yardýmý ile doðrudan batý illerine konuþlu sanayi sermayesinin ve ekonominin genelinin
ihtiyaçlarýna yönlendirilmiþtir. Ekonominin içine itildiði döviz kýtlýðý ve borç krizi çerçevesinde bu
kaynaklar hem parasal deðer olarak hem de ekonominin hayatiyeti açýsýndan kritik bir önem arz etmiþtir.

1960-80 dönemi; iç tüketime yönelik sanayileþme dönemi olduðu için sanayi yatýrýmlarýnýn
gerektirdiði petrol, elektrik ve enerji ihtiyacý açýþýndan bölgenin net sömürüye uðratýldýðý bir
dönemdir. Bu kaynaklar çok büyük deðerlerde olmalarýna raðmen bölgede istihdam ve diðer
baðlantýlar açýsýndan ciddi katkýsý olmayan yatýrýmlardýr.  Petrol üretimi olarak örneðin Keban barajý
ülke enerjisinin ilk kurulduðunda %15’ini üretirken çalýþan sayýsý 60 kiþiyi geçmemektedir. Petrol
sahalarý için de benzer bir durum söz konusudur. 1966-1970 arasý Türkiye’de kullanýlan petrolün
%50 si bölgeden üretilmiþtir. 1963-1980 arasý 17 yýlda bu oran %30 olarak gerçekleþmiþtir.  Petrol
fiyatýna baðlý olarak yýllýk ham 1- 1.2 milyar dolarý asan bir üretim yapýlýrken, bölgeden elde edilen
bu sanayi girdisi bölgeye ciddi bir istihdam getirmeden, çýkarýlýp bölgeye yönelik yapýsal geliþme
politikalarýnda ve yatýrýmlarda deðerlendirilmemiþtir. Emek gücü sömürüsü ve tarýmsal eþitsiz
deðiþim göz önüne alýndýðýnda, veriler bu dönemde bölgenin baðýmlýlýk ve sömürüsünün had safhada
olduðu ve bu dönemde bölgede gerçekleþtirilebilecek geliþme stratejilerini bölgenin kaderini belirgin
bir biçimde deðiþtirebileceði görülür. Türkiye’nin toplam tarým ve sanayi ihracatý 1970’ler boyunca
yýlda 2 milyar dolar olduðu düþünülürse, ham olarak 1 milyar dolarlýk petrol (piyasa satýþ fiyatý ve
ekonomiye katkýsýnýn büyüklüðü çok daha fazladýr) üretiminin ne anlama geldiði ortaya çýkar. Bu
rakam o dönemki ekonomi açýþýndan çok büyük bir rakamdýr. Türkiye döviz açýðýnýn
kapatýlmasýnda “isçi dövizleri” önemli bir etken olarak sunulurken, Türkiye iktisat tarihi
kitaplarý bölgenin bu kaynaklarýnýn daha büyük döviz katkýsýndan bahsetmezler. Kürt  halký
kabul edilmeyince, coðrafya da  Türkiye ekonomisine hizmet edecek  doðal bir kaynak olarak
kabul edilir, bölge insanýna dönmeyen yerel baðlantýlarý olmayan yatýrýmlar Türkiye için hayati
önemde olmasýna raðmen kitaplara girmemiþtir.
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1980-2000 arasý, Türkiye sermayesinin dýþa açýk büyüme ya da üretken sermayenin
uluslararasýlaþmasý ve dýþ satým politikalarý dönemidir. Bu süreçte 1988-2000 arasý bölge petrolleri
üretimi tekrar yüksek seviyelere çýkar, yeni barajlar ve termik santraller devreye girmiþ (Atatürk,
Karakaya, Afþin –Elbistan, Kýralkýzý) ve ihracatýn gerektirdiði ucuz iþ gücü ve enerji açýþýndan bölge
yine Türk sermayesinin ihtiyaçlarýna koþulmuþtur. 1995 yýlýnda Türkiye’de elektrik üretim kapasitesi
20 bin MW iken bölgede yaklaþýk 7000 MW üretim kapasitesi bulunmaktadýr ve oranlarsak  %35 gibi
çok yüksek bir deðerdir. Türkiye ekonomisinin yine çok önemli bir kaynaðý olarak kullanýlmaya
devam edilmiþtir. Zorunlu göç, köy yakmalar ile birlikte dýþ satýmýn gerektirdiði ucuz emek ihtiyacý
ve tekstil patlamasýnýn temel gücü bölgeden giden iþgücüdür. Tarýmsal desteklemelerin azaltýlmasý
ve bölgedeki yem fabrikasý, süt fabrikalarý, çimento fabrikalarýnýn özelleþtirilmeleri emeðin ve tarým
ürünlerinin deðer kaybýný ve bölgedeki istihdam olanaklarýný sýnýrlamýþtýr. GAP yatýrýmlarý 2005
yýlýna gelindiðinde bile sulama deðil enerji yatýrýmlarý olarak gerçekleþtirilmiþtir. 2005 yýlýnda bile
enerji yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilme oraný %75 iken sulama yatýrýmlarýnýn %15 olduðu görülür. Bu
anlamda GAP zaten yapýlan yatýrýmý fazlasýyla enerji olarak ödemiþ ve bölgeye yapýlan yatýrým
harcamalarý yanýnda çok daha fazla kaynaðý bölgeden götürmüþtür. Bu dönem çeþitli çalýþmalarda
gösterildiði gibi bölgedeki Kürt hareketinin etkisi ile devletin bölgeye yönelik sosyal harcamalarýnda
artýþ görüldüðü bir dönemdir. Bu harcamalarýn bölgesel eþitsizlikleri aþacak kalýcý sonuçlara ve
geliþmelere yol açacak deðil, eþitsizliði sürdürecek ve bölgenin geliþen sermayenin tüketim alaný
olarak da yer almasýna yol açmýþtýr. Dönem ayrýca Türkiye çapýndaki ihracat politikalarýnýn bir
adýmý, parçasý olarak Tarým ve Hayvancýlýðýn ciddi zarar gördüðü bir dönemdir.

2000-2013 arasý dönem: Türkiye ekonomisinin temel sorunlarýndan biri cari açýk haline
gelmiþtir. Küresel kýrýlganlýklar ve krizler döneminde dýþ ticaret açýðý ekonominin gücünü ve yatýrým
çekme kapasitesini sýnýrladýðý için sermaye açýþýndan önemsenmiþtir. Hýzla bitirilen yeni barajlar ve
termik santraller bu dönemde devreye girerken ( Birecik, Berke, Batman, ...) artan ve kimi yýllar 100
dolarýn çok üstünde seyreden petrol fiyatlarý bölgede yýllýk 2.5 milyon ton olan üretimin önemini
arttýrmýþtýr.  Kamusal yatýrým yapmaktan tamamen çekilen hükümetin, özelleþtirmelere hýz
kazandýrdýðý, arazi temelli rantý vergilendiremediði, teþvik politikalarýnýn ise gerekli etkiyi
yapamadýðý görülür. Cari açýk sorunu ve yükselen petrol fiyatlarý ile bir kez daha bölge kaynaklarý
sermaye açýþýndan kritik kaynaklar haline gelirken, Türkiye ekonomisinin kritik ihtiyaçlarý bölgenin
eþitsiz konumu üzerinden karþýlanmýþtýr.  Bölgeye gelen devlet harcamalarý yatýrýma dönüþmese de
bölgeyi Pazar olarak gören sermayedarlar için bir avantajdýr. 2002-2007 arasý %5’ten fazla
ortalamayla büyüyen ekonomi bölgeye yönelik sosyal harcama ve üretken olmayan yatýrýmlarýn
arttýðý bir dönemdir ancak bölgeye yönelik teþvikler ucuz iþgücünü iþlevlendirmeye yönelik neoliberal
rekabetçi politikalarýn uzantýsý olarak gerçekleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Verilen ciddi teþvikler sermaye
adýna eþitsizlik yaratýrken bölgeye ciddi bir katký yapmamýþtýr. 

-  Türkiye’de toplam petrol üretimi 40 yýlda: Net 100 milyar dolar

-  Bölgede Petrol Üretimi: 2.5 milyon ton / yýl, piyasa deðeri 4.5 milyar dolar, net katký 2.5
milyar dolar.

Bölgede elektrik üretimi:
Kurulu Güç: 10000 MegaWat (MW), Türkiye Kurulu gücünün %19 u, maliyeti en düþük enerji

bölgeden üretiliyor. Ruslarýn yapacaðý nükleer santral kwh baþýna 12.5 cent, bölgede elektrik maliyeti
1-2 cent.  
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Bölgenin:
Yýllýk: 30.000 GwH(Gigavatt saat), kullanýmý 15.000 GwH, Net 15000 GwH, net katký 2 milyar dolar.
Bölgenin enerji katkýsý yýlda 4.5-5 milyar dolar. Bu miktarýn bölgede yapýlan yatýrým

harcamalarýna göre çok daha fazla olduðu görülüyor.  Bu üretimin bölge iþgücüne katkýsý oldukça az.
En büyük barajlarda 3 vardiya 50-60 kiþi çalýþýr. Madenleri de katmak gerekli.

Bölgenin enerji katkýsý böyle iken devletin zaten kendi yatýrýmýný geri döndüren enerji ve
madencilik dýþýndaki yatýrýmlarý 2012 yýlýnda 1 milyar dolar civarýnda. Demek ki enerji katkýsýnýn çok
az bir kýsmý bölgeye yatýrým olarak dönüyor. 

Bölgeye yapýlan yýllýk net vergi transferi: 30 milyar TL, %30 güvenlik harcamasý, geriye
kalýyor.  NET: 20 milyar TL / yýl. Bölgenin enerji katkýsýný çýkarsak bile en az 10-12 milyar TL net
bütçe geliri var.  Bu rakam her þeyin üzerinde,  tabi temelde personel gideri (bunun yarýsýndan çoðu)
ve yüksek memurlar bu gelirin önemli kýsmýný alýyor ama sonuçta bölgeye gelen net bütçe harcamasý
bu, bölgenin enerji katkýsýný çýkarsak bile açýk ara fazla, bunlarýn tabi çoðu cari harcamalar, yatýrým
deðil. 

Bölgeye  yapýlan net yatýrým harcamasý bölgenin enerji katkýsýnýn net olarak altýnda. Demek ki
bölge üretkenliðini uzun vadede arttýracak bir devlet politikasý yok.

Bölge Türkiye sermayesinin pazarý konumunda burada bir sömürü var, baðýmlýlýk iliþkisi var,
eþitsizlik var. Yani bölgeye gelen para batý þirketlerine kâr olarak dönmektedir.

Bölge þirketleri Türkiye ortalamasýnýn altýnda maaþ veriyor, burada ikinci bir sömürü var.
Tarýmsal ürün üreticilerinin zaten prodüktivite (üretkenlik) sorunlarý nedeniyle diðer sektörlere

kaynak aktarýmý var. 
Bölgeden giden iþgücü ve tarým isçileri doðrudan bati illerinde sömürülüyor. 
Bölgeye yapýlan sosyal harcamalarda ve yatýrýmlarda artýþ bölgedeki Kürt Hareketinin etkisiyle

olmuþtur. 
Bugüne kadar GAP için yapýlan harcamalar 32 milyar lirayý aþtý. Toplam hedeflenenler 40 küsur

milyar liraya mal olacak. Master planýnýn yüzde 80 nakdi gerçekleþmesi tamamlandý. Fiziki
gerçekleþmeye bakýnca, enerjide yüzde 75’lik, sulamada yüzde 17’lik bir gerçekleþme söz konusu.
GAP kendi maliyetini zaten enerji ile fazlasýyla çýkaracak. Devletin net bir yatýrýmý yok. Batýya
kaynak transferi var.

AKP rejimi barýþ konusunda samimi ise yeni bir bütçe kanunu ile Güneydoðu illerine merkezi
bütçeden ve diðer örtülü fonlardan harcanan kaynaklarý, bu illerin sivil kullanýmý için illerin belediye
bütçelerine aktarýlmasýna ön ayak olur. Ýktidar, GAP sulama yatýrýmlarý için Ýþsizlik Fonu’nu
týrtýklamaktan da vazgeçmelidir. Ýþsizlerin parasýyla oluþturulan Fon’dan, GAP için 4 yýlda 12 milyar
TL’ye yakýn para kullanýldý. Bir taraftan Kürt illeri sömürülürken, diðer yandan emekçinin parasý bu
sömürüde araç olarak kullanýldý. Katmerli bir sömürü. Asker-polis harcamasýný azaltamayanlar, iþsizin
parasýný hortumlamakta beis görmüyorlar. ASKER-POLİS harcamasý yatýrýma yönlendirilmelidir.

Gerçek asker polis harcamalarý, bütçede gösterilenin çok üstünde. Bunun farkýnda olarak,
bütçenin görünen harcama kalemlerine bakýldýðýnda bile Güneydoðu illerine, ayrýlmýþ gösterilen
(örtülü olmayan) kaynaklarýn bile yüzde 30’undan fazlasýný asker-polis harcamasý oluþturuyor. Bu
oran bazý illerde çok daha yüksek. Örneðin Tunceli’de il bütçesinin yüzde 60’ý, Hakkari’de yüzde
56’sý, Þýrnak’ta yüzde 46’sý, Siirt’te yüzde 37,5’u. En yüksek bütçeli Diyarbakýr’da bile yüzde 30’u
asker – polis harcamalarýna gidiyor.
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Doðayla uyumlu, ekolojik ve katýlýmcý bir anlayýþ oluþturulmalýdýr. 

Klasik kalkýnmacýlýk doðayý tahrip etme, onu bir tüketim nesnesi olarak görme eðilimini güçlü
bir biçimde taþýmýþ ve uygulamýþtýr. Bugün dünyanýn karþý karþýya kaldýðý en temel sorunlarýn baþýnda
gelen sürdürülebilir kalkýnma ve ekolojik denge maalesef oldukça kötü bir noktadadýr. Verimli
arazilerin kentleþmeyle yok edilmesi, su kaynaklarýnýn yok olmasý, ormanlarýn tükenmesi insanlýðýn
karþý karþýya kaldýðý en önemli sorundur. Kâr üzerine kurgulanmýþ bir üretim tüketim mantýðý bugün
doðaya içkin olan insan hayatýný ve bütün bir ekosistemi tehdit etmekte, yok olma tehlikesiyle karþý
karþýya býrakmaktadýr. 

Türkiye’de ki kalkýnma anlayýþý da bunu aþamamýþ, tarým alanlarý baþta olmak üzere, su
kaynaklarý, hava ve ormanlar büyük tahribata uðramýþtýr. 

Gezi parký eylemlerinden de görüldüðü gibi toplum artýk doðayý tahrip eden, her þeyi sermayenin
çýkarlarýna göre dizayn eden politik aklý kabul etmiyor ve itirazýný yükseltiyor. Alýnacak politika
kararlarýnda katýlýmcýlýk talebinin en baþta olduðu bu eylemlerde, üstenci, dayatmacý, otoriter dil ve
yaklaþýmlar toplum tarafýndan reddedilmiþ, demokrasi talebi ifade edilmiþtir. Bu meþru ve haklý talebi
doðru okumayan siyasal iktidarýn doðru bir ekonomik ve toplumsal ilerlemeye imza atma þansý
yoktur. 

Kürt sorununun çözümünde  demokratik özerk bir Türkiye modeliyle ifade ettiðimiz þey, gezi
olaylarýyla ortaya çýkan katýlýmcýlýk ve halkýn doðrudan yönetim süreçlerine katýlmasýdýr. Gezi
olaylarý da göstermiþtir ki toplum özerk bir Türkiye modeline karþý deðil, tam tersine savunmaktadýr.
Hazýrlanan 10’uncu kalkýnma planýnda hükümetin böyle bir yaklaþýmý göstermemesi, bölgesel
farklýlýklara çözüm boyutunda özerk katýlýmcý modelden bahsetmemesi bir talihsizlik ve sorunlarýn
çözümüne doðru bir yaklaþým gösterememesinin ürünüdür.

Yaþanýlabilir Mekanlara Ýhtiyaç Vardýr

Yerellik politikalarý merkezden üretilmektedir baþta bu yaklaþým paradoksal hatalýdýr.

Uzun vadeli planlar hükümetlerin ulaþmasýný istediði stratejileri içerir. Yaþanabilir mekanlar ve
sürdürülebilir çevre baþlýðý ile belirtilen politikalar toplumsal refahý baz alan niyetleri içermektedir,
fakat hükümetin pratikleri (kentsel dönüþüm, hesler, tabiat yasasý, çed muafiyeti, tek tip TOKÝ
konutlarý v.s.) gösteriyor ki hazýrlanan belge hedefleri içeren bir plan deðil sadece iyi niyet
mektubudur.

Kalkýnmýþlýk düzeyi düþük bölgelere yönelik olarak, bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýndan
bahsedilmiþ fakat stratejiler ülke geneli baz alýnarak belirlenmiþtir.  Geliþmemiþ bölgelere yönelik net
stratejiler geliþtirilmemiþtir. 

Stratejilerde belirtilen IPA fonlarýnýn etkin ve verimli daðýtýlabilmesi için kalkýnma ajanslarýna
yetki verilmesi ve fonlarýn bakanlýklar yerine kalkýnma ajanslarý eliyle daðýtýlmasý politikasý planda
yer almalýdýr. Kalkýnma ajanslarýnýn yereli ve ihtiyaçlarýný bilmesi, hibe verilecek kurum ve
kuruluþlarý tanýmasý açýsýndan, fonlarýn nereye aktarýlacaðýnýn ajanslarýn belirlenmesi bölgeler arasý
geliþmiþlik farkýný gidermek yönünde olumlu bir adým olacaktýr.

Mekânsal geliþme ve planlama baþlýðýnda toplu taþýmaya dairde politikalar olmalýdýr. Mekânsal
geliþim konut ihtiyacýna göre þekilleniyor olsa da toplu taþýma hatlarý baz alýnarak üretilen stratejiler
kentlerin geliþimini olumlu etkileyecektir.
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Politika baþlýklarýnda Kentsel dönüþüm yer almaktadýr fakat kentsel yenileme, kentsel
saðlýklaþtýrma gibi kentleri sosyal dokusunu tahrip etmeden düzenleme yöntemleri yer almamaktadýr.
Hükümet kentleri yaþanabilir yerler haline getirmenin tek yolunun kentsel dönüþüm olmadýðýnýn
farklý þehirleþme tekniklerinin de olduðunun farkýna varmalý ve bu teknikleri planlarýnda yer
vermelidir.

Kentsel dönüþüm baþlýðý altýnda yer alan “kentsel dönüþüm projeleri, farklý gelir gruplarýnýn
yaþam alanlarýnýn kaynaþtýran ... bir yaklaþýmla gerçekleþtirilecektir” ibaresi politikalarýn ciddiyetsiz
hazýrlandýðý izlenimi vermektedir. Hükümet kentsel dönüþüm projelerinin doðasýnda elitleþtirme
olduðunu ya kavrayamamýþtýr ya da kentsel dönüþüm projelerinin teknik anlamýný bilmemektedir.
Gelir gruplarýnýn yaþam alanlarýný kaynaþtýrma kentsel dönüþüm projeleri ile deðil ancak doðru
kurgulanýrsa, kentsel saðlýklaþtýrma, kentsel iyileþtirme gibi tekniklerle saðlanabilir.

Mevcut haliyle kentsel dönüþüm politikalarý Hükümetin inþaat sektörünü sürekli canlý tutma
politikalarý ile uyuþmaktadýr. Yani 10 yýllýk plan toplumun refah düzeyini kalkýndýrma deðil, yandaþ
þirketleri kalkýndýrma planýdýr. Baþlýk altýndaki mevcut politikalarla YAÞANILABÝLÝR KENTLER
YARATILAMAZ.

Kentsel altyapýda amaçlanan sanayisi geliþmiþ kentlerin ulaþým altyapýsýný güçlendirmek
olmuþtur. Hem de planlar doðasý gereði stratejik hedefleri içerirken, bölgeleri kayýrmak adýna net
projelere yer verilmiþtir. Bölgesel geliþmiþlik farkýný gidermekten bahseden plan, geliþmiþ bölgelerin
altyapýsýna eðilmek yerine, sanayi geliþmiþ kentleri güçlendirmeye çalýþmaktadýr. Bilimsel
araþtýrmalar göstermektedir ki ekonomik üst yapýyý güçlendirmek için önce devletin altyapý
yatýrýmlarý yapmasý gerekir. Bu haliyle plan kendi içinde çeliþkiler barýndýrmakta ve iyi niyet mektubu
olmayý aþamamaktadýr.

Mahalli idareler, etkin ve verimli çalýþmak zorunda olan  þirketler deðillerdir. Baþlýca amacý
halkýn ihtiyaçlarýný gidermektir. 

Kürt sorunun çözümü için uðraþan ve demokratikleþme hedefini önüne koyan hükümetin mahalli
idareler konusundaki politikalarý çok yüzeyseldir. Hükümet sorunun çözümünde samimiyse
politikalarýný bu çerçevede oluþturmak zorundadýr. Mahalli idarelere dair politika önerilerimizi
hükümete daha önce sunmuþ bulunmaktayýz.

Hükümetin çevre politikalarý iyi niyet mektubuna iyi bir örnektir. Politikalar olumlu olsa da
hükümetin icraatlarý ortadadýr. Hali hazýrda mecliste görüþülmeye bekleyen tabiatý koruma kanunu
da hedeflenen politikalarýn çoðu ile çeliþmektedir.

Ýmalat Sanayinde Dönüþüm
Ýmalat sanayindeki mevcut durum aktarýlýrken makro veriler haricinde sektörün felsefesini

oluþturan yaklaþýmlara deðinilmemiþtir.  Kurumsal þirketlerin yaný sýra aile þirketlerinin yoðun olduðu
imalat sanayinde çalýþma þartlarý mevcut durum analizinde belirtilmemiþtir. Çalýþanlarýn sahip olduðu
sosyal haklarýn yetersizliði bu aþamada belirtilmemiþtir. Ýþ kazalarýndan kaynaklý ölümler ve
sakatlýklara dair verilere yer verilmemiþtir. Üretim yapan þirketlerin baþta çevre yönetim sistemleri
olmak üzere iþ saðlýðý ve güvenliði gibi yönetim sistemlerinin uygulanmasý ve belgelendirilmesi,
çalýþanlarý ve çevreyi koruyacak devlet kontrollerine dair veriler mevcut durum analizinde
belirtilmemiþtir. Ayný þekilde þirketlerin AR-GE faaliyetlerinin eksikliði belirtilmemiþtir. Üretim
teknolojilerinde kullanýlan patent ve lisanslara dair veriler planda bulunmamaktadýr. 
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Amaç ve Hedefler kýsmýnda spesifik olarak savunma sanayisi adlandýrýlmýþtýr. Kapasite
kullanýmý ve teknoloji aðýrlýklý üretim hedefleri belirtilmiþtir. Belirtilen hedefler incelendiðinde
hükümet imalat sanayinde verimliliði arttýrmanýn dýþýnda bir hedef koyamamýþtýr. Oysa geliþmiþ
ülkelerde Ýmalat sanayinde verimlilik odaklý hedefler yerine inovasyon odaklý hedefler belirlenmektedir.  

Hükümet izleyeceði politikalarda tarým ve hizmet sektörlerinde bütünleþme öngörmektedir.
Ancak iktidarýn 10 yýlýna bakýldýðýnda tarým sektörünü gelecekte büyük riskler beklemektedir. Ýktidar
tarafýndan çýkarýlan yasalar tarým alanlarýný yok etmektedir. HES politikalarý tarým alanlarýný sular
altýnda býrakmakta ve bu çevrelerde tarýmla uðraþmak zorunda olan insanlar göçe zorlanmaktadýr.
Mera alanlarý dahi yapýlaþmaya açýlmaya çalýþýlmaktadýr. Büyükþehir yasasýyla Nisan 2014 itibariyle
57 milyonluk nüfus kentsel alanda yaþamaya baþlayacaktýr. Belediye sýnýrlarýnda kalan alanlar kentsel
alan olarak kabul edilecektir.  Hükümetin kentleþmeyi yoðunlaþtýracak politikalarý sonucunda tarým
sektörünün sahip olduðu pay azalacaktýr. Kentsel dönüþüm projeleri inþaat sektörünün payýný
arttýracak bununla birlikte imalat sanayisi teknoloji yoðunluklu ürünlerden ziyade inþaat sektöründe
kullanýlacak yapý malzemeleri ve demir-çelik sektörünün geniþlemesine neden olacaktýr. Hükümetin
hedefleri ve politikalarý bu noktalarda ayrýþmaktadýr. Dolayýsýyla 10. kalkýnma planý kendi içerisinde
tezatlar barýndýrmaktadýr. Politikalar bir bütün olarak incelendiðinde ana tema verimlilik üzerine
kurulmuþtur. Birkaç sektörün ismi anýlmýþtýr. Ancak Türkiye sanayi sisteminin felsefesini aðýrlýklý
olarak kovboy kültürü oluþturmaktadýr. Hükümet imalat sanayisinin ruhunu oluþturacak kurumsal
kültürün geliþtirilmesi ve üretim yöntemlerinde kullanýlan kurumsal felsefenin geliþtirilmesi ve
dönüþtürülmesine dair herhangi bir hedef veya programdan bahsetmemektedir. Bu kalkýnma planý
mevcut durumun sürdürülmesini saðlamanýn dýþýnda herhangi bir yenilik ve dönüþüm
öngörmemektedir. Oysa Türkiye imalat sanayisinin ihtiyacý olan temel etkenler üretim yöntemlerinin
aile tipi yönetim yapýsýndan kurtarýlmasý ve yenilik odaklý bir yapýya kavuþmasýdýr. Bu dönüþüm
gerçekleþirken sektör çalýþanlarýnýn sosyal haklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi ve kiþisel geliþimlerini
arttýracak programlarýn uygulanmasýdýr.  

Giriþimcilik ve KOBÝ’ler
Planda giriþimcilik finansman imkânlarýna ulaþmadaki kolaylýkla paralel olarak tanýmlanmýþtýr.

Türkiye’nin temel problemi olan bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn oluþmasýnda KOBÝ’lerin payý
tanýmlanmamýþtýr. Özellikle açýlan organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji
geliþtirme bölgelerine gerek kredi olarak gerekse hibe þeklinde aktarýlan kamu kaynaðýnýn bölgeler
arasý geliþmiþlik farkýna olan negatif etkileri belirtilmemiþtir. Uygulamalarýn bölgeler arasý geliþmiþlik
farklýlýðý göz önünde bulundurulmadan sürdürülecek olmasý bu farkýn artmasýna neden olacaktýr.
Verilecek kredi ve hibe desteklerin sektörel düzeyde planlanmamýþ olmasý ülke ekonomisinde yerli
hammadde kullanýmýnda pozitif bir etki göstermeyecektir. Özellikle tarým sektörüne yönelik destek
programlarý planda zikredilmelidir. 

Enerji
Durum analizinde özellikle elektrik daðýtým hizmetlerinin özelleþtirilmiþ olmasýna

deðinilmektedir. Elektriðin özellikle konutlarda tüketilmesinde yaþanan aksaklýklara deðinilmemiþtir.
Baþta Diyarbakýr gibi kentler olmak üzere sosyo-ekonomik olarak daha geri sýralarda yer alan
kentlerin elektik tüketiminde yaþanan aksaklýklar ve kesintiler zaman zaman ülke gündemine
gelmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri nükleer enerji kullanýmýnda geri atarken Türkiye iki nükleer
santral kurmaktadýr. HES politikalarýyla neredeyse her akarsuya HES kurduran hükümet dýþ ticaret
açýðýný nükleer santraller yoluyla kapatma hesaplarý yapmaktadýr. 

– 110 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 476)

yasemin /



Hükümet politika olarak kamunun denetleyici ve düzenleyici bir konumda olacaðýný
belirtmektedir. Son dönemlerde yapýlan özelleþtirmelerle nihai tüketici eskisine oranla elektrik
enerjisini neredeyse iki kat daha yüksek bir fiyatla tüketmekle karþý karþýya kalmaktadýr. Hükümet
fiyatlandýrma politikalarýnýn þirketleri korumaya yönelik olduðu göz önüne alýndýðýnda gelecekte nihai
tüketiciler normalin üzerinde enerji tüketim gideriyle karþý karþýya kalacaktýr. Dolayýsýyla 10. kalkýnma
planý tüketiciyi yeni maliyetlerle karþý karþýya býrakýp þirketleri kalkýndýrmaya devam edecektir. 

Madencilik 
10. kalkýnma planýnda Madencilik baþlýðýnda belirlenen strateji ve politikalar enerji

politikalarýnýn devamý niteliðindedir. Kömür madenlerinin iþletilmesi ve ihracatýna vurgu yapýlmýþtýr
ancak özellikle kömür madenlerinde gerçekleþen hayat kayýplarýnýn önüne geçilecek stratejiler planda
yer almamýþtýr. Sektörün Ýþ güvenliði mevzuatýna uymasýnýn saðlanacaðý ifade edilmiþ ancak bu
anlamda gerekli eðitimlerle bilinç oluþturulmasý ve devletin kontrol fonksiyonunun nasýl olacaðý
konusunda herhangi bir yenilikten bahsedilmemiþtir. Baþta petrol kanunu olmak üzere çeþitli
kanunlarla yabancý þirketlere büyük avantaj saðlamýþ olan hükümet 10. kalkýnma planýnda küresel
ölçekte þirketlerin oluþturulmasýný destekleyeceðini ifade etmektedir. Hükümetin mevcut
uygulamalarý göz önüne alýndýðýnda planda belirtilen bu hususun gerçekten uzak olduðu ve planýn
daha þimdiden baþarýsýz olacaðý görülmektedir.

Ticaret Hizmetleri
Ticaret hizmetleri aracýlar ve nihai tüketicilerin en çok etkileþim içerisinde olduðu sektördür.

Bu sektörün baþarýsý da hizmet sunumu ve tüketicinin eðilimleri doðrultusunda deðiþir. Devlet bu
alanda özellikle tüketicinin bilmesinin mümkün olmadýðý bilgiler konusunda kontrol mekanizmasý
olarak bulunmalýdýr. Bilgi teknolojilerinin kullanýmýyla sektörel ilerlemeye atýfta bulunulmaktadýr.
Ancak özellikle iletiþim teknolojileri üzerindeki aðýr vergi yükleri teknoloji kullanýmýný azaltmakta
ve sektöre yüklü maliyetler olarak yansýmaktadýr. 

Ýnþaat, Mühendislik Mimarlýk Teknik Müþavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
Hükümetin yürüttüðü ekonomi politikasý daha çok özel sektörün sahip olduðu payýn arttýrýlmasý

ve devletin elinde bulunan üretim faaliyetlerinin özelleþtirilmesi yönünde iken Ýnþaat sektöründe
TOKÝ eliyle tam tersi bir durum söz konusudur. TOKÝ sahip olduðu yetkilerle sadece konut
piyasasýnda deðil kentsel arazi kullanýmýnda imar alanýndaki deðiþikliklerle kentsel rantý arttýrarak
yereldeki kaynaðý merkeze aktarma mekanizmasý olarak kullanýlmaktadýr.  Merkezi yönetim sektörde
sahip olduðu bu avantajlarla inþaat, mühendislik, mimarlýk, teknik müþavirlik ve müteahhitlik
hizmetlerinin geliþmesinin önünde büyük engel oluþturmaktadýr. Kamunun sektörde sahip olduðu
pay ve avantajlar 10. kalkýnma planýnda özel sektör için belirlenen hedeflerin gerçekçi
olamayacaðýnýn kanýtýdýr. 

Küresel inþaat firmalarýndaki sayýya baktýðýmýzda Türkiye menþeli firma sayýlarý Çin’den sonra
ikinci sýrada yer almasýna raðmen bu oran gelir paylarýnda %4’ün altýndadýr. Bu oran firma sayýsýndan
ziyade nitelik sorunu yaþandýðýný göstermektedir. 10. Kalkýnma planýnda kentsel dönüþüm politikalarý
doðrultusunda firmalarýn da kamu iþbirliðiyle etkin faaliyet yürüteceklerine yapýlan atýf gerçeði
yansýtmamaktadýr. Arap baharýyla birlikte sektörün yaþadýðý 5 milyar dolarý aþan kayýplar ve
gayrimenkul sektöründeki büyük firmalarýn iflasa sürüklenmesi sektör için risklerin devam ettiðini
göstermektedir. Kentsel dönüþüm projelerinin de beraberinde büyük riskler barýndýrýyor olmasý da
sektör geleceðinin de sahip olduðu riskleri göstermektedir. Sokaklardan yükselen itiraz sesleri kentsel
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dönüþüm projelerinde gerçekleþecek adaletsizliklere karþý da gerçekleþecektir. Hükümet bu ihtimali
göz önünde bulundurmalýdýr. Dolayýsýyla sektörü planda belirtildiði þekliyle parlak bir gelecek
beklediði ve bunun destekleneceði stratejisi gerçekten uzaktýr. Hem Orta doðudaki geliþmeler hem
de Türkiye’deki çevreci hareketlerin demokrasi ve özgürlük taleplerine dönüþmüþ olmasý demokratik
adýmlarýn atýlmasýný öncelikli hale getirmektedir. Hükümetin atmasý gereken adýmlar yurttaþý koruyan,
çevreyi koruyan, demokrasiyi güvence altýna alacak adýmlar olmalýdýr. Bu adýmlarýn orta vadede
gerçekleþecek olmasý göz önüne alýnýrsa önümüzdeki dört yýl sektör için planda belirtilen stratejiler
yerine riskler barýndýracaktýr. 

Öncelikli Teknoloji Alanlarýnda Ticarileþtirilmesi Programý
Türkiye’de AR-GE çalýþmalarý hala tersine mühendislik yöntemi yaklaþýmýndan kurtulabilmiþ

deðildir. Ýnovasyon odaklý yaklaþýmlar KOBÝ’lerde yeterince benimsenebilmiþ deðildir. Özellikle
Anadolu illerindeki iþletmeler kurumsallaþma çalýþmalarýný dahi tamamlayabilmiþ deðildir. Özellikle
KOBÝ’lerde iþletme yönetimi aile bireylerine baðýmlý olarak sürdürülmektedir. Ýþletmelerin önemli
bir kýsmýnýn sahip olduðu bu yapý Üniversite Sanayi iþbirliðini engellemektedir. Ayný þekilde
Üniversitelerin özerk olmamaktan dolayý sahip olduklarý yapý ve YÖK hegemonyasý bilimsel
araþtýrmalarýn önünde büyük bir engel olarak durmaktadýr. Merkezi yönetimin sahip olduðu yaklaþým,
iþletmelerin yapýlarý ve üniversitelerin sahip olduklarý yapý teknolojik ilerlemelerin önünde bir sistem
sorunu olarak durmaktadýr.  Eðitimli iþgücünün Kayseri gibi Anadolu illerinde eksik sosyal haklara
sahip olmasý ve asgari ücretle çalýþtýrýlmak zorunda býrakýlmasý teknoloji geliþtirilmesinden ziyade
sistem sorunu olarak önümüzde durmaktadýr.  Merkezi yönetim belirlediði hedeflerin baþarýya
ulaþmasý için Üniversite-Sanayi iþbirliðini üniversitelerin özerk olmasý yaklaþýmýyla ele almalýdýr.
Merkezi yönetimin yerli uçak, yerli tramvay, yerli uçak üretimi gibi talepleri bilimsellikten uzaktýr.
Üretim faaliyetlerinin globalleþtiði dünyada bir cep telefonuna ait parçalar bile 50’den fazla ülkede
üretilerek montaj iþleminin ardýndan nihai ürün olarak piyasaya sürülmektedir. Dolayýsýyla yerli
üretimdeki ýsrar milliyetçilik duygusunun tatmininden ileriye gidememektedir. Sektör üretim
þartlarýnýn tamamýný bir arada düþünerek optimum üretim merkezini seçebilmektedir. 

Kamu Alanlarý Yoluyla Teknoloji Geliþtirme ve Yerli Üretim Programý
Neo-liberal bir sistemde kamu alýmlarý yoluyla teknolojinin geliþtirilmesi gerçekçi bir hedef

deðildir.  Kurumlar alýmlarýnda yerli ürünleri tercih edebilir. Ancak bu durum rekabet kurallarýyla
açýklanamaz. Kalite ve düþük maliyet arayýþýndaki kurumlar yerli üründen ziyade yabancý ürünü
pekala tercih edebilir. Yerli üreticiler kaliteyi daha ucuza üretmeyi baþarmalarý durumunda tercih
edilme oranlarý yükselir. Kamu tarafýndan çeþitli desteklerle yerli üreticilere avantaj saðlama giriþimi
sürdürülebilir bir strateji deðildir. Kapitalist sistemde üreticinin de geçici hükümetlere güvenerek
büyük yatýrým yapmasý beklenemez. Kaldý ki planda sürekli olarak zikredilen yerli tramvay
sistemlerinin üretimi OSTÝM’de mümkünken Ankara ve Kayseri baþta olmak üzere belediyeler
alýmlarýnda Çin ve Ýtalya gibi ülkeleri tercih etmektedir. Sadece bu iki örnek bize göstermektedir
merkezi yönetim eliyle teknoloji geliþtirme giriþimi kýsýtlý olarak baþarýlý bir stratejidir. Ancak
sürdürülebilir deðildir. 

Yerli Kaynaklara Dayalý Enerji Üretim Programý
Dünya’da petrol tüketimi azalma yönünde devam ederken Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerin

enerji tüketimi artmaktadýr. Baþta petrol olmak üzere enerji kaynaklarýnýn yeterli olmadýðý ülkeler
yoðun enerji ithalatý gerçekleþtirmektedir. Türkiye’de de enerjinin büyük bir kýsmý ithal edilmektedir.
Enerji alýmý dýþ ticaret açýðýnýn  %62’sini oluþturmaktadýr. Bu yüksek oranlarý dikkate alan hükümet
çözüm olarak yerli üretim payýnýn arttýrýlmasýný hedeflemektedir. 
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Son yýllarda HES’lerle baþlayan süreç petrol kanunundaki deðiþikliklerle gelecekte yeni bir
boyut kazanacaktýr. “Su akar, Türk bakar” sözünü rehber edinen kabine nerede akan bir su varsa
oraya HES kurulmasýný teþvik etmiþ ve yerli enerji üretimi gerekçesiyle doðal yýkýma neden olmuþtur.
Özellikle Ilýsu barajý gibi projelerle tarihi alanlar yok edilmiþ ve binlerce insan yerinden edilmekle
karþý karþýya kalmýþtýr. Hükümet enerji üretimini özendirmeye çalýþýrken yeni felaketlere neden
olmaktadýr. Kömür madenlerinde de özel sektör üzerindeki eksik denetim, kaçak iþletmeler onlarca
canýn yitirilmesine neden olmaktadýr. 10. kalkýnma planýnda enerji baðýmlýlýðýnýn giderilmesi için
belirlenen stratejilerde çevre felaketlerine neden olacaðý ve yerli kaynaklarýn uluslararasý þirketlerin
çýkarýna hizmet edeceði gerçeðini göz ardý edilmiþtir. 

Ýstatistiki Bilgi Altyapýsýnýn Geliþtirme Programý

Ýstatistiklerin sadece bölgesel bazda çýkarýlmasý yetmez. Yerelin saðlýklý politikalar üretebilmesi
için, il ve ilçe bazýnda verilerin üretilmesi gerekir.

TÜÝK’in ürettiði tüm verilere (ham halleriyle de) tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile bilgi edinme
yasasý çerçevesinde vatandaþlarýn ulaþmasý gerekir.

Adalet

Hukuk, hâlihazýrda bir ahlaki sorun olarak görülmediðinden; bu ülkede yönetenler için her
zaman “ayak baðý” olmuþ, yasanýn uygulanma biçiminin hem bölgesel, hem dönemsel, hem sýnýfsal,
hem de coðrafi olarak ciddi farklýlýklar göstermesi de asla yadýrganmamýþtýr. Dokuzuncu Kalkýnma
Planý döneminde çeþitli temel yasalarda deðiþiklik yapýlmýþsa da, bu kanunlarýn “adil” oluþundan
þüphe duymak kaçýnýlmazdýr. Zira anýlan yasalarýn adlarý baþta olmak üzere içerikleri ciddi anlamda
sorun teþkil etmektedir.

Örneðin “Türk Ticaret Kanunu” ile “Türk Borçlar Kanunu” isimlerinde yer alan “Türk” sözcüðü,
kapsayýcýlýktan uzak, dayatmacý bir tutumun tezahürüdür. Irkçý, yok sayan, tekçi zihniyet yasa
adlarýnda bir temsiliyet bulmuþ olup, bu yasalarýn içeriðinin yaný sýra adýnýn da deðiþmesi kapsayýcý
ve adil bir tutumu yansýtmasý açýsýndan önemlidir. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn en büyük günahlarýndan olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile
“hak” kavramý, kiþinin cüzdanýnýn boyutlarýna indirgenmiþ, bu hukuk ayýbý da yargý alanýnda yenilik
adýyla topluma sunulmuþtur. Yapýlan deðiþiklik ile yargý iþleyiþinin hýzlandýrýlmasý amaçlanmýþ ise
de; kiþinin hak arama sürecine etki edecek en önemli deðiþiklik, hukuk mahkemelerinde dava açarken
yargýlama aþamasýnda yapýlacak tüm masraflarýn baþtan alýnýyor olmasýdýr. Yani kiþi, hukuk
mahkemesinde bir dava açacaðý vakit tüm yargý giderlerini mahkeme veznesinde yatýrmakla sorumlu
tutulmakta, yatýrýlan ücretin tamamlanmasý halinde de dava usulden reddedilmektedir. Dar gelirli
birçok vatandaþ bu kadar yüksek yargý masrafýný ödemektense hakký olandan vazgeçmeyi yeðlemektir.
Yargý hizmetlerini hýzlandýrmanýn yolu, parasý olmayanýn dava açmasýný engellemekten geçmez. 

Dokuzuncu kalkýnma planýnýn bir diðer günahý olan arabuluculuk kurumu ile hak arama ve
adalet daðýtma hukukçulardan alýnarak baþka ellere býrakýlmýþtýr. Ancak esas olan uyuþmazlýklarýn,
ne olursa olsun bir þekilde hýzlýca çözülmesi deðil; hukuka uygun ve hakkaniyet duygusunu tatmin
edecek, benzer uyuþmazlýklarda yol gösterecek yani toplumsal düzenin saðlanmasýna yardým edecek
þekilde çözülmesidir.
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Analizde adalet hizmetinin çaðdaþlýðý cezaevi sayýsý ile ölçülmekte, yeni cezaevleri yapýlmasý
ve kapasitelerinin artýrýlmasý iyi bir olgu gibi sunulmaktadýr. Ancak bu ortaçað zihniyetinin
tezahürüdür. Zira cezaevi sayýsýnýn artýrýlmasý ülkeyi açýk cezaevine çevirmekten baþka bir þey
deðildir. Nitekim uzun tutukluluk hallerine köklü bir çözüm getirilmeksizin, HASTA TUTUKLU
VE HÜKÜMLÜLER için bir düzenleme yapmak yerine onlarý cezaevlerinde ölüme terkeden bakýþ
açýsý kabul edilemez. Yargý kiþiye, etnik kökene, siyasal kimliðe, cinsiyete göre uygulanýr hale gelmiþ;
her durum ve koþulda cezaevleri konuþan, muhalif olan her kesimin son duraðý olmuþtur.

Yeni Anayasa çalýþmalarý halihazýrda bir neticeye varamamýþ topluma verilen umutlar adeta
boþa çýkarýlmýþtýr. Yine dört yargý paketi yasalaþmýþ ancak uzun tutukluluk hallerinde köklü bir
deðiþim söz konusu olmamýþtýr. Anadilde savunma hakký ceza usul yasasýnýn mantýðýna aykýrý
biçimde tercüme giderinin sanýk tarafýndan ödenmesi koþuluna baðlanmýþ, temel hak ve özgürlüklerin
önünde engel teþkil eden Terörle Mücadele Kanunu, Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýlmamýþ, ceza
yasalarýnda köklü deðiþiklikler yapýlmamýþ, toplantý ve gösteri yürüyüþleri, seçim yasalarý gibi
demokrasinin temelini teþkil eden hükümlere hiç dokunulmamýþtýr. Bu yargý paketlerinin barýndýrdýðý
diðer bir sorun da uygulamada yaþanan sorunlarý giderememiþ olmasýdýr. Zira bu paketler kapsamýnda
tahliye edilmeleri gereken binlerce tutuklu hala cezaevindedir. Keza halkýn iradesi ile seçilen
milletvekilleri infaz süreleri tamamlanmýþ olduðu halde tutuklu bulunmaktadýrlar. 

Ayrýca yargý hizmetlerini hýzlandýrmak için yeterli eðitimden geçirilmeksizin hakim-savcý
atanmakta, bu kez de davalar adalet personelinin iþ kazalarýna kurban gitmektedir. Binlerce dava
hakim-savcýlarýn eksik, dikkatsiz incelemeleri neticesinde haksýz bir biçimde neticelenmiþ, ciddi hak
kayýplarý bizzat adalet personeli eli ile gerçekleþmiþtir. 

Güvenlik
Bir önceki kalkýnma planý döneminde Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý kurulmuþ olup,

bu kurumun amaç ve içeriði çeþitli sakýncalarý barýndýrmaktadýr. Oluþturulan bu kuruluþ; esasen
istihbaratý organize etme amaçlý ve tüm istihbarat birimlerini tek elde toplama amaçlýdýr. Teþkilatlar
arasý hiyerarþik ve yapýsal farklardan kaynaklý bu uyumsuzluk neticesinde ise en büyük darbeyi
potansiyel suçlu olarak gösterilen sivil vatandaþ görecektir. 

Yine bu kurum ve yasa ile ülke vatandaþlarý farklý hukuki mevzuata baðlý kýlýnmakta ve muhalif
her kesim “terörist” diye nitelendirilerek iç hukuk kurallarýndan ayrý tutulmaktadýr. Hal böyle iken;
bahse konu durum ve tutumun yasallýðýndan, hukukun genel kaidelerine uygunluðundan söz edilemez.

Güvenliði saðlama adý altýnda, toplumu ayrýþtýrmayý planlayan, vatandaþý vatandaþtan ayýran,
demokrasiyi yok sayan, hak arama özgürlüðünü kýsýtlayan, vatandaþa potansiyel suçlu gözüyle bakan
ve tüm bunlarý tek elden yönlendiren bir mekanizmanýn yasallýðýndan söz edilemez.

Yine bu dönemde çýkarýlan “Terörizmin Finansmanýnýn Engellenmesi Hakkýnda Kanun”
kaldýrýlmasý elzem olan “Terörle Mücadele Yasasý”ný temel almýþ ve onun üzerine inþa edilmiþtir. Bu
düzenleme ile TMK kapsamýndaki tüm fiiller “terörizmin finansmaný suçu”nu oluþturacak ve
böylelikle örneðin bir konser bileti almak ya da gazete, dergi vs. alan kiþiler, konser etkinliðinde bir
slogan atýlmasý halinde “terörü finanse etmiþ” sayýlacak ya da yayýn organlarý yaptýklarý haberler
nedeniyle bu suç kapsamýnda deðerlendirilebilecektir. Kapsamý çok geniþ tutulmuþ olan yasa tasarýsý
her türlü düþünceyi ifade neticesinde kiþiyi bundan böyle hem “terör suçlusu” olarak cezalandýrýlacak
hem de malvarlýðýna el koyacaktýr. Yasanýn bir diðer handikabý da “TERÖR” tanýmýndaki sýkýntýlý
haldir. Tasarý, TMK ile ilintili olduðundan bahisle düþünceyi ifadeyi de terör suçu olarak
deðerlendirmekte ve kapsamý geniþletmektedir. 
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Yine kiþi hak ve hürriyetlerinin güvenlik politikalarýna kurban ediliþinin bir diðer neticesi de
jandarma ve polise verilen geniþ yetkilerdir. Nitekim bir aydýr süren Gezi Eylemliliðinde de dört kiþi
polisin bu geniþ yetkileri neticesinde yaþamýný yitirmiþ, bu cinayetler meþru müdafaa kapsamýnda
cezasýz kalmaya mahkûm edilmiþtir. Türkiye’de giderek artan polisin þiddete varan müdahaleleri ve
en uç noktada yaþam hakkýnýn ihlal edilmesi büyük bir demokrasi ayýbý ve sorunu olarak ortada
durmaktadýr. Demokrasinin gereði olarak, devletin vatandaþlarýný potansiyel suçlu olarak görmemesi
ve temel hak ve özgürlükleri esas alan politikalar üretmesi gerekmektedir.

Temel Hak ve Özgürlükler Gasp Edilmeye Devam Ediliyor.
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin verdiði kararlar neticesinde Türkiye aleyhine tazminatlara

karar verildiði bilinmektedir. Hükümet, bu davalarýn oluþturduðu olumsuz sicilden, tazminat ve
yargýlama giderlerinden kurtulmak, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi de bu yolla kendi iþ yükünü
hafifletmek istiyor. Dolayýsýyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baþvuru hakkýný getirmiþ, iç hukuk
yollarýnýn tüketilmesi neredeyse belirsiz bir zaman aralýðýna hapsedilmiþtir. Yine bu yükünü
hafifletmenin bir diðer yolu olarak da uzun yargýlama süreleri ve mahkeme kararlarýnýn uygulanmama
gerekçeleri ile AÝHM’e yapýlan baþvurular için bir iç hukuk yöntemi oluþturulmuþtur. Yani  Türkiye,
yargý sistemindeki çýkmazý geçici önlemlerle kendi vatandaþlarýnýn mevcut maðduriyetini bir kat
attýrmak pahasýna önerdiði ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin de kendi iþ yükünü azaltmak
için kabul ettiði bu düzenleme þüphesiz daha büyük maðduriyetlerin de habercisidir. Bu düzenleme
özünde, AÝHM’in verdiði kararlarýn önemini görmezden gelerek sorunu bir tazminat meselesiymiþ
gibi ele alarak, aslýnda hiçbir iþlevi olmayan komisyonlarla AHÝM’e baþvurunun önünü kesmek
geçmiþte yapýlan hatalardan ders çýkarmamak demektir.

Uzunca bir süredir gündemde olan Yargý Paketleri yapýlacak mevzuata dair deðiþiklikler bilindiði
üzere ceza yasasýnda “düþünce-ifade özgürlüðü” önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve bu kapsamda
birey ve gruplarýn hukuk güvenliðinin saðlanmasý doðrultusunda toplumdaki beklentileri de
yükseltmiþtir. Ancak ne yazýk ki, AKP “-mýþ gibi” yaptýðý düzenlemeler ile insan haklarýna yönelik
yaklaþýmý burada da ifadesini bulmuþtur. Nitekim “Yargý Hizmetlerinin Etkinleþtirilmesi” adý altýndaki
3. Yargý Paketi neredeyse Rahþan Affýna dönüþmüþ, demokratikleþme, uzun tutukluluk gibi
sorunsallara ilaç olamamýþ, “insan haklarý ve ifade özgürlüðü” adý altýnda getirdiði 4. Yargý paketinin
de içinin bomboþ olduðu, insan hak ve özgürlüklerinin gerçekleþmesine yönelik hiçbir iyileþtirme
içermediði kamuoyunun da gündemindedir. Anadilde Savunma Hakkýný düzenleyen bir dizi yasal
düzenleme de derde deva bir çözüm olmamýþ dertleri derinleþtiren bir düzenleme olmuþtur. Anadilde
savunma hakkýný sýnýrlý kullanýma indirgeyen o paket içerisinde yer alan hasta tutuklulara iliþkin
düzenleme dahi hayat bulamamýþ, yüzlerce hasta tutuklu zindanlara mahkûm edilmiþtir. Nitekim
Adalet Bakanlýðý verilerine göre 3. Yargý paketinin yürürlüðe girdiði 2 Temmuz 2012 itibariyle 34.254
olan tutuklu sayýsý 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 31.561’e gerilemiþtir. 31 Ekim 2012 tarihi
itibariyle de denetimli serbestliðe iliþkin düzenlemeden yararlanan kiþi sayýsý 8.769 olmuþtur. Yine
Bakanlýk verilerine göre; 3. Yargý Paketinden yararlanan suç profili; adam öldürme – 283 kiþi;
uyuþturucu – 1.918 kiþi; yaðma-gasp – 690 kiþi; hýrsýzlýk – 2.198 kiþi; yaralama – 1.879 kiþi; cinsel
suçlar – 253 kiþi; sahtecilik – 665 kiþi; dolandýrýcýlýk – 308 kiþi; adam öldürmeye teþebbüs – 42 kiþi;
fuhuþa teþvik – 42 kiþi olarak belirtilmiþtir. Bunun içinde 9 milletvekili yok, gazeteciler, avukatlar,
seçilmiþler, belediye baþkanlarý, öðrenciler yok. Yani düþünceleri nedeniyle tutuklananlar yok, ancak
eylemleri nedeniyle tutuklananlar var. Ýþte bu tablo mevcut hukuk sisteminin hak ve özgürlüklere
bakýþ açýsýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. 
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Siyasi Partiler Yasasý’nda da demokrasi adýna en temel noktada, seçim barajýnda deðiþiklik
yapýlmamýþtýr. Hakeza hazine yardýmýna yönelik hala demokratik bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu
düzenlemeler yapýlmaksýzýn temel hak ve özgürlüklere iliþkin adým atýldýðýný söylemek son derece
sakýncalýdýr. Zira demokrasinin vazgeçilmez unsuru seçimler dahi eþitlik prensibi yok sayýlarak
gerçekleþmiþtir. 

Yine devlet eli ile kurulan Ýnsan Haklarý Daire Baþkanlýðý, Türkiye Ýnsan Haklarý Kurumu gibi
kurum ve kuruluþlarýn sadece tabela ve isimden ibaret olduðunu, bu kurumlarýn hiçbir iþlevinin
olmadýðýný söylemek dahi artýk lüzumsuz bir hal almýþtýr. 

Özcesi yapýlan hiçbir düzenlemenin insan hak ve özgürlükleri önündeki engellerin kaldýrýlmasýna
dair bir içerik arzetmediði, genel Türkiye tablosundan anlaþýlmaktadýr. 

Fikri haklar 
Bilgi toplumu ve küresel ticaret gibi kavramlara baðlý olarak fikri mülkiyet haklarýnýn önemi

büyük ölçüde artmýþtýr. Bugün bir ülke ekonomisinin, uluslararasý pazarlarda rekabet edebilmesinin
temel unsurlarýndan birisi, hiç þüphesiz iyi iþleyen bir fikri mülkiyet sistemidir. 

Fikri mülkiyet sisteminin iyi çalýþabilmesi, sadece yasal düzenlemenin sorunsuz olmasýyla
saðlanamaz. Bunun yanýnda saðlýklý iþleyen yargý, idari birim, patent ve marka vekillerine ihtiyaç
vardýr. Bunlarýn da ötesinde konunun toplumda kabul görmesi büyük önem taþýmaktadýr. Bu
baðlamda ilgili kesimlerin eðitimi kadar toplumun geneli, konu hakkýnda bilgilendirilerek toplumda
bir fikri mülkiyet kültürünün oluþturulmasý, uygulamada yaþanan sorunlarýn çözümünde anahtar rol
oynayacaktýr. 

Türkiye’de fikri mülkiyet haklarý çaðdaþ anlamda 1995 yýlýnda hukuki korumaya kavuþmuþtur.
Konuyla ilgili düzenlemeler uluslararasý anlaþmalarla esas itibariyle uyum saðlamakla birlikte,
mevzuat hazýrlanýrken yapýlan hatalar nedeniyle uygulamada yaþanan sorunlar, mevzuatýn çaðdaþ
niteliðini gölgeleyecek düzeydedir. Bu nedenle fikri mülkiyet mevzuatýmýz, ilgili alandaki
uzmanlardan oluþacak komisyonlarda tartýþýlarak gözden geçirilmelidir. 

Uygulamada yaþanan sorunlarýn çoðu deneyimsizlikten kaynaklanmaktadýr. Deneyimsizliðin
çözümü ise bilgilenme ve sorun çözme iradesidir. Ülkemizde konunun yeni olmasý, uygulamadaki
aksaklýklarýn bir kýsmýna hoþgörü ile bakýlmasýna gerekçe teþkil edebilir. 

Ancak sistemin, fayda yerine zarar ve maðdur üreten bir mekanizmaya dönüþmesi kabul
edilemez. Bu nedenle baþta yasal düzenlemelerde deðiþiklik olmak üzere, adli ve idari birimler
nezdinde önlem alýnmasý kaçýnýlmaz görünmektedir.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadýn Erkek Eþitliði Düzleminde Uygulama ve Yaklaþým Sorunludur.
Bilindiði gibi Türkiye; toplumsal cinsiyet baðlamýnda kadýn erkek eþitsizliðinin ve erkek egemen

zihniyetin en pervasýz þekilde yaþandýðý ülkelerden biridir. Geleneksel toplumsal yaþamda kadýn
varlýðýnýn tanýnmamasý, kadýnýn sadece eþ ve anne olarak deðerlendirilmesi, bir baþka deyiþle kadýnýn
özel alana hapsedilmesi kamusal alanda varlýðýný yok saymýþ ve kadýn gerek sosyal gerekse de politik
yaþama gerektiði kadar dâhil olamamýþtýr.   

Dünyanýn her yerinde olduðu Türkiye’de de bir kadýn sorunu vardýr. Hem de dünyanýn birçok
ülkesinde yaþandýðýndan daha aðýr, daha pervasýz ve artýk katlanabilme eþiðini çoktan aþmýþ bir sorun.
Buna raðmen Cumhuriyet tarihi boyunca, bu kadýn sorununu, yani kadýnýn mevcut ikincil ve ezilme
durumunu iyileþtirecek, kadýnýn baþta kendi hayatý olmak üzere gerek toplumsal gerekse de siyasal
yaþamda irade sahibi olmasýnýn önünü açacak kapsayýcý yasalar ve uygulamalar yapýlmamýþtýr. 
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Ýktidarlar ve hükümetler deðiþse de kadýna bakýþ açýsý deðiþmemekte ve kadýn sorunlarý
katlanarak sürekli geleceðe taþýnmaktadýr. Dolayýsýyla kadýnýn yaþadýðý sorunlar kronik bir hal
almasýnýn yanýnda, kadýn kimliðinin yok sayýlmasý baþta insan haklarý olmak üzere, kadýn haklarý ve
birey haklarý ihlalini de beraberinde getirmektedir. Özellikle katliam boyutlarýna ulaþmýþ kadýn
cinayetleri, insanýn en kutsal ve öncelikli hakký olan yaþam hakkýnýn bile kadýna tanýnmadýðýnýn
göstergesidir. 

Kadýna yönelik þiddet, artýk aile içi þiddet ve ya erkek þiddeti olma niteliðini çoktan kaybetmiþtir.
Bu þiddet pratikleri olay deðil, olgu durumuna gelmiþtir. Bir bütün olarak eril toplum, eril devlet ve
eril yargý þiddeti iç içe geçmiþ, bu kurumlar kadýn karþýsýnda adeta iþbirliði halinde iþlemektedir.
Kadýna yönelik cinsel ve fiziksel þiddet toplumsal yaþamýn bütün katmanlarýnda ve hatta adalet
mekanizmasýnda bile meþru bir hal almýþtýr.  Toplumdaki cinsiyetler arasýndaki hiyerarþi ve kadýn
tahakkümü hukuk tarafýndan onaylanmaktadýr.  Aksi takdirde ortalama günde 5 kadýnýn katledildiði,
bir o kadarýnýn da taciz ve tecavüze uðradýðý bir durum nasýl açýklanabilir. Kadýn katillerinin, tacizci
ve tecavüzcülerin hak ettikleri cezayý almalarý bir yana doðru düzgün yargýlanmamalarý hem bu
meþruluðu hem de kadýna karþý bir düþman hukukunun uygulandýðýnýn apaçýk göstergesidir. Bütün
iyi niyetli yaklaþýmlara raðmen bunun aksini düþünmek imkânsýzlaþmýþtýr. 

Kadýna yönelik þiddet sadece cinsel ve fiziksel þiddet ile sýnýrlý deðildir.  Cinsiyetçi patriarkal
toplumun kadýn üzerinde bir diðer baský ve þiddet mekanizmasý da kadýnlarýn çalýþma yaþamýndan
dýþlanmasý ve kadýn emeðinin sömürülmesidir.  Çalýþma yaþamý, toplumsal yaþamýn diðer alanlarýnda
da varlýk gösterebilmenin temel koþullarýndan biri olarak deðerlendirildiðinde ülkemizde kadýnlarýn
bir nevi sosyal dýþlanma da sayýlabilecek çalýþma yaþamýndan dýþlandýðý aþikârdýr. Kadýný çalýþma
yaþamýndan dýþlanýp eve hapsedilmesi bir yandan iþgücü piyasalarýna, gelir getirici faaliyetlere, eðitim
ve öðretim imkânlarýna ulaþýmýnda zorluklar yaþamasýna neden olurken diðer yandan da toplumsal
ve çevresel aðlar ve etkinlikler kurmasýna da engel olmaktadýr. Dolayýsýyla kadýnýn çalýþma
yaþamýndan dýþlanmasý toplumsal yaþamýn diðer alanlarýndan dýþlanmasýný getirmektedir.

Kadýna yönelik ayrýmcýlýk ve þiddeti sonlandýrmaya yönelik çalýþmalar bir ileri iki hatta üç geri
noktasýnda kalmaktadýr. Yapýlan düzenlemeler kötü yasalara yama niteliðindedir. Dolayýsýyla kadýnýn
toplumsal cinsiyet hiyerarþisinden kaynaklý yaþadýðý ayrýmcýlýðýn ve toplumun birçok alanýnda
yaþadýðý þiddetin, cinsel, fiziksel, psikolojik, emek sömürüsü, kamusal çalýþma yaþamýndan
dýþlanmasý ve bedenine yönelik tahakküm, ortadan kaldýrýlýp cinsiyet eþitlikçi ve cinsiyet özgürlükçü
politikalar uygulanmalýdýr. Bunun için öncelikle kadýnýn ayrýmcýlýða ve ezilmeye tabi kýlýndýðý baþlýca
kurum olan aile ortamýnýn dýþýnda, kadýnýn özgün bir cins ve hatta kimlik olarak ele alýndýðý bir kadýn
Bakanlýðýnýn kurulmasý gerekmektedir.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý; kadýnýn mevcut
durumun deðiþmesi için maalesef yeterli deðildir. Çünkü aile kurumu toplumdaki cins çeliþkisini,
cins hiyerarþisini ve kadýnýn ikincil konumunu meþrulaþtýran bir kurumdur. Kadýný sadece bu kurum
baðlamýnda ele almak, kadýn için ileri deðil son derece geri bir noktadýr. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý’nýn Sosyal Politika kýsmý da ayný þekilde deðerlendirilebilir. Burada kadýnýn mevcut
iþsizlik, kamusal yaþamdan uzaklaþtýrýlmasý, düþük ücret ve ev iþlerinde çalýþmasýnýn sabitlenmesini
beraberinde getirmektedir. Kadýn sosyal yardýma muhtaç bir kesim olarak ele alýnmakta bu da mevcut
durumunun deðiþmesini deðil derinleþtirilmesini getirmektedir. 
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10. Kalkýnma programýnda tüm bu noktalarýn göz önünde bulundurulup yeni ve kapsamlý
politikalarýn geliþtirilmesi gerekmektedir. 9. Kalkýnma Programýnýn tüm iyi niyetlerine ve istatiki
verilerine raðmen kadýn sorunu açýsýndan bir ilerleme saðlandýðý söylenemez. Tam tersine iki program
arasýndaki dönemde gerek kadýna yönelik þiddet gerekse de kadýn erkek eþitliði konusunda tatmin
edici geliþmeler saðlanamamýþtýr. Dolayýsýyla 9. Kalkýnma Planýnýn Aile ve Kadýn politikalarýnýn
10. kalkýnma programýnda devam ettirilmesi deðil, 10. Kalkýnma programýnda kadýn için özel ve
baþta pozitif ayrýmcýlýðý içeren çok daha kapsamlý politikalarýn geliþtirilmesi gerekmektedir.  

Saðlýk
Mevcut haliyle 10. Kalkýnma Planýnýn Saðlýkla ilgili durum analizleri ve hedefleri dikkatlice

incelendiðinde, kendi içinde çeþitli eksik ve yanlý bilgiler içerdiði, ayrýca çeliþkili yönleri olduðu
dikkati çekmektedir. 

Bu planda öncelikle yakýn zaman içerisinde bebek ve anne ölüm oranlarýnýn önemli oranda
düþürüldüðünden bahsedilmektedir. Oysa bu durum analizi içerisinde Türkiye’deki bölgeler
arasýndaki farklýlýklara hiçbir þekilde deðinilmemiþtir. Sadece genel bir ifade kullanýlarak bebek ve
anne ölüm oranlarýnýn düþtüðü ve daha da düþmesinin beklendiði belirtilmiþtir. Bu analiz, Türkiye’nin
hangi bölgeleri dikkate alýnarak yapýlmýþtýr, bu durum açýklanmamýþtýr. Türkiye’de özellikle bazý
bölgelerdeki ilçelerde, köy ve beldelerde yeterli saðlýk hizmetinin saðlanamadýðý veya saðlýk personeli
elemanlarýnýn bulunmadýðý gibi sorunlar halen devam etmektedir. Bunun yanýnda bu bölgelerde ayrýca
iklim ve doða koþullarýnýn da belirli aylarda saðlýk hizmetini almayý olumsuz olarak etkilediði
bilinmektedir. Örneðin hala kýþ aylarýnda yoðun kar yaðýþý nedeniyle yollarýn kapanmasýndan dolayý
özellikle baþta Hakkâri ve Van olmak üzere birçok ilde saðlýk hizmetine ulaþým problemi yaþanmakta
ve bu nedenle zaman zaman anne ve bebek ölümleri yaþanabilmektedir. Bu riskler halen devam
etmektedir. Dolayýsýyla mevcut kalkýnma planýnda bu sýkýntýlarýn giderilmesi ve bir daha
yaþanmamasý için net bir açýklama ve planlamaya ihtiyaç duyulmaktadýr. 

Kalkýnma planýnda, saðlýk alanýndaki diðer bir analiz ise kiþi baþýna düþen hekim müracaat
sayýsýnýn 2002 ile kýyaslandýðýnda 2011 yýlýnda arttýðý ve bu oranýn önümüzdeki dönemde de artacaðý
beklentisidir. Mevcut planda bu durum bir ilerleme ve AKP hükümetinin bir baþarýsý gibi
gösterilmektedir. Oysaki biz biliyoruz ki AKP hükümetinin saðlýkta dönüþüm programý kapsamý
içerisinde getirdiði performans sisteminin baþta hekimler olmak üzere saðlýk çalýþanlarý üzerinde
yarattýðý krizler ve baskýlar nedeniyle saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet artmýþ, hatta bu þiddet zaman
zaman ölümlerle bile sonuçlanmýþtýr. Bunun dýþýnda AKP hükümetinin saðlýk çalýþanlarý üzerinde
uyguladýðý bu yanlýþ politikalar nedeniyle bazý çalýþanlar intihar etmiþ veya intihar giriþimlerinde
bulunmuþtur. Dolayýsýyla bu sonuçlar saðlýk hizmetini alanlar ile saðlýk hizmetini sunanlar arasýndaki
iliþkiyi olumsuz olarak etkilemiþ ve halen de etkilemektedir. 

Saðlýk alanýnda yaþanan bu sorunlarýn daha da büyümesine neden olan bir diðer neden de yakýn
zamanda AKP’nin TBMM’de de onayladýðý, hastanelerin bir tesis gibi iþletilmesini öngören Saðlýkta
Kamu-Özel Ýþbirliðine dayalý modelin uygulanmaya baþlanmasýdýr. Neo-liberal eksenden yola
çýkýlarak oluþturulan bu modelin saðlýk gibi önemli bir alana da uygulanmasý saðlýk hizmetlerinin
insan odaklý olmaktan çýkarýlýp sermaye odaklý olmasýna yol açmýþtýr. Bir yandan sermayeye peþkeþ
çekilerek oluþturulan saðlýk tesisleri ve performansa dayalý ek ödeme sisteminin oluþturulmasý diðer
yandan da Koruyucu ve Önleyici Saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmek istenmesi çeliþkisi, Adorno’nun
“Yanlýþ yaþam, doðru yaþanmaz” sözünü doðrular niteliktedir. 
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Tüm bu sorunlarýn yanýnda 10. Kalkýnma Planýnda bireylerin bedenen ve ruhen bir iyilik halinde
olmasýnýn hedeflendiðinden bahsediliyor. Oysaki AKP hükümetinin 10 yýllýk süre içerisinde
uygulamýþ olduðu politikalarý göz önünde bulundurduðumuzda toplumsal hayata çok fazla
müdahalede bulunduðunu, kolluk güçleri aracýlýðýyla uygulamýþ olduðu fiziksel þiddet ve hükümetin
çoðu zaman özellikle farklýlýklara ve demokratik kitle örgütlerine yönelik sözel þiddetinin ve özellikle
Roboski Katliamý olmak üzere birçok insan ölümünün bizzat bu hükümet döneminde gerçekleþmiþ
olmasý büyük toplumsal travmalara ve tahribatlara neden olmuþ ve halen de neden olmaktadýr.
10. Kalkýnma planýnda hükümet tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olan toplumsal travmalarýn üstesinden
nasýl gelineceðine dair hiçbir ifade kullanýlmamýþtýr. Bundan bahsedilmemekle beraber yüzlerce
baþarýlý týp öðrencisi halen zindanlarda tutulmaktadýr. Bu anlamda kalkýnma planýnda olumlu
geliþmelermiþ gibi ifade edilen tespit ve yorumlar AKP’nin saðlýk alanýyla ilgili sanal dünyasýný ifade
etmekten öteye gitmemektedir. 

Eðitim
Eðitim sisteminin öðretmen atamalarýndan müfredata; merkezi sýnavlardan anadilinde eðitime

kadar çok sayýda sorun alaný bulunmasýna raðmen kalkýnma planýnda bu sorun alanlarýna hiç
deðinilmemiþtir. Eþitsizlikleri derinleþtiren fýrsat eþitliðinden, eðitimi piyasaya açan Fatih projesinden,
eðitim sistemini felç eden 4+4+4’den, alt yapýsýz, öðretim üyesiz, düþük nitelikli ve ücretli eðitim
veren ve mantar gibi çoðalan üniversitelerden övgü ile bahsedilerek durum analizi yapýlmýþtýr. Hedef
olarak da millileþtirme ve rekabetin ön plana çýkarýldýðý görülmektedir. 

Planda “Türk Ýslam Sentezini” yansýtan ve bu temelde eðitimin her bileþenini millileþtirmeyi
temel hedef olarak önüne koyan içeriðin, çoðulcu bir demokrasi anlayýþýyla, insan haklarýna ve
evrensel hukuk normlarýna saygýlý, Türkiye toplumunun gerçek dokusuna denk düþen çok kültürlü ve
çok dilli bir yapýya kavuþturulmasý hedef olarak yer almamaktadýr. Egemen olan dýþýndaki farklý tüm
dilleri, kültürleri, renkleri yok sayan eðitim anlayýþýnýn önümüzdeki günlerde de devam ettirilmeye
çalýþýlacaðý plandan açýkça anlaþýlmaktadýr. Kürtler baþta olmak üzere Türkiye’de yaþayan çok sayýda
halk anadilinde eðitim talep ederken kalkýnma planýnda bu konuya iliþkin en küçük bir imanýn bile
yer almamasý büyük bir eksikliktir. Buna karþýlýk tüm tür ve düzeylerde tüm yurttaþlara kamusal bir
hizmet olarak ücretsiz olarak sunulmasý gereken eðitimin daha fazla piyasaya açýlacaðý ön
görülmektedir. Özel okullarýn destekleneceði, okullarýn kendi gelirlerini yaratmalarý yönünde teþvik
edileceði, üniversiteler arasýnda giriþimciliðin ve rekabetin artýrýlacaðý belirtilmektedir.  

Eðitim emekçilerinin yaþadýðý sorunlar ise hiç dile getirilmemiþtir. Atamasý yapýlmayan
öðretmenlerin istihdamý, öðretmenlerin mali ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, aile bütünlükleri
anayasal güvenceye raðmen bozulan öðretmenlerin sorunlarý, yöneticilerin anti demokratik yol ve
yöntemlerle atanmasý, yandaþ sendikaya üye olmalarý yönünde baský uygulanmasý, muhalif sendika
üyesi öðretmenlerin sistematik baskýya ve tehditte maruz kalmasý, eðitim emekçilerinin 147 hattý ve
benzeri yol yöntemlerle fiþlenmesi vb. çok sayýda sorunlarý görünmemiþtir. 

Planda 4+4+4 sisteminin yarattýðý olumsuzluklara hiç deðinilmemiþtir. Eðitim Sendikalarýnýn
görüþlerine göre 4+4+4 uygulamasý ile; Okula baþlama yaþýnýn geri çekilmesi 1. sýnýflarda yýðýlmalara
neden olmuþtur.  Okulöncesi eðitimde okullaþma oranlarý düþmüþtür. Zorunlu din dersi ve zorunlu
seçmeli din dersleri dayatmasý artmýþtýr. Öðrencilerin okul devamsýzlýðý artmýþtýr. Anadilinde eðitim
hakkýnýn önündeki engeller sürmüþtür. Açýk lise kayýtlarý arttý, örgün lise kayýtlarý azalmýþtýr. Taþýmalý
eðitim uygulamasýndaki artýþ endiþe verici boyutlara ulaþmýþtýr. 4+4+4 sonrasýnda özel okul kayýtlarý
yüzde 15 artmýþtýr. 
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Eðitim sisteminin kronik sorunlarýnýn belirtilip bunlarýn hangi yol ve yöntemlerle aþýlabileceðine
yönelik politikalarýn kalkýnma planýnda yer almasý oldukça önemlidir. Bu temel de planýn eðitim
baþlýðýnda yer alan, eðitimi piyasaya açan ve ticarileþtiren politikalar yerine kamusal ve ücretsiz
eðitimi güçlendiren, çok kültürlü,  çok dilli demokratik eðitimi kurumsallaþtýracak, eðitim sisteminin
bileþenlerinin mali ve özlük haklarýný güçlendirecek politikalarýn yer almasý oldukça önemlidir. 

Kamuda Stratejik Yönetim ve Ýnsan Kaynaklarý
Günümüz kapitalizminin son dönemde benimsemiþ olduðu araçlarýn (yönetiþim, toplam kalite

yönetimi, performans deðerlendirme vb) amacý, öncekilerde olduðu gibi, emekçilerin kazanýlmýþ
haklarýný elinden almak, onlarý sürekli denetim altýnda tutarak, emeðin sermayeye olan baðýmlýlýðýný
daha da arttýrmaktýr. 

Sermayenin içinde bulunduðu krizden, emekçilerin üzerine basarak çýkmak isteðini, kapitalist
geliþme sürecinin her aþamasýnda görmek mümkündür. Bu anlayýþýn günümüzdeki görünümü, esnek
çalýþma, insan kaynaklarý yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi, emeði ve emekçileri sermaye ile
koþulsuz uzlaþmaya davet eden “yönetim modelleri” þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bu modeller,
teorisyenleri ve savunucularýnýn ileri sürdüðü gibi bugünün kapitalizmine yeni ufuklar açan “çaðdaþ
modeller” olarak ileri sürülmektedir. Ne var ki, dünya çapýnda yaþanan örneklere ve uygulama
sonuçlarýna bakýldýðýnda ayný modellerin, emekçiler açýsýndan hep daha fazla sömürü, daha fazla
baský, daha fazla iþsizlik ve kendilerini savunma araçlarýndan yoksun býrakýlma anlamýna geldiðini
görmek mümkündür. 

Üretim ve yönetim iliþkilerinde görülen farklýlaþma, geçmiþten farklý olarak, emekçilerin
katýlýmýna ve rýzasýna dayanan geniþ ve yaygýn iþ düzenleri gerektirdiðinden, iþ örgütlenmesi konusu
teknik bir sorun olmaktan çýkmýþ, gerek özel kesimde ve gerekse kamuda çalýþma iliþkilerinin odaðýný
oluþturan çok yönlü bir düzenleme alaný haline gelmiþtir. Diðer taraftan iþçi ve emekçilerin katkýsýna
ve iþbirliðine duyulan gereksinme, iþyeri düzeyinde insan iliþkilerine öncelik verdiði iddiasýyla ortaya
çýkan örgütsel (esnek üretim, esnek çalýþma) ve yönetsel (insan kaynaklarý yönetimi, TKY)
uygulamalarýn gündeme getirilmesine neden olmuþtur. 

Toplam Kalite Yönetimi, günümüzde gerek mal ve hizmet üreten işletmelerde ve gerekse kamu
yönetiminin çeþitli alanlarýnda var olan sorunlarýn tümünü kökten çözebileceðini iddia eden bir model
olarak öne sürülmektedir. Henüz öne sürülen modeli oluþturan ilkeler tartýþýlmaksýzýn, basta eðitim
olmak üzere pek çok kamu hizmeti alanýnda nasýl uygulanabileceðine iliksin arayýþlara girilmiþ ve
pek çok kurumda anlaþýlmaz bir “acelecilik” içinde uygulamaya geçilmiþtir. TKY’nin yenilik,
özgürlük, modernlik, katýlýmcýlýk gibi emekçilerin kafasýnda olumlu etkiler yapan kavramlarla ortaya
çýkmasý eleþtirel bir analiz yapýlmasýný güçleþtirmektedir. Ancak söz konusu model, görüldüðü ya da
gösterildiðinin ötesinde oldukça derin anlamlar içermekte, bu yönüyle de emekçilere yönelik çok
yönlü ve kapsamlý bir planýn en önemli parçasýný oluþturmaktadýr.

Toplam Kalite Yönetimine iliþkin olarak yapýlan tartýþmalara bakýldýðýnda; aslýnda yapýlan
tartýþmalarýn kapsamlý bir yapýlanmanýn küçük bir parçasýný oluþturduðu açýkça görülür. Yapýlmak
istenen, toplam kalite yönetimi ile kapitalist ekonomilerin kronik krizleri, krizden çýkýþ için önerilen
yeni liberal politikalar, üretimin esnekleþmesi, emekçilere esnek çalýþmanýn dayatýlmasý gibi, hepsinin
birlikte oluþturduðu bütünsellik içinde gizlenmeye çalýþýlmasýdýr. Tüm bu çabalar toplam kalite
yönetimini “teknik bir mesele”, dolayýsýyla herkesin “anlayamayacaðý” teknik bir konu düzeyine
indirme çabalarýnýn bir sonucudur. Böyle yapýlarak TKY’nin son derece açýk olan ideolojik-felsefi
içeriði gizlenmeye çalýþýlmakta, böylece özellikle emekçiler ve onlarýn sendikalarý arasýnda bir
yanýlsama yaratýlmak istenmektedir.
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Performans deðerlendirme, iþteki baþarý düzeyinin belirlenmesi amacýyla gerçekleþtirilen ve
çoðunlukla çalýþanlara önceden belirlenmiþ ve tanýmlanmýþ birtakým kriterlere göre pek iyi, iyi, orta, zayýf
gibi sýfatlar ya da rakamsal puanlar verilerek yapýlan iþlemler bütünü olarak tanýmlanýr. Özellikle ücret
belirlemelerinde uygulanan yöntem, son yýllarda çalýþma iliþkilerinin her alanýnda uygulanmaya baþlamýþtýr.

Performansa deðerlendirme uygulamalarýnýn bilinen en önemli özelliði, denetimin yaygýnlaþmasý
ve içselleþtirilmesinin saðlanmasýdýr. Baþka bir ifadeyle iþyerinde çalýþanlara “kendi kaderini kendi
belirleyeceði” hissettirilir. Çalýþma hýzý ve verim artýþýnýn gözlenebilir olmasýna çalýþýlýr. “Ne kadar
çalýþýrsan o kadar karþýlýðýný alýrsýn” ilkesine dayandýrýlan bu sistemde amaç, çalýþanlara emeðinin
karþýlýðýný alacaðýný hissettirmek ve böylece motivasyonlarýný arttýrmaktýr. Kamuda uygulanan “eþit
iþe eþit ücret” ilkesi ile çeliþen bu uygulama, ayný deðerde iþi yapanlarýn, farklý ücretlendirilmesi gibi
tehlikeli bir durumu da beraberinde getirecektir. 

Performans deðerlendirmesi, söz konusu yatýrýmlarýn “en az maliyetle nasýl kâr edilebilir” ya da
örneðin eðitim kurumlarý açýsýndan düþünürsek “nasýl kendi kendine yetebilir” mantýðý üzerine
kurulmasý üzerinden tasarlanmýþ ve uygulamaya konulmuþtur. Fabrika sistemi içinde yoðun olarak
kullanýlan ve iþçiler arasýnda acýmasýz bir rekabet yaratýlmasýnda etkili olan bu sistem, kamuda da
uygulamaya baþlamýþtýr.

Emekçilerin yaptýklarý iþin gereklerini yerine getirip getirmediklerine iliþkin deðerlendirmeler;
ücret düzenlemeleri, hizmet içi eðitim olanaklarýndan yararlanma, yaptýðý iþte yükselme  vb kiþisel
geliþim olanaklarýnýn elde edilmesinde uygulanan sistem performans deðerlendirmesidir. 

Günümüzde, genel olarak benimsenen ve 21. yüzyýla damgasýný vuracaðý iddia edilen yeni
yönetim stratejileri; iþyerlerinde performansý ve verimliliði daha çok arttýrmayý, böylece yöneticiler
ile emekçiler arasýnda “etkin bir iletiþim” ve kurmayý hedeflemektedir. Bu stratejilerin esas amacý
“iþletme ya da kurum içi dayanýþma; ayný kurumdaki kiþi ya da gruplar arasýnda rekabeti” saðlamaktýr.
“Ýnsan kaynaðý”ný geliþtirme, “performans yükseltilmesi” vb yöntemler ile emekçilerin daha fazla
sorumluluk üstlenmeleri, dolayýsýyla çalýþýlan fabrika ya da kurumun almasý gereken sorumluluðun
o iþyerinde çalýþan iþçiler ya da emekçilerin sýrtýna bir þekilde yüklenmesi söz konusudur. 

Performans deðerlendirmesinin tüm örgüt düzeyini kapsamasý, mümkünse en alt birimlere kadar
indirilmesi hedeflenir. Toplam Kalite Yönetimi iþletmenin yatay ve dikey boyutlarýndaki etkinlik
alanlarýnda uygulanacaðýna göre, performans ölçümlerinin de bu ayrýntýda tasarlanmasý gerekecektir.
Böylece uygulama alanýnda her birey diðerini rakibi olarak görecek, birbiriyle rekabet ederek
performansýný kendiliðinden arttýracaktýr.  

Performans deðerlendirmesi uygulamasýnda emekçiler “yüksek performans” sergileyerek daha
iyi ücret alacaðýný düþünürken, diðer taraftan uygulama bireysel deðerlendirmeye dayandýðýndan
herkesin birbirinin “rakibi” olduðunu düþüncesi kendiliðinden geliþecektir. Emekçiler arasýnda
yaratýlmak istenen rekabet, “kiþisel rekabet”tir. Bu uygulama, emekçilerin sadece çalýþma süreleri ve
çalýþma koþullarýný deðil, ayný zamanda tüm yaþamlarýný olumsuz etkileyen, hatta onlarý
saðlýklarýndan eden bir yöntemdir.  

Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamalarý
Günümüzde enformasyon teknolojilerindeki geliþmeler, ‘bilgi parmaklarýnýzýn ucunda’

sloganýyla yepyeni bir dönem baþlamaktadýr. Artýk gündelik yaþamdaki her þey, -ekonomi, çalýþma
hayatý, toplumsal ve idari hizmetler, eðitim, cemaatleþme, vs. gibi- sanal bir ortama taþýnýrken,
insanlar internete girdikleri anda ucu bucaðý olmayan bir dünyaya açýlmaktadýrlar.
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Enformasyon teknolojilerindeki bu geliþmeler bugün kamusal alaný da dönüþtürmektedir.
Kamunun birçok hizmeti sanal ortama taþýdýðý ve bunun giderek daha da artacaðý görülmektedir.
Trafik cezalarýnýn ödenmesinden, öðrenci bilgi sistemlerine; adli sicil kayýtlarýnýn sorgulanmasýndan,
icra takiplerine varýncaya kadar eðitim, saðlýk, adalet, güvenlik, ulaþým, seçim vb. birçok kamusal
hizmet alanýnda idari açýdan gündelik yaþama kolaylýk ve pratiklik saðlayan geliþmeler ilk bakýþta
herkesin beðenisini kazanmýþ durumda. Artýk birçok resmi bilgi, iþlem ya da belge için kapý kapý
dolaþmýyor, günlerce beklemiyoruz, ihtiyacýmýz olana birkaç dakika içinde ulaþabiliyoruz.

Ýdari açýdan e-devlet uygulamalarýnýn yarattýðý olumlu etkiler düþünülünce bu durumun
savunulmasý ve hatta daha da geniþletilmesi gerekliliði düþünülebilir.  Fakat devlet ve insan arasýnda
kurulan iliþki kamusal alanda enformasyon teknolojilerinin kullanýmý konusuna yaklaþým da
belirleyici olmaktadýr. 

Demokrasinin tüm kurumlarý ile iþletilmediði, denetim sisteminin kapalý olduðu, yargýnýn
yürütmenin etkisi altýnda olduðu, devletin kutsal olduðu, insan haklarýnýn devlet ve sermaye
karþýsýnda yok sayýldýðý, kamusal alan dahil toplumun her alanýnýn piyasaya açýldýðý, resmi ideoloji
dýþýnda kalan tüm düþüncelerin terörize edildiði, farklý düþünen, inanan, yaþayan, konuþan herkesin
suçlu sayýldýðý, toplumsal kutuplaþmadan ve milliyetçilikten sürekli yararlanýlan, güvenlikçi yönetim
anlayýþýnýn egemen olduðu, basýn ve medyanýn özgür olmadýðý Türkiye gibi bir ülkede enformasyon
teknolojilerinin de insan haklarýna saygýlý bir þekilde kullanýlýp geliþtirilmesi düþünülemez. 

Yukarýda da belirtildiði gibi ilk bakýþta gündelik yaþamý kolaylaþtýran somut pratikler olmasýna
raðmen birçok ülkede olduðu gibi Türkiye’de de enformasyon teknolojisi devlet ve sermaye çýkarýna
hizmet etmektedir. 

Tüm kiþisel bilgilerin ve e-devlet üzerinden yapýlan tüm iþlemlerin bir kopyasýnýn düzenli olarak
MÝT baþta olmak üzere güvenlik birimlerine verilerek fiþlemelerin yapýlmasý, Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý kurumlarda yapýlan iþlemlerden sonra bakanlýk yetkililerinin aileleri arayarak bilgi vererek
müdahale etmesi, binlerce kiþinin telefon konuþmalarýndan ya da ortam dinlemelerinden dolayý
cezaevlerine konulmasý, sigorta þirketlerinin, bankalarýn ulaþtýklarý kiþisel bilgiler sayesinde insanlarý
arayarak kiþisel bilgilerin gizliliðine müdahale edilmesi vb. çok sayýdaki örnek e-devlet
uygulamasýnýn daha çok neye hizmet ettiðini açýkça ortaya koymaktadýr. Bu da bize, insanlarýn
neredeyse tümünün kayýt altýna alýndýðý ve her hareketlerinin / iletiþimlerinin sürekli izlendiðini
göstermektedir.

Bu geliþmeler, kamusal alanda enformasyon teknolojilerinin kullanýmýnýn gözetim toplumundan
yana kaymaya baþladýðýný; kamusal ve özel yaþamda beliren özgürlük/mahremiyet ihlalleri
paralelinde, -teknoloji temelli- yeni iktidar yapýlarý ortaya çýktýðýný ifade etmektedir. 

Gözetim pratiklerinin gündelik yaþamýn tüm alanlarýnda egemenlik kurmalarý ve gözetim
toplumunun hükümranlýðýný ilan etmeye baþlamasýndaki baþlýca etken, iktidarlar/egemen güçler ile
enformasyon teknolojileri arasýndaki ortaklýk ve bu teknolojilerde görülen inanýlmaz geliþmeler
olmuþtur. Sanayi toplumunda dinamo görevini buharlý makinelerin üstlenmiþ olmasýndaki gibi;
enformasyon toplumda da bu görevi, mikro-teknolojilere dayalý olarak telekomünikasyon, bilgisayar
ve uydu sistemleri yüklenmiþtir. Bunlar sayesinde gözetim pratikleri, tarihin hiçbir döneminde
olmadýðý kadar sistematik ve etkin bir hale gelmiþtir. Enformasyon teknolojilerinde yaþanan
geliþmeler ve sosyo-ekonomik yapýdaki dönüþümler ile zirve noktasýna ulaþan gözetim pratikleri;
günümüzde tümüyle kurumsallaþarak toplumu her yönden çember içine almýþ, bireyleri yaþamýn her
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anýnda ve gerçekleþtirdikleri tüm etkinliklerde merkezi bir gözetimin merceði altýna yerleþtirmiþtir.
Bu baðlamda, enformasyon teknolojilerinin mevcut getirilerinin yanýnda; iktidarlarýn merkezileþmesi,
totaliter eðilimlerin gün ýþýðýna çýkmasý, özgürlüklerin kýsýtlanmasý ve mahremiyetlerin ortadan
kalkmasý gibi olumsuz sonuçlarý da söz konusudur. Bu sayede, bir yandan bireyler/toplum denetim
altýna alýnabilirken, diðer yandan da egemen güçlerin iktidarlarý en üst seviyeye taþýnmaktadýr.
Toplumsal yaþama bir eyleyen ve/veya tüketici olarak katýlan insanoðlu, günümüzde gözetim
teknolojilerinin nefesini her an biraz daha fazla ensesinde hissetmeye baþlamaktadýr. Bu nedenle,
toplumsal yaþamdaki sonuçlarýný her yönüyle ele almadan, teknolojik determinist eðilimler içinde
yeni teknolojileri çýlgýnca bir iþtah ile hayatýmýza buyur etmek ve kutsamak, madalyonun karanlýk
yüzünün gözden kaçýrýlmasýna neden olabilecektir. Buna baðlý olarak, insanlýða sunulmakta olan
imkanlar tüm yönleriyle yeniden ele alýnmalý ve üzerinde tekrar tekrar düþünülmelidir.

Ýnsan haklarýna saygýlý, demokrasinin tüm kurallarý ile iþletildiði, yargýnýn baðýmsýz olduðu bir
yönetim anlayýþý olmadan e-devlet uygulamalarý da bugün olduðu gibi bir baský aracý olarak kullanýlacaktýr. 

Ýstihdam ve Çalýþma Hayatý 
Planda, istihdamýn arttýðý, kayýtdýþý istihdamýn düþtüðü, memur ve iþçilerin ücretlerinin arttýðý,

iþ saðlýðý ve güvenliði önlemleri alýndýðý, sendikalý sayýsýnýn arttýðý, toplu sözleþme mevzuatýnda
ilerlemelerden söz edilmektedir. 

Oysaki, kayýt dýþý ekonominin %40’larda olduðu, esnek ve kuralsýz çalýþmanýn yaygýnlaþtýðý,
çalýþma yaþýndaki nüfusun istihdam oranýnýn %50 olduðu (kadýnlarda %30) bir ülkede;  iþsizliðin
düþtüðünden bahsetmek ancak ve ancak istatistik oyunlarýyla mümkün olur. 

Bütün baský ve engelleme giriþimlerine, iþten atýlma pahasýna raðmen yüzlerce iþyerinde iþçilerin
giriþtiði sendikal örgütlenmeler, iþverenin tehditleri, kolluðun þiddeti, yetki mevzuatýnýn uzun sürmesi
nedeniyle kalýcý olamamaktadýr.  Yine, siyasi iktidarýn sendikalarý itibarsýzlaþtýrma ve etkinliðini
kýrma giriþimleri her geçen gün baþka biçimler alarak ilerlemektedir. Örgütlü iþyerlerinde yandaþ
sendikalarýn örgütlenmesini teþvik ederek emekçileri bölme giriþimlerine, son dönemde, THY’de ve
Çay Kur’da olduðu gibi bizzat grev kýrýcýlýðý rolü de eklenmiþ bulunmaktadýr. 

6331 sayýsý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanmýþ
ve 30.12.2012 tarihinden bu yana da yürürlüktedir.  Ancak, hala iþverenlerin ve kamu otoritesinin almasý
gereken önlemleri almamasý nedeniyle iþçiler beþer, onar iþ cinayetlerine kurban gitmektedir. Ýþ kazalarýnda
hayatýný kaybeden iþçi sayýsý her yýl artmaktadýr. 2008 yýlýnda iþ kazalarýnda hayatýný kaybeden iþçi sayýsý
865 iken, 2009 yýlýnda 1.171’e, 2010 yýlýnda 1.444’e, 2011 yýlýnda 1.700’e ulaþmýþtýr.

Ýþ kazalarýnýn çoðunluðu 50’nin altýnda çalýþan bulunan iþyerlerinde meydana gelmektedir. 2006
yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 60’ý, 2007 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 62’si,
2008 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 61’i, 2009 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 64’ü,
2010 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn % 57’si, 2011 yýlýnda meydana gelen iþ kazalarýnýn
% 53’ü, 50’nin altýnda iþçi çalýþtýran iþyerlerinde meydana gelmektedir.

Ancak, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasanýn 8. Maddesine göre belirtilen tehlike sýnýflarýna göre,
çalýþan sayýsýna bakýlmaksýzýn iþyerlerinde iþ güvenliði uzmaný bulundurulmasý yükümlülüðü,
tehlikeli ve çok tehlikeli iþyerleri için 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüðe girecekken, iþverenlerin
isteði üzerine ertelenmesi gündeme getirilmiþtir. Belirtmek gerekir ki, bu erteleme iþverenleri bir
süre daha masraftan ve kanuni yükümlülükten kurtarýr, ancak siyasi iktidarý sorumluluktan
kurtarmayacaktýr. 
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Siyasi iktidar tarafýndan uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle iþçi ve emekçiler yüz elli yýl
önce kazandýklarý haklarý gasp edilmekte,  kuralsýz, güvencesiz, sendikasýz, saðlýksýz  koþullarda
düþük ücretle, günde 12- saate kadar çalýþmaya zorlanmaktadýr.

Türkiye’de yasal çalýþma süresi haftalýk iþçilerde 45, memurlarda 40 saat olmasýna raðmen;
özellikle özel iþyerlerinde fiili çalýþma süresi 55 ile 59 saat arasýnda deðiþmekte, istihdamýn yaklaþýk
4’te 1’inden fazlasý 60 saatin üzerinde çalýþmaktadýr.

OECD’nin, çevre, ekonomi ve sosyal alanlara iliþkin istatistiklerin yer aldýðý “Factbook 2013”
baþlýklý çalýþmasýna göre; çalýþanlar Türkiye’de, Almanya’dan yýlda 464, Fransa’dan 401,
Ýngiltere’den 252, Ýspanya’dan 187, Japonya’dan 149, Ýtalya’dan 103 saat fazla çalýþmaktadýr.
Çalýþma sürelerinin uzamasý ve esnekleþmesi ile ölümlü iþ kazalarýndaki artýþ arasýnda karþýlýklý bir
iliþki vardýr. Yine, uzun sürelerle çalýþma, meslek hastalýðý riskini de tetiklemektedir.

Büyüyen ekonominin, büyüyen ihracat rakamlarýnýn iþçilerin uzun süre ve düþük ücretle
çalýþtýrýlmasý karþýlýðýnda gerçekleþtiði apaçýk ortadýr. Düþük ücret verilmesi nedeniyle, iþçiler daha
fazla sürelerle-çoðu zaman karþýlýksýz- çalýþmaya zorlanmaktadýr. Nitekim,  TÜÝK’in yoksulluk
verilerine göre; Türkiye nüfusunun % 30’u kiþi baþýna ortalama ayda 475 %16,1’i de 339 liranýn
altýnda bir gelirle yaþamaktadýr. 

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda sözleþmeli ve 4C’li geçici personel kapsamýnda istihdam edilen
personel sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Yýllarca ayný iþyerinde, sürekli ayný iþi yapmalarýna karþýn,
geçici personel aleyhine eþitsizlik ve ayrýmcýlýk hakkaniyet ilkesini zedelemektedir.

Bilim ve teknolojideki geliþmeler doðrultusunda, taþeronlaþtýrma, esnek, kuralsýz çalýþmaya son
verilmesi, asgari ücretin arttýrýlmasý ve çalýþma sürelerinin düþürülmesiyle istihdam artacaðý gibi iþ
kazalarý azalacak, sosyal hukuk devleti olma ilkesi kýsmen gerçekleþmiþ olacaktýr. çalýþma sürelerinin
düþürülmesi,  18 yaþýn altýnda çalýþmanýn yasaklanmasý, ücretli doðum izninin uluslararasý
standartlara yükseltilmesi, kadýn ve çocuk emeðinin korunmasýna yönelik önlemler alýnmasý
gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik 
Sosyal güvenlik hakký anayasal bir hak olup Anayasanýn; 2’nci maddesinde devletin sosyal bir

hukuk devleti olduðu, 60’ıncý maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkýna sahip olduðu, devletin
her türlü sosyal güvenlikle ilgili tedbirleri alýp teþkilat kurmasý hususlarý düzenlenmiþtir. Yine
Anayasamýzýn 49’uncu maddesinde, çalýþmanýn, herkesin hakký ve ödevi olduðu, Devletin,
çalýþanlarýn hayat seviyesini yükseltmek, çalýþma hayatýný geliþtirmek için çalýþanlarý ve iþsizleri
korumak, çalýþmayý desteklemek, iþsizliði önlemeye elveriþli ekonomik bir ortam oluþturmak ve
çalýþma barýþýný saðlamak için gerekli tedbirleri alacaðý belirtilmiþtir.

Sosyal Güvenlik açýðý Gayri Safi Milli Hasýlanýn yüzde 4’ü kadar olup gittikçe de düþme
eðilimindedir. AB ülkeleri ortalamasýnda sosyal güvenlik açýklarý Milli Gelirin yüzde 16’sý kadardýr. Kuzey
Ülkeleri olan Ýsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde de bu oran Milli Gelirin yüzde 19’u kadardýr.

Bu plan döneminde saðlýk harcamalarýna yapýlan bütçe transferinin büyük bir bölümü ilaç
tekellerine ve özel hastanelere gittiði halde, metinde buna hiç deðinilmemiþtir. Yine sosyal güvenlik
sisteminin açýðýnda meydana gelen 0.6 oranýndaki açýkta, siyasi iktidarýn sýk sýk baþvurduðu “prim
teþviklerinden kaynaklanan transferler”in payýndan hiç söz edilmezken, emekli aylýklarýný öne
çýkarmasý, hedefi saptýrmaktýr.
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Bu dönemde, “kendi hesabýna çalýþan sigortalý sayýsý yýllýk ortalama yüzde 0,9 oranýnda
azalmýþtýr”. Bu demektir ki, küçük esnaf iflas ediyor, batýyor, emekli dahi olamýyor.

Bu dönemde, kayýt dýþý istihdamýn %47’den %39 düzeyine gerilediði belirtilmektedir. Bu
düþüþte, iþçilerin ve sendikalarýn itirazlarýna raðmen iþsizlik fonundan verilen teþvikler sonucu yapýlan
geçici istihdamýn etkili olduðu itiraf edilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarýnýn açýklarýný kapatmak ve “aktüeryal denge” oluþturmayý amaçlayan
5510 Sayýlý Kanun’un yürürlüðe girdiði 2008 yýlýndan sonra, býrakalým “aktüeryal denge”yi, saðlýk
ve sosyal güvenlik sisteminin bütün dengeleri alt üst olmuþ, saðlýk ve sosyal güvenlik giderlerinin
aþýrý artmasý sonucunda sistemdeki açýk alarm vermeye baþlamýþtýr. 2008 yýlýnda 29 milyar 936
milyon TL olan toplam açýk, 2009 yýlýnda 42 milyar 836 milyon TL’ye, 2012 sonu itibariyle 50
milyar TL’ye yaklaþmýþtýr.

Planda bireysel emeklilik sistemi teþvikleri yeniden düzenlenmiþ, vergi teþviki yerine devlet
katkýsý uygulamasýna geçilmiþ olduðu belirtilmektedir. Hükümetin doðrudan ve dolaylý destekleri ile
bireysel emeklilik katýlýmcýlarýnýn sayýsý bugün 2,8 milyonu aþmýþtýr. AKP hükümeti, geçtiðimiz ay
yapýlan yasa deðiþikliði ile bireysel emeklilik sistemine katýlanlara yüzde 25 devlet katkýsý ve
þirketlere yönelik çeþitli vergi kolaylýklarý getirerek, yasasýnda önemli deðiþiklikler yapmýþ ve bireysel
emeklilik sistemini her yönden destekleyeceðini ilan etmiþtir. 

Kamusal emekliliði tasfiye etmenin önemli adýmlarýndan birisi olan bireysel emeklilik sistemi,
muhtemel krizlere karþý sistemin esneklik kazanmasý açýsýndan kiþilerin bilinen anlamda emekli
olmasýndan çok, “yatýrým” ve “tasarruf” amaçlý olarak uygulandýðýndan, sistemi sosyal güvenlik
açýsýndan “emeklilik” olarak deðerlendirmek söz konusu deðildir. Yapýlan yasal düzenlemeler ve
teþviklerle asýl amaçlanan devlet desteði ile bireylerin tasarruf oranýný arttýrmak ve emeklilik
fonlarýnda biriken ciddi büyüklükteki paralarýn bireysel emeklilik þirketleri eliyle finansal iþlemler
üzerinden deðerlendirilmesidir. 

Önceleri kamusal emekliliði tamamlayýcý olarak gündeme getirilen, ancak zaman içinde kamusal
emeklilik sistemlerine karþý ciddi bir alternatif haline gelen bireysel emeklilik, kamusal emeklilik
sisteminin tasfiyesi açýsýndan önemli bir adým olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

Esnek çalýþma ve emeklilik sistemi
Ulusal Ýstihdam Stratejisi’nin parça parça hayata geçirilmesi ile birlikte, son yýllarda giderek

yaygýnlaþan esnek, kuralsýz ve güvencesiz çalýþma koþullarý sosyal güvenlik kapsamýndaki kiþi
sayýsýnýn olmasý gerekenin çok altýnda kalmasýna ve hükümetin de sýk sýk propaganda malzemesi
yaptýðý aktif-pasif oranýn (çalýþan/emekli oraný) düþmesine neden olmuþtur. 

Özellikle son 10 yýl içinde düzenli çalýþma koþullarý ve düzenli çalýþma sürelerinin yerini esnek
çalýþma biçimleri ve esnek çalýþma süreleri almaya baþladýðýndan, baþta iþçi ve emekçiler olmak
üzere, bir þekilde çalýþma yaþamýnýn içinde olan toplum kesimleri ve onlarýn aileleri yaþanan
deðiþikliklerden olumsuz etkilenmeye baþlamýþtýr. 

Dünyada ve Türkiye’de sosyal güvenlik ve saðlýk sistemlerinin krize girmesinin nedeni
“emeklilik yaþ sýnýrlarý” ya da “ödenen prim gün sayýsý”nýn azlýðý deðildir. Çünkü mevcut sosyal
güvenlik sistemleri; iþçi ve emekçilerin asgari olarak düzenli bir iþte sigortalý olarak (emeklilik ve
saðlýk sigortasý), 25-30 yýl çalýþarak emekli olmalarýný, bu süre içinde saðlýk sisteminde de her tür
saðlýk hizmetini parasýz olarak almalarý üstüne kurulmuþtur. Bu sistem, bugüne kadar tüm
eksikliklerine ve yetersizliklerine raðmen olumlu bir iþlev görmüþtür. 
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Esnek çalýþma biçimlerinin, üretim ve hizmet birimlerinde mevcut çalýþma iliþkileri sistemini
parçalayarak; düzenli ve belirli bir iþ günü, belirli bir iþ haftasý ve sigortalý çalýþma zorunluluðunu
(yasalarda bu zorunluluk olmasýna karþýn) ortadan kaldýrmýþ olmasý; bir bütün olarak sosyal güvenlik
sistemlerini asýl çöküþe götüren nedendir. Ortaya çýkan açýklarýn hazineden karþýlanmasý yerine
hükümetler; bunu giderek sayýsý ve prim ödeme imkanlarý azalan sigortalýlarýn üzerine yýkan
yöntemleri devreye sokmuþ ancak bütün müdahalelere raðmen, piyasa odaklý çözüm önerileri
sistemdeki çöküþü daha da derinleþtirmiþtir. 

Sosyal güvenlik ve sistemini tahrip eden temel faktör; çalýþma düzeninin esnekleþtirilerek,
çalýþma iliþkilerine kuralsýzlýðýn egemen olmasýdýr. Buna raðmen, siyasi iktidar esnek çalýþma
biçimlerinde ýsrar etmektedir.

“Aktif-pasif oranýný ve aktüeryal dengeyi iyileþtirmek amacýyla emekli aylýðý hesaplamalarýnda
kullanýlan parametreler, kiþilerin çalýþma hayatýnda daha uzun süre kalmasýný teþvik edecek þekilde
düzenlenecektir.” denilmektedir. Oysa ki;

1 Ekim 2008’de yürürlüðe giren 5510 Sayýlý SSGSS Kanunu’na göre emekli maaþlarý yýllýk
baðlanma oranlarýnýn kademeli olarak düþürülmesi hedeflenmiþtir. Buna göre örneðin Emekli
Sandýðý’na baðlý olarak çalýþan bir kamu emekçisinin 5510 sayýlý Kanun yasalaþmadan önce emekli
olduðunda emekli maaþý baðlama oraný yýllýk yüzde 3 iken, yasadan sonra 2016 yýlýna kadar yüzde
2,5 oranýna, 2016 sonrasýnda ise yüzde 2’ye düþmüþtür. Buna göre 5510 Sayýlý Kanun’un getirdiði
deðiþiklik nedeniyle kamu emekçilerinin emekli maaþlarýndaki düþüþ oraný yüzde 33’ü bulmaktadýr.
Yasal deðiþiklikten önce SSK ve Bað-Kur’dan emekli olanlarýn 1 Ekim 2008 öncesi emekli maaþý
baðlama oraný yýllýk yüzde 2,6 iken, yasadan sonra yüzde 2,5, 2016’dan sonrasý için ise yüzde 2
sýnýrýna çekilerek toplamda SSK ve Bað-Kur emekli maaþlarýnda yüzde 23 düþüþ gerçekleþtirilmiþtir. 

Hasip Kaplan Adil Zozani
Þýrnak Hakkari
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