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BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım hepinize günaydın diyorum.
Bugün gündemimizde, daha önceki çağnda belirtiğimiz üzere. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Programının, hükümet tarafından Komisyonumuza sunuşu yer almaktadır.
Kalkınma planlarının komisyonda görüşülmesiyle ilgili, bildiğiniz gibi bir özel yasa söz konu
sudur -3067 sayılı Yasa- çalışmalarımızı, o yasada yer alan hususlar doğrultusunda sürdüreceğiz.
Özetlemem gerekirse, bir hafta sonra, yine ayın gün -pazartesi- başlayacağımız çalışmalarla,
aralıksız bir görüşme tarzıyla görüşmeleri tamamlayacağız.
Görüşmelerde kalkınma planlarında maddeler gibi bir sıralama yer almamakta, bölümler ola
rak başlıkları itibariyle yer almakta ve ilgili yasa da, görüşmelerin bölümler halinde yapılacağını
ifade etmektedir. O nedenle de, görüşmeleri bölümler üzerinde sürdüreceğiz.
Görüşmeler sırasında değişiklik istekleri olabilir, bunlar, yine ilgili yasanın bize yol gösterdi
ği şekilde sonuçlandıracağız. Yani, önergeleri en son oturuma bırakacağız ve burada önergeleri, ko
misyona ve hükümetin bilgisine sunaraktan, sonuçlandıracağız.
Bütçe müzakerelerinde Komisyonumuzun takip ettiği bir yol, görüşme tarzı söz konusu, bili
yorsunuz, arkadaşlarımız iki bütçeyi birlikte çıkardığımız için biliyorlar.
Ben, yine, görüşmenin benzer bir yöntemle sonuçlandırılması için Komisyonumuzun tasvibine
sunacağımız bir dizi kararlan, görüşlerinize sunacağım. Surelerle ilgili, programla ilgili, bunları bir
likte karara bağladıktan sonra da, bugün ilk gün olarak, Sayın Bakanımızın sunuşunu alacağız.
Şimdi, müsaade ederseniz, almamız gereken bazı kararlar için. Komisyon Başkanlığı olarak
hazırladığımız önerileri bilgilerinize sunup, sonra da oylarınıza sunacağım.
Okutuyorum :
1- Görüşme programı üzerinde söz alma arzusunda bulunan üyelerimize söz verilmesi husu
su:
20.6.2(XX) Salı günü ile 22.6.2000 Perşembe günü müzakerelerin iki bölüm halinde yapılması
hususu.
BAŞKAN - Size daha önce de göndermiştik bir taslak olarak, bu şekilde, görüşmeleri sürdü
receğiz. 4 gün, sabah ve öğlen tamamlayamazsak akşama kadar devam edeceğiz.
I
inci madde olarak müzakerelerin bu şekilde yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer hususu okutuyorum:
2- Çalışma saatlerinin;
a) Planın Komisyona sunulmasının I2.6.2(XX) Pazartesi günü saat 11.00'de,
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b) Diğer günler sabah 10.30-13.30, öğleden sonra 14.30-19.00, akşam 20.00 ve günlük prog
ramının bitimine kadar şeklinde düzenlenmesi.
BAŞKAN -Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Konuşma süreleri...
3- Konuşma süreleri;
a) Komisyon üyeleri için 20 dakika,
b) Diğer milletvekilleri için 10 dakika olarak sınırlandırılması.
BAŞKAN - Bu konuda herhangi bir görüşü olan?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4- Söz verme sırasında Komisyon üyelerine öncelik tanınması.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5- Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz kaydının müzakerelere başlanmasını taki
ben I saat içinde, bizzat Başkanlığa başvurulması suretiyle yapılması.
BAŞKAN - Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6- İçtüzüğün 33 üncü maddesine göre tam tutanak tutulması.
BAŞKAN - Bu, bizim geleneksel bir şeyimizdir zaten; yaralı da oluyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, değerli arkadaşlar, biraz önce de ifade ettiğim gibi, kalkınma planımızın görüşmeleri
ne, bugün. Hükümetimizin sunuşuyla başlayacağız.
Bir hafta sonra, yine pazartesi günü de, 4 gün sürecek aralıksız müzakere dönemi yaşayacağız
ve umuyorum, perşembe günü akşamı. Komisyonumuz en iyi şekilde müzakerelerini tamamlaya
rak, planı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüşebilir bir şekle kavuşması için sonuçlandıracak
tır.
Bugün, gündemimizde. Sayın Hükümetin plan hakkındaki sunuşu yer almaktadır. Bu amaçla.
Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Tannkulu'ya, Hükümet adına söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; bilim ve teknoloji alanındaki
uzun yıllar sonucu sağlanan birikimlerin sırasıyla, mikroelektronik, bilgi teknolojisi ve iletişim tek
nolojilerine uygulanmasıyla yeni bir çağa girmiş bulunuyoruz.
Temelinde mikroelektriğin bulunduğu bilgi çağında, bilginin yayılması, toplanması ve bilgiye
ulaşım, devrim sayılabilecek bir hızla gerçekleşmektedir.
Mikroelektroniğin ulaşım, haberleşme ve telekominikasyon sektörlerine uygulanması, ülkeler
arasında sınır teşkil eden engelleri önemli ölçüde ortadan kaldırmış, mal, hizmet ve sermaye hare
ketleri yüksek mobilite kazanmış ve bunun sonucunda uluslararası ilişkiler ve uluslararası ticaret
yeniden düzenlenmiştir.
I970'li yıllarda başlayan ve küreselleşme adı verilen bu olgu, 1990'lı yıllarda hâkimiyetini iyi
ce hissettirmiş, 2000 yılına geldiğimizde yeni bir dünya düzeni haline gelmiştir.
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içinde yaşadığımız bu süreç, mikroelektronik alanındaki hızlı gelişmelerin sanayi ve hizmet
süreçlerine uygulanması, uluslararası ticaret ve pazarlamanın kolaylaşması, çabuklaşması, ekono
miler alanında bilgisayar hazıyla ölçülen bir yarışın, yani, rekabetin doğmasına sebep olmuştur
Aslında, bilim ve teknolojilerin bu denli gelişme, hatta sıçrama göstermesinin orjininde, insan
hak ve hürriyetlerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomik sisteme uygulanması bulunmak
tadır.
Düşünce sahasındaki gelişmeler, insanların fikirlerini serbestçe ifade edebilmeleri, sosyal iliş
kileri etkilemiş ve altyapısı sağlam bir toplum oluşturmuştur.
Demokratik katılımcılık adını verdiğimiz bu sürecin ekonomik alandaki etkisi, özel teşebbü
sün, bilahara ferdî teşebbüsün girişimci projelerini ekonomik sisteme dahil etmesiyle devam etmiş
tir.
Görüldüğü şekilde düşünce sahasındaki gelişmeler ve onların teknolojide ve ekonomide hayat
bulması, demokratik katılımcılık ve ekonomik girişimciliğe dayalı bir sistemi ortaya çıkarmıştır.
Bu durumda ülkeler, politikalarını yeniden gözden geçirmek ve yeni oluşan dünya şartlarına inti
bak ettirmek zorundadır.
Uluslararası etkileşimin en üst seviyeye çıktığı bir dönemde, kültürel altyapıları sağlam ve
güçlü kültürlere sahip olanların daha avantajlı bir konuma sahip olacakları açıktır.
Düşünmeyi önplana çıkaran, düşüncenin ürünlerini sosyal yapıya dönüştürebiline dinamik
toplumlar, demokratik katılımcılık ve ekonomik girişimcilik ilkelerinin yerine getirebileceklerdir.
Bu bakımdan, 21 inci yüzyılın insanı, her türlü yargıdan ve sınırlamadan uzak, hür düşünceli, de
mokratik katılımcı, laik ve girişimci olmak zorundadır.
Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin kolaylaşması, çabuklaşması ve sınır tanımaz bir yapı
kazanması, global büyümenin önün açmakta, ülke ve dünya ekonomilerine yeni imkânlar sağla
maktadır.
Ülkelerin bu imkânlardan faydalanabilmeleri, mobileteleri artan mal, hizmet ve sermaye akım
larının girişini sağlayabilecek sosyal ve ekonomik istikrar altyapısına ve teknolojiyi özümseyebilecek insan gücüne sahip olmalarına bağlıdır.
Yeni dünya düzeninde rekabet, fikrî haklar ve çevre gibi alanlarda kural, uluslararası kuruluş
ların etkinliğini artırmaktadır.
21 inci yüzyılın dünyasında ilişkiler uluslararası ekonominin şartlarına, normlarına ve stan
dartlarına uygun yürütülecektir.
Bu etkileşim içerisinde yabancı sermayeyi, dolayısıyla dış imkânları ülkeye çekebilmek, bilgi
çağına uygun bilgi altyapısı ve bilgi çağının insanını yetiştirmekle mümkündür.
Demokratik katılımcılık ve ekonomik girişimciliğe dayalı yeni toplum düzeninin itici gücü
olan bilgi sahibi olma ve bilginin kullanımı insan unsuruna yapılacak yatırım ve o insanların bilgi
yi üretmeye dönüştürebilecekleri altyapının önemini de giderek artırmaktadır.
İleri teknolojilerin sürüklediği ekonomik sistemde yatırım, üretim ve pazariama faaliyetleri
araştırma-geliştirme faaliyetleri üzerine kurulmuştur. Bilgi ekonomisi adı verilen sistemde, tabiî
olarak bilgiye yatırım önşart ve ana ilkedir.
Bugün bilgi çağını yaşayan gelişmiş ülkelerde, bilgiye dayalı faaliyetlerin payı Gayri Safî Mil
lî Hâsılanın yüzde 50'sine ulaşmıştır.
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Bilgi toplumunda refah seviyesi ve tercih imkânları artan tüketici kesimi, üretici kesimi baskı
altında tutmakta, onları daha ucuz mal ve hizmet üretimine zorlayarak, verimlilik artışı, bilgi yo
ğun hızlı teknolojik gelişme ve özgün tasarımlara zorlamaktadır.
Bu gelişmeler, bilgi toplumuna yoğun rekabet, hızlı ekonomik büyüme, yüksek verimlilik ve
özgün düşüncenin şekillendirdiği yeni faaliyet alanları ve geniş eğitim, kültür, sosyal ve sağlık alt
yapısı imkânları sağlamaktadır.
Küreselleşme süreci ülkelere ve global ekonomiye pek çok imkân getirmekle birlikte, bazı
riskleri de taşımaktadır.
Bilgi toplumu özelliği daha önce kazanmış olan gelişmiş ülkeler, ellerindeki imkânlar sebebiy
le, yeni dünya düzeninin kurallarını koymaktadırlar. Bu kurallar konurken, öncelikle gelişmiş ül
kelerin sahip oldukları sistemin korunması amaçlanmakta, gelişmekte olan ülkelerin durumları da
ha sonra değerlendirilmektedir.
Amansız rekabete dayalı yeni düzende, yüksek teknolojiye ve araştırma-geliştirme altyapısına
sahip ülkeler, daha başlangıçta birtakım avantajlara sahiptir.
Küresel bütünleşme sonucunda mal ve sermaye hareketlerinin uluslararasılaşması, ülke eko
nomilerinin ve finans piyasalarının karşılıklı bağımlılıklarını artırmış ve ülkelerin uluslararası pi
yasaları dikkate almadan makroekonomik politika kararları alma ve uygulama imkânını da sınırla
mıştır.
Bu durum, kural koyucu durumda olan gelişmiş ülkelere her zaman kendi lehlerine karar ala
bilme imkânı vermektedir.
Bu çerçevede. Sekizinci Plan stratejisinde de belirtildiği üzere, insanlarını yeni düzenin gerek
lerine uygun, demokratik katılımcı, girişimci, özgün fikirler üretebilen, risk alabilen ve kültürel
yönden güçlü nitelikte yetiştirebi 1in ülkelerin, bu yarışta ayakta kalabilme şansı olabilecektir.
21 inci yüzyılda, bilgi eksenli değişimi gerçekleştirebilen, bilgiye ulaşım ve kullanım altyapı
sı kurabilen, kültürel birikimi yüksek ve kültürel dinamikleri güçlü ülkeler arasında önemli mesa
feler de ortaya çıkabilecektir.
Pratikte uluslararası norm, standart ve kurallara uyum sağlayamayan ve sistemleri uluslarara
sı rekabete göre düzenleyemeyen ülkelerin bu yarışta yer almaları da imkânsızlaşacaktır.
Ülkelerin yeni dünya düzeyinde faal aktör olarak itibarlı ve etkin yer alabilmeleri, bu dönü
şümleri başarmalarına bağlı olacaktır.
Bu çerçevede, gelişmeleri gören ve değerlendirebilen bütün ülkeler, yeni dünya düzeninin zor
ladığı dönüşümleri, kendi amaçlarına uygun yönde yapabilmek için, stratejik yönlendirmeler ve
makro planlar yapmaktadıriar.
Bu gelişmeler istikametinde ve ışığında 2001-2005 yıllarını kapsayacak olan Sekizinci Beş
Yıllık Plan hazırlanmıştır.
Plan, on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde. Sekizinci Plan öncesi durum, ekonomik ve
sosyal alanlardaki gelişmeler, dünyadaki temel yönelimlere vurgu yapılarak verilmektedir. Bu bö
lüm, gerek 2001-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli gelişme stratejisinin gerekse Sekizinci Pla
nın genel çerçevesini oluşturmaktadır.
Sekizinci Plandan Cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yıldönümüne uzanan dönemde, 20012023 yıllarında, ülkemizin uzun vadeli gelişme amaç ve stratejisi ikinci bölümün konusudur.
Üçüncü bölümde, planın temel amaç, ilke ve politikaları yer almaktadır.
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Dördüncü bölüm, planın makro ekonomik politika, hedef ve tahminlerine ayrılmıştır.
Avrupa Birliğiyle ilişkiler ise, beşinci bölümde, ayrıntılı olarak yer almaktadır.
İzleyen altıncı bölümde, ülkemizin, bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ilişkileri, Türk Cumhuri
yetleri, bölgesel ve küresel işbirlikleri ve uluslararası teknik işbirliği çerçevesinde ele alınmaktadır.
Yedinci bölümde ise, son yıllarda dünyada da oldukça önplana çıkan, bölgesel gelişme politi
kaları konusunda ülkemizde izlenmesi öngörülen teme politika ve ilkelere yer verilmektedir.
Sosyal ve ekonomik sektörlerle ilgili gelişme, hedef ve politikaları sekizinci bölümün konusu
dur. Bu bölüm, insan kaynaklarının geliştirilmesinden, sosyal refahın geliştirilmesine, sınaileşmeden çevreye, bilim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden ener
ji ve ulaştırmaya, kültürden kentsel ve kırsal altyapıya kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan
konuları kapsamaktadır.
Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması konusu, dokuzuncu bölümde yer almakladır.
Son bölümde ise, ekonomide etkinliğin artırılmasına yer verilmiştir. Bu bölümde temelde ve
rimlilik ve kalite, rekabet hukuku ve politikaları, fikrî hakların korunması, kayıtdışı ekonominin ka
yıt altına alınması gibi konular değeriendirilmektedir.
Sayın milletvekileri, konuşmamın bu bölümünde Türkiye'nin birikimi, başlıca sorun alanları
ve avantajları hakkında da kısaca bilgi arz etmek istiyorum.
Ülkemizde planlı dönemde sanayileşmede rekabet gücünü artırmada, piyasa mekanizmasını
kurumsallaştırmada ve fiziki altyapıyı iyileştirmede önemli mesafeler katedilmesine rağmen, bu
gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmede hedeflediği düzeye ulaştığı anlamına gelme
mektedir.
Makro ekonomik istikrarsızlık, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince geliştirilememesi,
ekonomide düşük verimlilik, işgücünün niteliğindeki yetersizlik, işsizlik ve tarımdaki atıl işgücü,
gelir dağılımındaki dengesizlikler, üretim, yatırım ve ihracatta geleneksel sektörierin ağırlığı, tek
nolojinin üretimi, kullanımı ve yayılmasındaki yetersizlik, bilgi ve iletişim altyapısındaki eksiklik,
enerji ve diğer altyapı hizmetlerindeki aksaklıklar, kamu hizmetlerinde verim düşüklüğü, doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının azlığı Türkiye'nin başlıca sorun alanlarını oluşturmaktadır.
İllkemizin önemil sorunları olmasına karşılık, bunları aşmasında kendisine büyük katkısı ola
bilecek avantajları da bulunmaktadır.
Öncclikle ülkemiz, 1998 yılında ulaştığı 206 milyar dolar düzeyindeki millî geliriyle dünya
nın 22 nci büyük ekonomisi durumudadır.
Ayrıca, Avrupa Birilği tam üyeliğine adaylığı, kültür birikimi, genç ve dinamik nüfusu, ulusal
gelişme bilinci, girişimcilik birikimi, kurumsallaşma yolunda ilerlemiş piyasa ekonomisi, uluslara
rası rekabete açık sanayi yapısı. Güneydoğu Anadolu Projesiyle harekete geçirilen bölge potansi
yeli, jeostratejik konumu, kıtalararası ulaştırma ağlan, Avrasya petrol ve doğalgazının dünyaya
ulaştırılmasındaki doğal terminal konumu, doğal kaynaklan, tarihî ve turistik değerleri, 21 inci
Yüzyıla girerken Türkiye'nin diğer güçlü yanlannı oluşturmaktadır.
Sayın milletvekilleri, şimdi de, ülkemizin uzun vadeli gelişme amaç ve stratejisinden bahset
mek istiyorum.
Cumhuriyetin 100 üncü Yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan uzun vadeli gelişme
stratejisi, dünyada yaşanmakta olan kapsamlı ve hızlı değişimi göz önünde bulundurarak ekonomik
ve toplumsal dönüşümlerin yönlendirilmesinde önemli bir işlev üstlenecektir.
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2001-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli gelişme stratejimizin temel amacı, Atatürk'ün gös
terdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin 21 inci Yüzyılda kültür ve
uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak dünya standardında üreten, gelirini adil paylaşan, insan hak
ve sorumluluklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve
vicdan özgürlüğünü en üst düzeyde gerçekleştiren, küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olma
sıdır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirmesi durumunda,
2001-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 7 dolayında büyüme hızı sağlaması ve büyümenin
yaklaşık yüzde 30'unun toplam faktör verimliliğinden kaynaklanması, böylece, 1998 yılında 3200
dolar olan kişi başına gelirini 2023 yılında Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yaklaştırması beklen
mektedir. Türkiye'nin, dönem sonunda 1,9 trilyon dolar civarında gayri safî millî hâsıla düzeyiyle,
dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesi de öngörülmektedir.
2023 yılında tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam katma değer içindeki paylarının sı
rasıyla, yüzde 5, yüzde 30 ve yüzde 65 olması beklenmektedir. İstihdamın yapısındaki temel deği
şimin tarım ve hizmet sektörlerinde gerçekleşmesi ve dönem sonunda tarımın payının yüzde lO'lara gerilemesi öngörülmektedir.
Uzun dönemde nüfus artış hızının yavaşlayarak ortalama yıllık düzeyde 1,1'e ve 2020 yılından
sonra yüzde l'in altına düşeceği tahmin edilmektedir. Uzun vadede yine, nüfusun kendi kendini ye
nileyebilmesi ve dinamik bir yapıya sahip olması esas olup, nüfus artış ve doğurganlık hızının be
lirli düzeyde istikrar kazanması da önem arz etmektedir. 1999 yılında, 0-14, 15-64 ve 65 üstü yaş
grupları itibariyle sırasıyla, yüzde 31, yüzde 64 ve yüzde 5 olan nüfus dağılımının 2023 yılına ge
lince yüzde 23, yüzde 69 ve yüzde 8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
1997 yılı nüfus tespitine göre yüzde 60'lar düzeyinde olan kentsel nüfus payının, dönem so
nunda yüzde 90 düzeyine ulaşması beklenmektedir.
Okullaşma oranının, 2023 yılında ilköğretimde ve ortaöğretimde yüzde 100, yükseköğretimde
ise yüzde 50 düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir.
Yoksulluk sınırının altında bulunan nüfusun 2010 yılına kadar önemli ölçüde yoksulluktan
kurtarılması da hedeflenmektedir.
2000 yılında yüzde 22 dolayında gerçekleşmesi beklenen yatırım harcamalarının gayri safî
millî hâsıla içindeki payının tedricen artarak 2023 yılında yüzde 27 civarında gerçekleşeceği tah
min edilmektedir.
2000 yılında yüzde 30 dolayında olan kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki p>ayının
ise, dönem sonunda yaklaşık yüzde 10 düzeyine gerilemesi öngörülmektedir.
Kamu yatırımlarının 2001-2023 döneminde artan oranda eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarında
yoğunlaştırılması, enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin yatırım paylarının 2010 yılına ka
dar düzeylerini koruması ve 2010 yılından itibaren tedricen düşürülmesi de öngörülmüştür.
Sayın milletvekilleri, şimdi, izninizle. Sekizinci Planın temel amaç, ilke ve politikalarına da
değinmek istiyorum.
Sekizinci Plan dönemi, toplumun yaşam kalitesinin yükseldiği, kesintisiz ve istikrarlı büyüme
sürecine girildiği, Avrupa Biriiği üyeliği sürecindeki temel dönüşümlerin gerçekleştirildiği, dün
yayla bütünleşmenin sağlandığı ve ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha güçlü, etkili ve saygın
yer edindiği bir dönem olacaktır.
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Kesintisiz bir büyüme sürecini gerçekleştirebilmek için, kamu kesimi dengesi kurularak ve uy
gun gelirler politikası izlenerek, enflasyonun kalıcı biçimde tek haneli düzeye indirilmesi çabaları
da kararlılıkla sürdürülecek, Maastricht kriterlerinin sağlanmasına önem verilecektir.
Avrupa Birliği, Türkiye'nin küreselleşme hareketinde önemli referans noktalarından birini
oluşturacaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik adaylığının onaylandığı Helsinki Zirvesi
kararlan doğrultusunda, üyelik hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır.
Ülkemiz, 21 inci Yüzyılda, dünyada stratejik ve ekonomik ağırlığı giderek artacak olan Av
rasya bölgesinde merkezî bir konumdadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil, Türk cumhuriyet
leriyle olan yakın tarihî ve kültürel bağlarımız, en büyük avantajlarımızdan birini oluşturmaktadır.
Türkiye, bölge gelişmesine katkıda bulunacak etkin bir ulaşım bir altyapısını da en kısa süre
de gerçekleştirecektir.
İnsanımızın hakettiği yaşam düzeyini sağlaması amacıyla, gelir dağılımının düzeltilmesine ve
yoksullukla mücadeleye, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına önem verilecektir.
Eğitim sistemimizin amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik değerleri benimse
miş, millî kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, düşünme, algılama ve problem çöz
me yeteneği gelişmiş bilgi çağı insanını yetiştirmektir.
Sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet içinde halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir yapı
ya kavuşturulacaktır.
Devletin özelleştirme yoluyla üretim alanından çekilerek aslî işlevine ağıriık vermesi ve reka
betçi piyasa düzenini sağlama işlevini dünyadaki dönüşümü dikkate alarak yerine getirmesi için ge
rekli düzenlemeler de sürdürülecektir.
Türk sanayiinin dış pazarlarda rekabet gücü kazanabilmesi için, teknoloji üreten, Ar-Ge'ye
önem veren, çevre normlarına uygun üretim yapan, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, yerel
kaynakları harekete geçiren, nitelikli işgücü kullanan, küreselleşmenin avantajlarını yakalayabile
cek şekilde çağdaş işletmecilik ve üretim yöntemlerini uygulayabilen, özgün tasarım yapan, marka
yaratabilen ve zaman içinde bilgi ve teknoloji yoğun alanlara kaymasına imkân sağlayan esnek bir
yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
Enerji talebinin güvenilir ve sürekli biçimde düşük maliyetle karşılanması için gerekli önlem
ler alınacaktır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişimin kolaylaştırılarak bilgi kullanımının yaygınlaş
tırılması için, gerekli hukukî ve kurumsal düzenlemeler yapılacak, bilgi ve iletişim teknolojileri alt
yapısı da hızla geliştirilecektir.
Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde. Sekizinci Planda yer alan makroekonomik
politikalar, hedefler ve tahminlere de kısaca değinmek istiyorum; ancak, burada, öncelikle, makroekonomiye ilişkin temel ilke ve politikalarımızdan bahsetmek istiyorum.
Makroekonomik istikrarsızlığın derinleştiği bir ortamda kurulan 57 nci Cumhuriyet Hüküme
ti, öncelikle, ülkemiz için hayatî önem taşıyan siyasî istikrarı tesis etme ve makroekonomik istik
rarsızlığı giderme yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede, 2000 yılında uygulamaya konu
lan IMF destekli makroekonomik uyum programının temel amacı, 2000-2002 dönemini kapsayan
üç yıllık bir süreç sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmektir.
Plan döneminde, Maastricht kriterierine ulaşılması da öngörülmektedir.
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Gayri safî millî hâsıla büyümesi, artan ölçüde yatırıma ve dış talebe dayalı olacak, faktör ve
rimliliğinin büyümeye katkısı da giderek artırılacaktır.
Plan, program ve bütçe arasındaki ilişkiyi güçlendirerek kamusal karar alma sürecinin etkinli
ğini artırmak amacıyla, bütçeler, orta vadeli bir perspektifle hazırlanacaktır.
Bütçe içi fonlar tümüyle kaldırılacak, bütçe dışı fonlardan kuruluş amaçlan doğrultusunda ça
lışmayanlar tasfiye edilerek fonlara ek malî yükümlülükler getirilmeyecek ve yeni fon kurulmaya
caktır.
Para politikası, enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu bir şekilde yürütülecektir.
Sermaye piyasası, uzun vadeli fon teminine elverişli bir yapıya kavuşturulacak ve piyasanın
arz yönünden gelişmesini sağlayacak düzenlemelere de ağırlık verilecektir.
İhracatta Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay almasının sağlanması esas olacaktır.
Kamu yatırımlarında, eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel altyapı yatırım
larına, ulaştırma alt sektörleri arasında denge sağlayıcı yatırımlara, bölgesel gelişme stratejileri dik
kate alınarak öncelik verilecektir.
Yatırım politikaları, dünyayla entegrasyonu, bilgi ekonomisini oluşturmayı ve doğrudan yapancı sermayeyi özendirmeyi esas alacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bölümde, size, makroekonomik öngörülerimiz hak
kında bilgi arz etmek istiyorum.
Sekizinci Plan döneminde, yıllık ortalama olarak gayri safî yurtiçi hâsılanın yüzde 6,5, gayri
safî millî hâsılanın ise yüzde 6,7 oranında artacağı da tahmin edilmektedir.
Plan dönemi sonunda, tarımın gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payının yüzde 17,2'den yüzde
I4'e düşmesi, sanayinin payınin ise yüzde 23,3'den yüzde 23,8'e ve hizmetlerin payının ise yüzde
.59,5'den yüzde 62,2'ye yükselmesi beklenmektedir.
Plan döneminde büyümenin üretim yönünden geleneksel belirleyicileri olan sermaye stoku ve
istihdamda da belirgin bir artış öngörülmektedir. Kamu ve özel yatırımlarda gerçekleşmesi bekle
nen artış nedeniyle, toplam sabit sermaye yatırımlarının yılda ortalama yüzde 7,1 oranında artaca
ğı da tahmin edilmektedir.
2000 yılında cari olarak yaklaşık 3000 dolar düzeyinde olan kişi başına gayri safi millî hâsıla
nın, 2005 yılında 4300 dolar seviyesine yükseleceği tahmin edilmektedir.
Plan döneminde kamu sabit sermaye yatırımlarının yıllık ortalamak yüzde 8,5 artması planlan
makta ve özel sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 6,5 artacağı tahmin edilmektedir. Özel sabit
sermaye yatırım harcamalarında öngörülen artış, ağırlıklı olarak makine-teçhizat yatırımlarından
kaynaklanmaktadır.
2001-2005 döneminde özel tüketim harcamalarının yüzde 6,3 oranında artması da öngörül
müştür.
Sekizinci Plan döneminde, özellikle faiz giderlerinde sağlanacak azalışa bağlı olarak, kamu reel harcanabilir gelirlerinin gayri safi millî hâsıla içindeki payının 2000 yılındaki yüzde 4,5 seviye
sinden 2005 yılındaki yüzde 17,1 düzeyine yükselmesi de beklenmektedir. Bu durum, kamu yatı
rımlarındaki önemli artışın yanında, kamu tüketiminin de plan döneminde yılda ortalama yüzde 7,6
oranında artmasını sağlayacaktır.
10

Yedinci Plan döneminde 100 kabul edilen özel yatırım reel endeksinin de benzer bir eğilimle
Sekizinci Plan döneminde eğitimde 223,5'e, enerjide 117,4'e ve sağlıkta da 108,3'e yükselmesi beklenrnektedir.
Plan döneminde, 1998 fiyatlarıyla yurtiçi tasarruf oranının 2000 yılına göre belirgin bir deği
şiklik göstermeyeceği ve yaklaşık yüzde 17 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bunun
la birlikte, özel tasarruf (özel tasarruf/özel harcanabilir gelir) oranının yaklaşık 8 puan azalacağı,
kamu tasarruf (kamu tasarrufu/kamu harcanabilir gelir) oranının ise 2002 yılı itibariyle pozitife ge
çerek 2005 yılında yüzde 16'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Sekizinci Plan döneminde FOB olarak ihracatın ortalama yüzde 11 oranında artarak 2005 yı
lında cari fiyatlarla yaklaşık 46,5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Aynı dönemde, CİF itha
latın yılda ortalama yüzde 10 oranında artarak 2005 yılında cari fiyatlarla yaklaşık 79 milyar dola
ra ulaşacağı tahmin edilmektedir. Böylece, ihracatın ithalat) karşılama oranının plan dönemi sonun
da yüzde 63 olması beklenmektedir.
20(X) yılında 7,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklenen turizm gelirlerinin 2005 yı
lında 11,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Sekizinci Plan döneminde, cari işlemler açığının gayri safî millî hâsıla içindeki payının temel
yıldaki değerini koruyarak 2005 yılında yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Uygulanmakta olan makroekonomik programın ve ekonomide sağlanacak iyileşmenin de et
kisiyle, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının dönem boyunca artarak 2005 yılında 2,7 milyar
dolara ulaşması beklenmektedir.
Kamu kesimi dengesinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için kamu kesimi net dış
borç kullanımı ve özelleştirme gelirleri kritik önem arz etmektedir.
Vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranının, plan dönemi boyunca yaklaşık yüzde 22
düzeyini de koruması öngörülmektedir.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transfer harcamalarının gayri safî millî hâsılaya oranı
ise 2(X)0 yılındaki yüzde 2,5'lik düzeyinden plan dönemi sonunda yüzde 1,7 seviyesine düşecektir.
Plan döneminin ilk iki yılı sonunda yüzde 1,7 olarak gerçekleşmesi beklenen özelleştirme ge
lirlerinin gayri safî millî hâsıla içindeki payının, tedricen azalarak plan dönemi sonunda yüzde 0,1
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Kamu kesimi dengesi ve finansmanının 2005 yılında, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinin
önemli bir aşaması olan Maastricht kriterlerinin sağlaması ve 2005 yılında toplam kamu kesimi
borçlanma gereğinin yüzde 3 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Sayın milletvekilleri, bu bölümde, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki temel ilke ve poli
tikalara değinmek istiyorum.
Türkiye, 21 inci yüzyıla, dünyaya entegre olma yönünde büyük aşamalar katederek girmiştir.
Bu süreçte, ülkemizin 1999 yılı aralık ayında Avrupa Birliğine aday ülke statüsü kazanması önem
li bir dönüm noktasıdır.
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği sürecinde gösterdiği başarılı prerformans, ülke
mizin gerek uluslararası rekabet gücünü ortaya koyması gerekse topluluk müktesebatına kısa süre
de uyum sağlaması açısından da önem taşımaktadır.
Türkiye'nin bölge ülkeleri ve diğer ülkelerie olan ilişkileri bizim için çok büyük önem taşı
maktadır.
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Başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere, Avrasya bölgesinin Türkiye'nin ekonomi ve kültür
alanlarındaki işbirliği imkânları bakımmdan taşıdığı büyük önemin gerektirdiği yeni girişimlerin
yapılması ve bu bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen işbirliğinde yeni aşamalara ulaşılması önem
taşımaklardır.
Türkiye bu çerçevede, Karadeniz Bölgesi Ekonomik İşbirliği, ECO ve İSEDAK gibi çok ta
raflı ekonomik işbirliği girişimlerindeki etkinliğini, ikili ekonomik ilişkileriyle uyumlu bir şekilde
artırmaya özen gösterecektir.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 8 Ağustos 1997 tarihinde Ortaklık Kon
seyi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Ortaklık konseyinin kararları doğrultusunda Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kredi desteği sağlanmakta ve teknik yardım da yapılmaktadır.
Sayın Başkan ve sayın miletvekilleri; bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltacak ilke, poli
tika ve stratejilerin geliştirilerek, bunların uygulamalarına hız "kazandırılması Sekizinci Planın en
önemli ve öncelikli konularından birisini teşkil etmektedir.
Göç, metropoller yerine gelişme potonsiyeli yüksek, fonksiyonel bölge merkezlerine yönlen
dirilecektir.
Bu merkezlerdeki altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
Kırsal kalkınma projelerinde yerel kaynakların harekete geçirilmesine öncelik verilecektir.
Metropollerin sorunları, çevre illeri de kapsayacak şekilde, bölgesel gelişme planları çerçeve
sinde ele alınacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, ana başlıklar itibariyle Sekizinci Planda yer alan
ekonomik ve sosyal sektörlere ilişkin öngörülen hedef, ilke ve politikaları da dikkatlerinize arz et
mek istiyorum.
Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu bir nüfus yapısına ulaşmak amacıyla, her yaş gru
bundaki nüfusun niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim sistemimizin temel amacı; düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, de
mokratik değeriere bağlı, yeni fıkiriere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, millî kültürü
özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, çağdaş uygariiğa katkıda bulunabilen, yüksek nitelik
li bilgi çağı insanını yetiştirmektedir.
Yükseköğretim bürokratik ve merkeziyetçi yapıdan kurtarılacak, sistemde rekabeti geliştirici
düzenlemeler yapılacak, üniversitelerin İdarî, malî ve bilimsel özerklikleri güçlendirilecektir.
Sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet içinde, halkın ihtiyaç ve beklendilerine uygun, ulaşıla
bilir, verimli, bölgeler ve sosyoekonomik gruplar arası sağlık düzeyi farklılıklarını azaltıcı, çağdaş
yaşamın gerekleriyle uyumlu, hasta haklarına saygılı bir şekilde sunulacaktır.
Kadınların eşit fırsat ve imkânlardan yararlanmalarının sağlanması için; eğilim seviyeleri yük
seltilecek, kalkınma sürecine, iş hayatına, karar alma mekanizmalarına daha fazla katılmalarmı sağ
layacak düzenlemeler yapılacaktır.
Millî ve manevî değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde temel unsurdan aile her bakım
dan güçlendirilecektir.
Geleceğin teminatı olan çocukların beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat
kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
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Sayın milletvekilleri, kültürümüz, bugün, üç kıtada varolan bir Türk kültür ortam mı temsil et
mektedir. Bilgi toplumu kültürüne geçişi destekleyecek karar ve uygulamalara devam edilirken,
millî kültürümüzün değerlendirilmesine, millî kimliğimizin korunmasma, geliştirilmesine, ortak
değerlerin giderek daha geniş kitlelerce paylaşılmasmm desteklenmesine devam edilecek, düşünce
sistemimizin ve kültür mirasımızm evrensel kütüre sunabileceği katkılar üzerinde yoğunlaşılarak,
dünya düzeyinde bir etkileşim, tanıtım ve bilgi akışı sağlanacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; planda, gelir dağılımının iyileştirilerek yoksulluğun
azaltılması ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil pay alması amaçlanmaktadır.
Dargelirli ve yoksul kesimleri ortalama refah seviyesine yaklaştırmayı ve mutlak yoksulluğu
gidermeyi amaçlayan ekomomik ve soyal politikalar geliştirilecektir.
Üretmen yatırımların artılması yoluyla istihdamın geliştirilmesi hedeflenecektir.
Çalışma hayatında; işgücü piyasasına esneklik kazandırılacak, katılımcı sosyal diyalog meka
nizmaları oluşturulacak, uluslararası çalışma örgütü ve Avrupa Birliğinin norm ve standartları dik
kate alınacaktır.
İşsizlik sigortası programının etkin bir şekilde uygulanması ve oluşacak kaynakların fon yö
netimi ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Sosyal sigorta kurumlan arasında norm ve standart birliği sağlanacak, uzun ve kısa vadeli si
gorta programları birbirinden ayrılarak yeniden yapılandırılacaktır.
Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda olan kişi ve gruplara etkin sosyal korunma sağ
lanması amacıyla sosyal hizmet ve yardım sistemi yeniden yapılandırılacaktır.
Sayın milletvekilleri, planlı dönemde ülkemiz sanayileşme yönünde önemli gelişmeler katetmesine rağmen, sanayi ürünleri üretim ve ihracatının sektörel bileşimi incelendiğinde, teknolojiye
dayalı üretim ve rekabet gücünde yetersiz olduğumuz da gözlenmektedir. Ülkemiz imalat sanayii
sektörlerinin mevcut durumu incelendiğinde, ileri teknoloji sektörlerinin toplam imalat sanayii kat
ma değeri içindeki payı 1996 yılı itibariyle ancak yüzde 5.8'e ulaşabilmiştir. Diğer yandan, Biyoteknoloji-Genetik gibi 21 inci Yüzyılın en temel sektörlerinden olacağı kabul edilen sektörlerde
Türkiye'de kayda değer bir ekonomik faaliyetin bulunmaması önemli bir eksiklik olarak değerlen
dirilmektedir.
Sanayileşmede, dışa dönük bir yapı içinde rekabet gücünün artırılması amaçlanacaktır.
Sanayi, teknoloji üreten, AR-GE'ye önem veren, çevre normlarına uygun üretim yapan, tüke
tici sağlığını ve tercihlerini gözeten, yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli işgücü kullanan,
çağdaş işletmecilik anlayışını uygulayan, özgün tasarım ve marka yaratabilen bir yapıya kavuştu
rulacaktır.
Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makina imalat, kimya, elektro
nik sanayilerinin geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması amaçlana
caktır.
Geleneksel sanayilerin rekabet gücünün artırılarak ihracata dönük bir yapı kazandırılması he
deflenecektir.
Madencilik sektöründe; ülkemizin bilinen maden potansiyelinin geliştirilmesine, sanayinin ih
tiyacı olan hammaddenin ekonomik ve güvenli şekilde temin edilmesine, madenlerin katma değe
ri yüksek ürünlere dönüştürülmesine, ihracatın artırılmasına önem verilecektir.
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Sayın milletvekilleri, ülkemizin rekabet gücUnii artıracak ve bilgi toplumuna dönüşümünü hız
landıracak olan teknolojik gelişmeyi sağlamak da temel amacımızdır.
Plan dönemi sonunda, Ar-Ge faaliyetlerinin gayri safî yurtiçi hâsıla içindeki payının yüzde
1,5'e, iktisaden faal on bin kişiye düşen araştırmacı sayısının 20'ye ulaşması hedeflenmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da hızlı bir gelişme sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda, bilgi ve iletişim teknolojilerinde rekabet gücünün artırılmasına, hukukî ve ku
rumsal yapının geliştirilmesine, insangücünün eğitimine ve Ar-Ge'ye önem verilecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî gelir içindeki yüzde 15'lik payına karşılık toplam is
tihdamın yüzde 45'ini sağlayan tarımda sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması önem taşımakta
dır.
Nüfusun dengeli ve yeterii beslenmesini sağlayan, sosyal ve çevresel dengeleri koruyan, gıda
güvenliğini önplanda tutan, rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapının da oluşturulması temel ama
cımızdır.
Ürün fiyatlarına devlet müdahalesi yerine üretimin piyasa şartlarında yönlendirilmesi sağlanır
ken, üretici gelir düzeyinin korunması ve istikrarı esas alınacaktır.
Yayım hizmetlerine ağıriık verilecektir.
Ormanlar, sürdürülebiliriik, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatını koruma ile çok yönlü yarar
lanma ilkeleri doğrultusunda, ekonomik, sosyal, çevresel ve ergonomik kriterier çerçevesinde yö
netilecek, işletilecek, korunacak ve geliştirilecektir.
Sayın milletvekilleri, ekonomik ve sosyal gelişmenin gerektirdiği bir altyapının geliştirilmesi
de amaçlanmaktadır.
Enerji talebinin, güvenilir ve sürekli biçimde düşük maliyetle karşılanması, üretimden tüketi
me kadar her aşamada enerji kaynaklarının en rasyonel şekilde değeriendirilmesi, verimli ve tasar
ruflu kullanılması da esas olacaktır.
Elektrik enerjisi projelerinin, uzun yatırım süreleri, yüksek finansman gerekleri ve sektörün
kendine özgü üretim ve tüketim yapısı nedeniyle, optimal bir sistem yaklaşımıyla planlanması ih
tiyacı da devam etmektedir.
Ulaştırma sektöründe, ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu ulaştırma hizmetleri
nin ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılanması, ulaşım türleri arasında ülke ihtiyaçlarına uygun
dengenin sağlanması, can ve mal güvenliğinin yanı sıra çevreye verilecek zararın en aza indirilme
si, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması amaçlanmaktadır.
Karayolları taşımacılığında, kurumsallaşma sağlanması, demiryollarında ekonomik bir işlet
meciliğin gerektirdiği yapılanma, mevcut havaalanlarının altyapı ve üsyapı eksiklerinin giderilerek
hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması, ulaştırma sektöründe düzenleyici ve denetleyici kurum
ve mekanizmaların geliştirilmesi de hedeflenmiştir.
Demiryolu ve liman yatırımları hızlandırılarak, devlet ve il yolları üstyapısı taşıdıkları trafiğe
uygun hale getirilecek, ulaştırmada trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yatırım ve tedbiriere
de öncelik verilecektir.
Avrupa-Asya ulaştırma sistemlerine en uygun ulaştırma altyapısıyla katılım gerçekleştirile
cektir.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya turizm gelirlerinden alman payın artırılması temel
hedeftir.
Değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak geliştirilecek yeni alanlaria turizm mevsiminin yı
lın tamamına ve turizmin potansiyel bölgelere yayılmasına yönelik tedbirier alınacaktır.
Tanıtma faaliyetlerinin sürekli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi de amaçlanacaktır.
Sayın milletvekilleri, kentsel ve kırsal altyapı, yeni ve bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecek,
kentlerin karakteristik kültür dokuları korunacaktır.
Kentsel planlara uygun arsa sunumunu ve düzenli yapılaşmayı sağlayacak yöntemler ile etkin
denetim, yönetim, biçim ve araçları da geliştirilecektir.
Değerli Başkan ve milletvekilleri; 1999 yılında yaşanan Marmara ve Bolu-Düzce depremleri
çok büyük can ve mal kaybına yol açmıştır. Her iki deprem sonucunda, 18 373 vatandaşımız haya
tını kaybetmiş, 48 901 vatandaşımız da yaralanmıştır. 93 010 konut, 15 165 işyeri yıkık veya ağır
hasarlıdır.
Afet zarariarının en aza indirilmesine yönelik sosyal, hukukî, kurumsal ve teknik altyapının
oluşturulması da esas olacaktır.
Marmara ve Bolu-Düzce depremlerinin olumsuz etkilerinin giderilmesi için, kalıcı konutlar,
kent altyapısı, yollar, eğitim, sağlık, haberieşme ve diğer altyapı tesisleri, kamu hizmetlerine yöne
lik binaların yapım ve onarımları da hızla tamamlanacaktır.
Toplumun her kesiminin afetleri doğru olarak algılaması ve bilinçlendirilmesi amacıyla, sü
rekli ve sistemli eğitim sağlanacaktır. Ayrıca, konuyla ilgili meslekî eğitime de gereken önem ve
rilecektir.
Sayın milletvekilleri, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını hedefleyen kamu yönetimi
nin yeniden yapılandırılmasında.
Kamu hizmetlerinin yeniden değeriendirilmesi
Görev ve teşkilat arasında dengenin sağlanması.
Hizmet etkinliğinin artırılması.
Kamu hizmetlerinde vatandaşın taleplerini esas alan kaliteli mal ve hizmet sunumu.
Gerekli sayı ve nitelikte personelin istihdamı.
Katılımcılık ve halka dönük bir yönetim anlayışının yerieştirilmesi de esas olacaktır.
Yargılamanın işleyişi ve unsuriarında kaliteyi artırıcı ve çağdaş ölçütlere uyumu sağlayıcı ça
balar da sürdürülecektir.
Yargı sürecini hızlandırıcı düzenlemeler yapılırken, kişilere sağlanan yasal güvencelerin zede
lenmemesine özen gösterilecektir.
Artan rekabet ortamında mal ve hizmet üretiminin geliştirilmesi ve başarının yolu, öncelikle
verimlilik ve kalite artışına bağlıdır. Bu nedenle, kamu hizmeti dahil her türlü mal ve üretildiği
alanlarda, özellikle sanayide verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.
Ekonomik ve sosyal maliyeti oldukça yüksek olan yolsuzluğa karşı yürütülecek mücadele çer
çevesinde, kamu yönetim ve adalet sistemi iyileştirilecek, rekabetçi piyasa yapısı da geliştirilecek
tir.
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Kapanma Saati : 12.05
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Açılma S aati: 10^5
BAŞKAN : Metin ŞAHİN
BAŞKANVEKİLİ : Mehmet Hanin TİRYAKİ
SÖZCÜ ; Nihat GÖKBULUT
KÂTİP : Cafer Tufan YAZICIOĞLU (Bartm)

BAŞKAN - Hepinize günaydın.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili çalışmalanmıza başlıyoruz ve bu amaçla 57 nci
Birleşimi açıyorum.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta, planın tümü üzerinde hükümetimizin görüşlerini Sana
yi ve Ticaret Bakanımız Sayın Tannkulu sunuşuyla açıklamışlardı. Bugün, dört gün sürecek bir ça
lışmayla plan üzerindeki görüşmeleri tamamlayacağız.
Daha önce, komisyonumuz, çalışmalara yönelik kararlar almıştı, bunu kısa olarak bir kez da
ha hatırlatarak söz talep eden arkadaşlara sırayla söz vereceğim.
Bildiğiniz gibi, dört günde görüşme yapacağız. Birinci gün Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı Öncesindeki Durum başlıklı birinci bölümü. Uzun Vadeli Gelişmelerin Temel Amaçlan ve Stra
teji başlıklı ikinci bölümü. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plamnın Temel Amaç îlke ve Politikala
rı başlıklı üçüncü bölümü ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Makro Ekonomik Politikala
rı, Hedefleri ve Tahminleri başlıklı dördüncü bölümü bir arada görüşeceğiz.
Arkadaşlanmıza, daha önce aldığımız karar gereği 20'şer dakikalık söz vereceğim; turu ta
mamladıktan sonra ihtiyaç olursa yeniden söz verebilirim, maksat, bu konudaki görüşmeleri en ya
rarlı bir biçimde yapabilmektir. Milletvekili arkadaşlarımızdan söz talep edenler olabilir, onlarla il
gili kaydımız da bildiğiniz gibi toplantımızı başlattıktan 1 saat içinde başvurmaları halinde onlara
da yeniden söz hakkı veriyoruz.
Kalkınma planının kendi özel kanunu, yasasından dolayı görüşmede bazı kurallar ortaya ko
nulmuş. Örneğin, değişiklik önergeleri bölümler görüşülürken değil, tartışmaların, görüşmelerin bi
timinden sonra değerlendirilebiliyor. Bu amaçla, arkadaşlanmızın yapacağı konuşmalarda bazı bö
lümlere yönelik önerileri olabilir, değişiklik, ilave önergeleri olabilir, bunları Divan olarak biz hep
sini topariayacağız ve en son gün sonuçlandıracağız; ancak, arkadaşlarımızın şimdiden bir hazırlık
ları varsa önergeler konusunda, Divana ulaştınriarsa biz de memnun oluruz; çünkü, hükümetimiz
le, bir öngörüşmemizde, bu önergeler yoluyla ilave katkı, değişiklik istekleri için dört günlük ça
lışma süremizden önce de bir öndeğeriendirme yapabilme imkânımız da var uzmanlarla beraber,
müşterek ortak noktalar oluşabilir ve böylece ortak noktaları da, yine, hep ortak kararlarımızla pla
na ilave katkı yapılabilir, buna hükümetimiz olumlu bakıyor, böyle bir sonucun alınmasında, bunu
da şimdiden bilgilerinize sunuyorum.
Çalışma süremiz bildiğiniz gibi 13.30'a kadar, bir saatlik öğle arası vereceğiz ve 14.30'da tek
rar çalışmalara devam edeceğiz.
Çalışmalarımızın hepimize hayırii olması dileğiyle, ilk sözü Sayın Ayaydın'a veriyorum.
Buyurun Sayın Ayaydın.
AYDIN AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii komisyon üyeleri, bü
rokrasimizin değerli temsilcileri, değerii basın mensuplan; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının
bugünkü plandaki bölümleriyle ilgili kişisel görüşlerimi sizlerie paylaşmak üzere söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
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Türk Plan tarihinde İkinci Dünya Savaşı sonrası, Marshali planının uygulanmasına dönük Se
mih Baran planı, 1947'deki Beş Yıllık İktisadi Kalkınma Planı ve 1950'deki Dünya Bankasından
istenilen Barker raporu önemli yer tutmaktadır. 1950'den sonraki dönemde politikaya liberal eko
nomi adı verilmesine ve başlangıçta devletin rolünün daraltılması hedeFıne rağmen, belirtilmesi ge
reken husus, bu süreçte harcamaların gayri safi millî hâsıla içindeki payında önemli bir azalmanın
meydana gelmediğidir. I950'li yıllar, altyapı yatırımcılığı dönemi olarak adlandırılmaktadır. Genel
Türk plancılığında, I%3-I979 ithal ikamesine dönük politikaların, 1980-2000 döneminde ise dışa
açık sanayileşme politikaları uygulandığı dönemler olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye'de planlı dönemler başlarken, planların ekonomik ve sosyal kesimleri kavrayacak şe
kilde, bütüncül, kamu için emredici, özel sektör için yönlendirici olacağı hususları esas alınmıştır.
I% 3-I% 7 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, tarım, sanayi ara
sında dengeli bir gelişmenin sağlanması, yaratılacak istihdam olanaklarıyla kente göçün kontrolü,
sanayileşmede ithal ikameci yaklaşımın sürdürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, gelir dağılımının dü
zeltilmesi, sosyal güvenliğin ve fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasına, bolgelerarası ekonomik, top
lumsal dengesizliğin giderilmesine önem verilmiştir.
1968-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, millî gelirin yüz
de 7 oranında artırılması, dışkaynaklara bağımlılığın azaltılması, fiyat istikranının korunması, ta
rımda modernizasyonun sağlanması, sanayileşmenin hızlandırılması, kentleşmenin gerçekleştiril
mesi, ilköğretimde okullaşma oranının yüzde lOO'e çıkarılması temel hedef olarak saptanmıştır.
İkinci plan gelişme stratejisinde, kamunun, ara ve yatırım malları üretiminde yoğunlaşmasının sağ
lanması, ithal ikameci yaklaşımın dayanıklı tüketim malları aşamasının özel kesim tarafından ta
mamlanması esas alınmıştır.
1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planıyla, gayri safî millî hâsılanın
yılda 7,9, tarımda 3,7, sanayinin 11,2 oranında artması öngörülmüştür. Bu dönemde eğilimden he
deflenen ise, temel eğitimin birinci kademisinde yüzde 100, ikinci kademesinde yüzde 50, orta eği
timde yüzde 37 ve yüksek eğitimde yüzde 9 okullaşma oranının yakalanması hedef alınmıştır.
1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, petrol şokları,
artan ithalatın döviz gereğinin karşılamaması, yetersiz enerji, emek piyasasındaki katılıkları büyük
darboğazlar olarak görmekteyiz.
1980-1998 yıllarını kapsayan İkinci Perspektif Plan dönemi ise, 24 Ocak 1980 ekonomik is
tikrar tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı dönemdir. Bu dönemde, dışkaynak açığının kapatılma
ya, enflasyonun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir süreç yaşanmıştır.
24 Ocak kararlarıyla, Türk Lirası yüzde 32,7 oranında devalüe edilmiş, ihracatı teşvik edici
uygulamalara başlanmış, kamu mal ve hizmet fiyatlarının serbest tespiti olanağı getirilmiş, açık fi
nansman yoluyla kamuya kaynak sağlanması yolu önemli ölçüde kısıtlanmış, fiyatların tespit ilke
si terk edilmiş, yabancı sermaye girişi özendirilmiş, sabit kurdan kontrollü dalgalı kur politikasına
geçilmiştir.
24 Ocak karariarıyla, aynı zamanda, ihracata dayalı sanayileşme strateji benimsenmiş, ekono
miye devlet müdahalesi asgarîye indirilmiş, rekabeti engelleyici müdahaleler kaldırılmış, ekonomi
nin dış piyasalaria bütünleşmesi amaçlanmıştır. Malî piyasaların yeniden yapılandırılması çerçeve
sinde, 198.‘)'te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, I986'da bankalararası para piyasası, I988'de dö
viz piyasası, I989'da altın piyasası kurulmuş, daha sonra da Sermaye Piyasası Kurulu oluşturul
muştur.
198.*)-1989 yıllarını kapsayan Beşinci Kalkınma Planı dönemi, özel teşebbüsün teşviki, çalış
ma barışının korunması, para, kredi, sermaye ve hizmet piyasalarının geliştirilmesi ve rekabet or
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tamını sağlayıcı tedbirlerin alınması esasları önplanda tutularak, devletin ekonomideki görevinin
sınırlandırıldığı dönem olmuştur.
1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, ekonomik ve sosyal istik
rarın korunması, kamu açıklarının azaltılması, büyümenin serbest rekabet ortamında özel kesimle
gerçekleştirilmesi, rekabetçi gücü olan dışa dönük sanayi yapısının oluşturulması, Avrupa Toplu
luğuna uyum ve entegrasyonun sağlanması, kamunun ekonomik ve sosyal altyapıya yönelmesi,
eğitim ve sağlığa önem verilmesi, yüksek büyüme hızıyla işsizliğin azaltılması temel hedef olarak
alınmıştır.
19%-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Kalkınma Planında, 1980 sonrasında gerekli yapısal dü
zenlemelerin yapılamaması sonucu artan kamu ve dış açıkları kalıcı bir şekilde ortadan kaldıracak
reformların gerçekleştirilmesi ve ekonominin dünyayla bütünleşmesi amaçlanmıştır.
Bölgesel farklılıklar başta olmak üzere, gelir dağılımının iyileştirilmesi, çağdaş dünya norm
larının yakalanması, günümüzde sosyal sermayenin kazandığı önem nedeniyle insan kaynaklarının
geliştirilmesine yer verilmiştir.
Üretken istihdamın artırılması, sanayileşmenin hızlandırılması, gelir dağılımının tabana yayıl
ması, toplumun tümünün sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri şemsiyesi altına alınması amaçlan
mıştır.
Enerjide gerekli hukukî altyapının özel sektör için çözülememiş olması, enerji yatırımlarının
payının gerilemesine neden olmaktadır. Bu sektörde, ekonominin ihtiyacı olan yeterli miktar ve ka
litede enerjinin sağlanmasında sıkıntılar mevcuttur.
Turizm ve diğer hizmetler sektörlerine ayrılan kaynaklar plan dönemleri süresince yükselmiş
tir.
Konut sektörüne ayrılan kaynaklar, özellikle Beşinci ve Altıncı Plan dönemlerinde bu sektöre
sağlanan destek nedeniyle büyük artış göstererek yüzde 35 civarına yükselmiştir.
Kamunun ekonomideki rolünün azaltılmasına paralel olarak, özel kesimin toplam yatırımlar
içerisindeki payının özellikle son iki plan döneminde ciddî düzeyde artarak, yüzde .50'lerden yüz
de 75'lere ulaştığı görülmektedir. Özel sektörün 1980 sonrası tarım sektörüne yaptığı yatırımın ön
ceki dönemlere oranla giderek azaldığı, aynı zamanda, imalat sektörünün de özel sektör yatırımla
rının payının azaldığı görülmektedir. Bu dönemde, özel sektör yatırımları çoğunlukla konut ve di
ğer hizmetler sektörüne kaymıştır. Kamu yatırımları ise, çoğunlukla ulaştırma ve enerji sektörüne
yönelmiştir.
Planlı dönemler süresince, tarım sektörünün gayri safî yurtiçi hâsıla içindeki payının sürekli
düştüğü görülmektedir. Tarımsal istihdamın payı plan dönemleri boyunca azalmakla birlikte. Ye
dinci Plan döneminde de istihdamın önemli bölümü tarım sektöründe bulunmaya devam etmekte
dir.
Özellikle dışa açık büyüme stratejisinin uygulandığı 1980 sonrası dönemde, ihracat performasmda ciddî artış yaşanmıştır. Söz konusu artışta en büyük pay sanayinin olmuştur. Sanayinin top
lam ihracattaki payı yüzde 90 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde, ithalatta da aşamalı liberizasyona gidilmiş, tarifedışı engeller yerine gümrük tarifeleri ve fonlar konulmuş, bu koruma oran
ları düşürülmüştür. 1989 yılında 32 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, uluslararası sermaye hareket
leri tamamen serbest bırakılmıştır. 1990 sonrası ihracatın artış oranı ise azalma eğilimi göstermiş
tir. Bu oranın azalmasında, kısa vadeli sermaye girişi nedeniyle Türk Lirasının değer kazanması ve
işgücü maliyetlerindeki reel artışlar etkili olmuştur.
Planlı dönemde uygulanan ithal ikameci politikalar sonucu ithalatta yapısal değişim yaşanmış
tır. l oplam ithalatta tarımsal ürünlerin payı azalmış, sanayi ürünlerinin payı artmıştır.
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Planlı ekonomi dönemi içerisinde en düşük enflasyon Birinci Plan döneminde yüzde 5,2'yle
gerçekleşmiştir. 1970'lerin ikinci yansmda aramallarm ithalatmdaki tıkanıklıklar, dışticaret hadle
rinin aleyhimize dönmesi, emek piyasasının katılığı ve çalışma hayatındaki zorluklar, arzda darbo
ğazların oluşması, likitide genişlemeye yol açan maliye politikaları ekonomide talep baskısına ne
den olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren enflasyon
hızlanan bir eğilim içerisine girmiştir.
Bölgelerarası gelişmişlik farkları devam etmektedir. Devletin bu farklılıkları azaltmak için, sa
bit sermaye yatırımlarını artırarak istihdam yaratması gerekmektedir.
Mahallî idarelerin daha aktif hale getirilmesi, merkezî idare yerine mahallî idarelerin yatırım
larının etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Yıllardan beri Meclisimizin gündeminde bekleyen ma
hallî idareler reformunun bir an önce yasalaştırılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak temel hedefiyle, ülkemiz, gelişmiş
düzeyini daha ileri aşamalar taşımakta kararlıdır. 2023 yılı cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yıl
dönümüdür. Bu nedenle. Sekizinci Kalkınma Planı, dünyada yaşanan hızlı değişim süreçlerinde
toplumsal dönüşümlerin sağlanmasında ya da yönlendirilmesinde önemli rol alacaktır.
Jeoekonomik konumu itibariyle ülkemiz, bölge ve dünya barışına ve refeıhına daha büyük kat
kıda bulunabilecektir.
Uzun vadeli temel amacımız, temel değerierimizi ve kimliğimizi koruyarak, bilgi toplumuna
geçiş ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Türkiye, 2023 yılında 1,9 trilyon dolar gayri safî millî hâ
sılayla. dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacaktır.
Uzun dönemde, nüfus artış hızının azaltılması, yıllık ortalama yüzde 1,1’e, dönem sonu,
2020'lerde yüzde l'in altına inmesi amaçlanmaktadır. Yalnız, nüfusun kendi kendini yenileyebil
mesi ve dinamik bir yapıya sahip olması esastır.
2010 yılına kadar, yoksulluk sınırı altındaki kesimin yoksulluktan kurtarılması amaçlanmak
tadır.
2000 yılında yüzde 22 olarak gerçekleşmesi beklenen toplam yatırım harcamalarının, dönem
sonunda, gayri safî millî hâsıla içindeik payının yüzde 2Tler civarında olması beklenmektedir.
Kamu yatırım harcamalarının eğitim, sağlık ve teknoloji araştırma alanlarında yoğunlaşması,
enerji, ulaştırma, haberieşme, yatırım paylannın 20I0'a kadar korunması ve sonraki yıllarda düşü
rülmesi amaçlanmıştır.
Özel sektör yatmmlarının imalat sanayi içerisindeki payı değişmezken, eğitim, sağlık, haber
leşme ve enerjide payı artacaktır.
Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, devletin piyasaya müdahalesi as
garî hale getirilecektir. Piyasa ve devlet birbirlerini tamamlayıcı rol oynayacaklardır.
Ülkemizin içinde bulunduğu jeostratejik ve jeoekonomik konum, bölgesinde vazgeçilmez bir
güç olma özelliğini güçlendirecektir. Bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine bu anlamda daha
fazla ihtiyaç vardır. Aynı zamanda, ülkemiz enerji koridorunda merkezî santral konumundadır. Ge
rek hampetrol ve gerekse doğalgazın dağıtımı gelecekte yeni petrokimya odaklı sanayi kutuplaş
malarına ülkemizi taşıyacaktır.
Ülkemizin 2010 yılında bölgesel güç, ama özellikle 2020’lerde küresel bir güç olması hedef
lenmektedir. Uzun vadeli hedef ve stratejiler hayal değildir; olmazsa olmaz tek koşul, siyasî istik
rarın sağlanmasıdır. Siyasî belirsizlikler hedeflerden sapmaları artırırken, alınmış sonuçları da
erozyona uğratmaktadır, bundan ülke zarar görmektedir.
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Toplumsal dönüşümü öngören uzun vadeli gelişme stratejisinin ilk beş yıllık döneminde temel
amaç, sürdürülebilir kalkmmanm demokratik rejim içinde, ferdin özgür iradesi ve kazancı hedefle
nerek sağlanması, İdarî ve İktisadî reformların yapılması, teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi, insan
kaynaklarının iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele, gelir dağılımının tabana yayılması, istihdamın
artırılması, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, hantal İdarî yapıdan uzaklaştırılması,
kamu ve adalet sisteminin iyileştirilmesi, kayıtdışı ekonominin malî ve hukukî yönleriyle kayıt al
tına alınması, enerjide kaynak çeşitliliği ve düzeylerin artırılması hedefler arasında bulunmaktadır.
Bu hedefler, uzun vadeli stratejinin 2001-2005 aralığında yer alan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planıyla gerçekleştirilecektir.
Makro ekonomik politikaların temel hedefi, Avrupa Birliğine uyum sürecinde Maastricht kri
terlerine uyum sağlayabilmektir. Öncelikle enflasyonu tek haneli Avrupa Birliği kriterlerine çeke
bilme ve sürdürülebilir kalkınmayı, rekabet edebilir ekonomiyi tesis etmektir. Bu kriterlerin sağ
lanması, istikrarlı bir siyasî süreçte etkin maliye, para, kur ve gelir politikalarıyla başarılabilir. Pa
ra ve kur politikası enflasyonla mücadeleyi destekleyen bir yapıda uzun vadeli ve inatçı bir şekil
de devam ettirilmelidir. Üretim, istihdam ve verimlilik, gelir politikasıyla ilişkilendirilen unsurlar
arasında olmalıdır.
Maliye politikasında temel hedef, kamu açıklarının azaltılmasıdır. Muhasebe ve maliye rapor
lama standartlarının geliştirilmesi şarttır. Bu konuda da, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlan
malıdır.
Vergi affı yönünde alman kararlarla, ertelenen, toplanamayan vergi borçlarının artışının hızlandırıldığı gözden uzak tutulmamalıdır.
Mahallî idareleri güçlendirecek bazı vergi ve harçların bölge idarelerine bırakılması sağlanma
lıdır.
Fonların tasfiyesi 2001 yılı ortalarında tamamlanacaktır. Bunun yanında, yeni fon ihdası anla
mı taşıyan döner sermaye işletmeleri kurulması veya işletmelerin güçlendirilmesi engellenmeli,
malî disiplini ve şeffaflığı bozucu uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, para politikası, enflasyonun Avrupa Para Birliği kri
terlerine yakınlaştırılması yönünde baskı altına alan, fiyat istikrarını sağlayan bir yapıda uygulan
malıdır. Para politikası, 2001 Temmuzuna kadar bir kur sepeti şeklinde uygulanırken, 2003 yılın
dan itibaren döviz kurları esneklik kazanacaktır.
İhracat teşvik araçlarının yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.
İhtisas bankacılığı önem arz etmektedir.
Malî sistemde şeffaflık ve etkinlik sağlanmalıdır.
Kamu bankacılığının siyasî baskılardan arındırılabilmesi, etkinliğinin ve yapısal sorunlarının
çözülmelmesi, önce özerkleştirme ve sonra özelleştirme yönünde üstün çaba gösterilmesi kaçınıl
mazdır.
Banka fon maliyetleri, yurtdışı borsa analizleriyle yakından izlenmeli, uluslararası fon mali
yetlerinin yakalanabilmesi için, mevduat munzam karşlığı disponobilite, kaynak kullanımı destek
leme fonu oranlan mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir. Mevduat sigortasının sınırı hızla daraltılmalıdır. Of-shore bankacılığı kontrol altına alınmalı. Batık kredilerin vergi gelirleriyle kapatıl
ması yerine, mevduat sahipleri bilgilendirilmelidir. Devlet, kontrol mekanizmasını siyasî baskılar
dan soyutlanmış olarak yürütebilmelidir.
Türk bürokrasisi verimli ve sorunların çözümüne katkı sağlamalı. Denetim amacından saptırılmamalı. Ülkenin önünü açmalı, iş yapanı değil, iş yapmayanı cezalandırmalıdır.
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Sermaye piyasalan arz yönünde teşvik edilirken, piyasadaki derinliğin artırılması ve manipülasyonlann yeni hukuk çalışmalarıyla önüne geçilmelidir.
Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi, özelleştirme politikasıyla hızla azalacaktır.
Kamu ağırlıklı sermaye, ulaştırma, haberleşme ve enerji sektörlerinde yeni düzenlemelerle
özel sektör katılımı, yap-işlet, yap-işlet-devret ya da işletme hakkı devriyle sağlanmalıdır.
Özelleştirme uygulamalannda sermayenin tabana yayılması için sermaye piyasasından yarar
lanılmalı ve kontrol Sermaye Piyasasi Kurulunun piyasadaki analiz ve kontrol ağırlığı hissettirilmelidir.
Kamu yatırımlarında süreklilik arz eden borçlanma ve bunun doğurduğu yüksek faiz oranlan
yatırımları olumsuz yönde etkilemektedir. Kamu kesimi yatırımları ekonomik, sosyal altyapı alan
larında yoğunlaşırken; özel kesim, kamunun çekildiği tüm alanları kapsayacak şekilde özendiril
melidir.
Ülkemizde bölgesel gelişme stratejileri dikkate alınarak yatırım öncelikleri mutlaka tespit edil
melidir. Yatırım teşvik politikalarının temel amacı dünya entegrasyonu sağlamak, yabancı serma
yeyi özendirmektir.
KOBİ tanımı yeniden gözden geçirilmeli ve imalat sanayii dışında orta boy işletmelerin de ta
nım içinde yer almasının tartışılmasında yarar vardır. KOBl'ler finansman darboğazı içerisindedir.
Enerji maliyetleri büyük önem arz etmektedir. Endirekt teşvik unsurları ile birim maliyetlerinin mi
nimize edilmesi kriz hallerinde piyasaya ayak uydurabilmelerini sağlayacaktır. Bölgesel gelişmiş
lik düzeylerini asgarîye indirerek, yeni teşvik enstrümanlarının geliştirilmesi şarttır.
Yatırım indirimi uygulamalarında Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşariığı arasında uyum
tam olarak sağlanmalıdır.
Sekizinci plan döneminde ihracatın 2005 yılında cari fiyatlarla 46,5 milyar dolara ulaşması
beklenmekte, aynı dönemde ithalatın cari fiyatlarla 79 milyar dolara ulaşacağı, böylelikle, ihraca
tın ithalatı karşılama oranının yüzde 60 olacağı beklenmektedir.
Yeni boyutlara taşınmakla biriikte, kısacası, dünya, siyaset, ekonomi, kültür ve toplum yapı
ları bakımından yoğun bir etkileşim içinde, son yılların yaygın deyişiyle, dünya küresel bir köy ha
line gelmektedir. Dünya nüfusunun yüzde 30'u, yani toplam 1,3 milyar insanın aşın yoksullukla
yüz yüze bulunduğu da bir gerçektir.
Ülkemizde, tanmdan sanayiye ve hizmetler kesimine kaynak transferi devam etmektedir.
Tanm politikasına yönelik araçların Avrupa Topluluğu tanm politikalannı oluşturan kriteriere uyarianması şarttır.
Bilgi teknolojilerinden etkin yararianabilmek için, gerek yapılanma ve gerekse kullanım aşa
masında iyi yetişmiş işgücüne ihtiyaç vardır. Uluslararası rekabet sadece kamu hizmetlerinin yürü
tülmesinde değil, toplumun ve ekonominin her alanında ihtiyaç duyduğu bilgi yoğun insangücünün
iyi Ieşti ri Imeşini gerekti rmektedi r.
Ülkemiz 21 inci Yüzyılın başlarında ağıriiğı giderek artacak olan bir merkez ülkesi olma ko
numundadır.
Türkiye, önümüzdeki dönemlerde bir yandan potansiyel olarak dünyanın en önemli enerji üre
tim bölgelerinden biri niteliğini taşıyan, bir yandan da Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan çok
önemli bir ticaret ve ulaşım koridoru olan Avrasya'nın merkezinde bir enerji terminali hüviyetini
taşıyacaktır.
Gelecek için, Türkiye, bölgede, geniş petrol ve doğal gaz rezervlerinin devreye gireceği, Hazar
enerji kaynaklan için en güvenli ve ekonomik yoldur. İslam ve Hıristiyan dünyalan arasında kata
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lizör vazifesi görebileceic kültürden, toplum ve siyaset düzeyinde yakınlaşmaya katkıda bulunabi
lecek ender ülkelerden biri konumunda anahtar ülke olacaktır.
. BAŞKAN - Sayın Ayaydın, tamamlıyorsunuz herhalde.
AYDIN AYAYDIN (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
Türkiye, daralan ve bloklaşan bölgesel pazarlarda, yakın gelecekte, genç, dinamik, eğitimli ve
küresel düzeyde deneyimli nüfus ve üretimiyle dünyanın sayılı ekonomileri içinde yerini alacak ve
2000'li yılların Türklerin asrı olabilme şansını yakalayabilecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ülkemize ve milletimize
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ayaydın.
Sayın Ali Coşkun, buyurun efendim.
ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokrat arkadaşlar. Plan ve
Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, basımn güzide temsilcileri; sözlerime başlamadan önce he
pinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz Sekizinci Beş Yıllık Planın ülkemize, mil
letimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, gelişmiş ülkelere olan bağımlılığından maalesef kur
tulamamış, son dönemde de tamamen teslimiyetçi bir politikayla, IMFnin güdümüne girmiştir. İk
tisadî gelişmemizi sağlayacak teorik bir model ve anlayışımız da gelişmemiştir. Takip edilen poli
tikalar karmaşık hale gelmiştir. Ülke sorunlarına köklü cevaplar ve çözümler üreten elemanlar
mevcutsa da, bunlar yerinde kullanılmamaktadır. Kriz üzerine kriz yaşayan ülkemiz bir türlü ken
dine gelememektedir. Ekonomik başarı sağlanamadıkça, diğer başarıları da yakalamamız mümkün
değildir. Bunun birinci şartı da, bütün parti temsilcilerinin belirttiği gibi, önce siyasî isitikrarın sağ
lanması, sonra kesimler arasında sosyal barışın sağlanarak, istikrar içinde ekonominin düzlüğe çı
karılmasıdır; ancak, bu da yapılamamıştır. Bugün, hükümetin gündemi ve istikrar anlayışı milletin
gündeminden ve düşüncelerinden çok farklıdır. Hükümet istikrar ve uzlaşı üzerine kurulmuşken, şu
anda görünen tabloda, hükümetin bugün istikrarlı biçimde yoksulluğu devam ettirdiği -hakikaten,
yoksullukta istikrar var Sayın Bakanım- aklamada ve menfaat sağlamada ise uzlaşıyı sağladınız,
bubakımdan da hakikaten iki unsur programda gerçekleşmiş bulunuyor; birisi yoksullukta istikrar,
öbürü de aklamada ve menfaatte uzlaşı.
Değerli arkadaşlar, ülkenin çıkarları ancak milletin iradesiyle çözülebilir. Milletin yardımı ol
madan sıkıntılardan çıkmamız mümkün değildir. Rüzgârın nereden estiğin,i istediğiniz kadar, med
ya aracılığıyla anlatın; ama, bu rüzgâra yelkeni nasıl açtığınız önemlidir, eğer doğru yelken açmaz
sanız o zaman arzu ettiğiniz hedefe varamazsınız.
Değerii arkadaşlarım, vaktinizi fazla almak istemiyorum. Şu anda, dört aylık bütçe uygulama
sı rakamları elimizde, bunu çeşitli kesimler ve özellikle medyanın bazı köşe yazariarı fevkalade üs
tün başarı olarak gösterdiler, bakın, tabloyu beraber inceleyelim: Toplam harcama 16,3 katrilyon
lira, gelirier 9,9 katrilyon lira, bütçe açığı 6,4 katrilyon lira, faize ödenen para 9,5 katrilyon lira;
personele ödenen 3 katrilyon, sosyal güvenlik 1,4, personel ve sosyal güvenliği beraber toplarsak
4,4; vergi gelirierimizse 7,9 katrilyon lira.
Değerii arkadaşlarım, bugün, halkımızı bezdiren üç ana unsur var. Birincisi, hayat pahalılığı,
enflasyon. Bütün uğraşılara rağmen, reklamlara rağmen enflasyon kontrol altına alınamamıştır;
çünkü, sadece parasal, moniter politikalaria enflasyon düzelmez. Mutlak surette, kamu mâliyesi po
litikaları ve para politikalarının desteklenmesi ve üretim politiklarıyla bütünleşmesi gerekmektedir.
Oysaki bugün. Maliye vergileri bile tahsil edemez durumdadır. Son elde ettiğimiz rakamlara göre.
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gecikme faizleriyle beraber 5 katrilyon liranın üzerinde vergi tahsilatı yapılamamıştır. Üretim ise
çökmüştür, yatırımlar durmuştur. Dolayısıyla, hayat pahalılığının arkasından, halkı bezdiren işsiz
lik gelmektedir, ondan sonra da gelir dağılımındaki yozlaşmanın giderek adaletsiz bir şekilde de
vam ettiğini görmekteyiz.
Değerli arkadaşlar, bütçe harcamaları içinde faizlerin nispeti yüzde 58 olmuştur. Halbuki,
2000 yılı bütçesinde -bu komisyonda görüştüğümüz zaman- bunun yüzde 45 olarak hedef alındığı
sayın bakan tarafından belirlenmiş ve Genel Kuruldan da geçmiştir. İlk dört ayda toplam bütçe ge
lirleri ancak faizi karşılamaya yetmiştir; 9,9 katrilyon lira gelir, 9,5 katrilyon lira faiz ödemesi ya
pılmıştır, gelirin faize oranı yüzde 98'dir. Bu oran 2000 yılı bütçesinde yüzde 69 olarak öngörül
müştü. Vergi gelirleri faizi karşılamamışım 65 milyon insanımızından toplanan vergi gelirleri 7,9
katrilyon lirayken, 250-300 aileye ödenen faizler ise 9,5 katrilyon liradır ve bundan istifade eden
nüfusun 6 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Yani, vergi gelirlerinin yüzde 120'si kadar faiz
ödenmiştir; bu nispet bütçede yüzde 51 olarak öngörülmüştü.
4 milyon emekli ve 2 milyona varan personele ödenenlerin toplam tutarı 4,4 katrilyon lira ol
muştur ve bugün memur sokaktadır, memur inim inim inlemektedir.
İlk dört ayın neticelerine göre, ayda; yani, otuz günde ödenen faiz 2,4 katrilyon lira, günde 80
trilyon lira, saatte 3,3 trilyon lira, dakikada 55 milyar liradır. Ben konuşmaya başlayalı, 5 dakika
içerisinde, faiz olarak 250 milyar lira ödenmiştir; bu, gün batışı, gün doğuşu devam etmektedir.
I999'da Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması için hükümetin büyük gösteriler yaparak ayırdı
ğı paketin toplamı 40 trilyon lira idi; yani, yarım günlük faiz tutarı kadardı. İlk dört aylık yatırım
tutarı 284 trilyon lira, harcamaların yüzde 1,7'sidir. Oysaki bütçede bu, yüzde 5 olarak öngörülmüş
tü. Tabiî ki, yatırımlar durunca, işsizlik de çığ gibi büyümektedir. KOBl'ler başta olmak üzere, tüc
car, sanayici, esnaf, memur, dul, yetim, emekli, işçi, çiftçi tamamen perişan durumdadır.
Memur, enflasyona ezdirilmiştir. Zorunlu tasarruflar; yani, çalışanların tasarruf teşvik hesabı,
3,8 katrilyon lira olarak birikmiştir; nema 2,6 katrilyon liradır, anapara 1,2 katrilyon liradır, 8 mil
yon çalışana, 2000 yılında 300 trilyon lira nema ödenmesi çok görülmektedir.
Değerli arkadaşlarım -vakit olmadığı için- son günlerde buğday fiyatları dolayısıyla çiftçinin
durumuna değinmek istiyorum. Bugün, çiftçi perişan edilmiştir. Çiftçinin üretim giderleri yüzde
lOO'ün üzerinde olduğu halde, geçen yıl yüzde 62 artış öngörülmüş, 2000 yılında da yüzde 27 ar
tış öngörülmüş. Bu ise, 2000 yılında çiftçiden endirekt yolda yüzde 70 vergi alınmış anlamı taşı
maktadır. 1999-2000 mayıs enflasyonuna göre yüzde 63 civarında. Bu buğday artış fiyatı, fevkala
de altta kalmıştır.
Mazot, 1999 Mayıs ayında 190 000 lirayken, 2000 yılı Mayıs ayında 450 000 liraya fırlamış
tır; artış yüzde 136'dır; yani, 2 36 katı artmıştır. İki kilo bağdayla bir litre mazot alan çiftçi, bugün
4,5 kilo buğdayla bir litre mazot alabilmektedir. Gübre aynı şekildedir; bire iki artmıştır. Vakit ol
madığı için girmiyorum, halkı ilgilendiren ekmek fiyatları iki katma çıkmıştır.
Değerli arkadaşlarım, hal böyleyken, şimdi, biz. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık
ları içine girdik. Kayıtdışı ekonomi önlenemedi, karapara aklamaları devam ediyor, borsa siyasî
oyun alanı haline geldi. Borsada vurgunlar, özellikle siyasilerimizin beyanatlarıyla devam etmek
tedir. Küçük tasarruf sahipleri fevkalade sömürülmüştür. KİT zamlarına baskı yapılarak enflasyon
kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır ve bu gidişle korkarım ki, önümüzdeki ayların sonunda bir
patlama olacaktır.
Malî piyasalarda ani çöküntüler beklenebilir. Gayri safî millî hâsıla 1999 yılında yüzde 6,4 kü
çülmüştür; yani, ekonomi büzülmüştür, vatandaşın refah seviyesi yedi yıl öncekine dönmüştür.

-

10

Değerli arkadaşlarım, kişi başına millî gelir Avrupa Birliği standardı olan 2 900 dolann da al
tına düşürülmüştür. Gayri safî millî hâsıla 189 milyar dolara gerilemiştir. Bu durumda, bu planda
öngörülen, Sayın Bakanın takdim ettiği, 2000 yılının hedeflerini tutturmak mümkün gözükmemek
tedir, dolayısıyla beş yılın sonundaki hedeflerin de tutturulacağı şüphelidir.
Dışticaret açığı giderek büyümektedir. Belki de, cumhuriyet tarihinin en yüksek açığını verme
durumundayız. İlk üç ayda dışticaret yüzde 387 artmıştır. Cari açıklar 2,6 milyar dolara varmıştır.
Geçen yıl bu değer, aynı dönemde 1,2 milyar dolar fazla vermişti. Şimdi, 2,6 milyar lira açık veri
yor. İthalat 11,3 milyar dolar, ihracat 7,2 milyar dolardır. Dışticaret açığı ise 4 milyar doları bul
muştur.
Dövize baktığımızda, bugün için bir problem görülmemektedir. Ancak, açık, dışborçlarla ka
patılmaktadır ve bu, kamuoyundan gizlenmektedir. Bir yıl sonra kur çıpası kalkınca, artan cari açık
devalüasyonun habercisi durumundadır. Böylece iddia edilen istikrar programı da bozulacaktır.
Buna şimdiden tedbir alınması gerekmektedir. Zaten enflasyon, kur çıpası altında tutulan dövize
bağlandığına göre, daha beşinci ayda enflasyon neredeyse yılsonu hedeflenen enflasyonu gösterdi
ğine göre, bu Türk Lirası dolar paritesinin de tutulamayacağı, ancak baskı altmda geliştirileceği an
laşılmaktadır. Şimdi, IMF destekli istikrar programına göre döviz kuru kazığa bağlanmıştır, Türk
Lirası dövize bağlanmıştır. IMF programına göre ne kadar döviz o kadar Türk Lirası şartı kabul
edilmiştik Halk arasında bir tabir vardır "ne kadar köfte o kadar ekmek" şimdi, bu politika böyle
devam ediyor.
Borçlanmanın dışında başka yollardan da elde edilmesi düşünülen dövize ümit bağlanmışsa
da, arzu edilen sonuçlar alınamamıştır. Özelleştirmeyle, özellikle GSM lisanslarından alınacak dö
viz yağmuru yağmamıştır. Tahkim kabul edilirse, yabancı sermaye sırada bekliyor... Hnerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanımız "17 milyar dolar kapıda bekliyor, tahkim çıkar çıkmaz yatırım gelecek"
dedi, sonra bu, 37-40 milyar dolara kadar yorumlandı, bugüne kadar arzu edilen olmamıştır.
Halk, dövizi kazığa bağladık, cebindeki dövizi, elindeki dövizi çözüp, Türk Lirasına bağlaya
cak diye beyan edildi; bu da olmamıştır. Son çare borçlanmadır. Dışborç, gayri safî millî hâsılanın
yüzde 60'nı aşmıştır. Üretimde, yatırımda bu borç kullanılmamaktadır. Bu, bulunan dışborçlar,
IMFin tasvip ettiği dış kaynaklara yatırılmakta ve onun karşılığında da Türk parası basılarak bun
lar cari giderlerde kullanılmaktadır. Oysaki dışborç, üretimde ve yatırımda kullanılmalı ki, yatırım
neticesi üretimden elde edilen katmadeğerle bu borçlar geriye ödenebilsin.
Değerli arkadaşlarım, bunları özet olarak belirttikten sonra, planlı döneme geçmek istiyorum.
Ülkemizde ilk planlama cumhuriyet döneminde 1932,1933,1934 yıllarında Hans'm isminde bir uz
man tarafından başlatılmış "Türkiye'nin İktisadî Bakımdan Tetkiki" adlı üç ciltlik İngilizce plan ça
lışması başlamıştır. 1933 yılında bir Rus heyeti tarafından Birinci Beş Yıllık Plan, 1936 yılında sa
nayi kongresi tarafından İkinci Beş Yıllık Plan hazırlanmış, 1948-1952 yılları arasında başka bir
plan üzerinde çalışılmış, 1951-1959 yılında da çeşitli planlar hazırlanmıştır. Bugünkü anlayışta
plan dönemi 1960 ihtilalinden sonra başlamıştır. Aslında, cumhuriyetin kurucus Atatürk, daha
cumhuriyeti ilan etmeden Birinci İktisat Kongresiniyle İzmir'de 17 şubatta aldığı bütün kararlar,
bugünkü planlama dönemine ışık tutmuşsa da, maalesef, planlı dönemlerde arzu edilen sonuçlar
alınamamış, hedefler tutturulamamıştır. Bugüne kadar yedi plan döneminde, bu planların hedefle
rinin tutturulduğunu söylemek değildir, özellikle 1980'li yıllardan sonra o kriz döneminden çıkmak
için, 19 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra
Devlet Planlama Teşkilatı daha da müdaheleci bir duruma gelmiştir. Yüksek Planlama Kurulu, Pa
ra Kredi Koordinasyon Kurulu da DPT'nin şemsiyesi altına girmiştir. Önceleri uzmanlık masala
rıyla organize edilen Devlet Planlama Teşkilatı, 1994 yılından sonra müdürlerin ve genel müdürle
rin, genel müdür yardımcılarının bollaştığı, uzmanlık masalarının kapatıldığı bir organizasyon ya
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pısına dönüştürülmüştür. Oysaki bugün Türkiye'de, hakikaten çok önemli hizmetler yapmış olan
arkadaşlarımızm çoğu, bu uzmanlık masalanndan yetişmiştir. Ben de, uzun yıllar özel ihtisas ko
misyonlarında raportör ve başkan olarak çalışmış bir kardeşiniz olarak, bugünleri heyecanla yaşamışımdır; ama, bugün Devlet Planlama Teşkilatı fonksiyonlarını yitirmiş bir duruma itilmiştir. Mü
dahaleci bir durumdur. Dünyada devletçi zihniyet yıkılmışken, Türkiye'de Devlet Planlama kana
lıyla tam devletçi merkezî planlamacı bir sistem getirilmiştir. Bugün, en küçük devlet biriminin bi
le, alacağı araçtan çöp tenekesine kadar yapacağı binadan çatısının tamirine kadar Planlamanın
onayından geçmektedir, aylarca sürmektedir ve yerel yönetim reformu yapılamadığı için, yaşadı
ğım bir acıyı söyleyeyim, Erzincan depreminden sonra işyerleri, hastaneler, okullar yıkılmış, per
perişan. Vali Yazıcıoğlu görevde, para yok, tahsisat yok, hastane yapamıyorsunuz, ilaç alamıyor
sunuz; fakat. Kültür Bakanlığının tahsisatı olduğu için. Planlama da onayladığı için gelip, konser
salonu ve bale bölümü yapılma inşaatı başladı, çok acıdır arkadaşlar. Bir köşe yazarı, ben buna kar
şı çıktım diye, benim kültürsüz olduğumu söyledi. Şimdi, böylesine devletçi bir zihniyetle Türki
ye'yi bir yere götürmek mümkün değildir.
Yıllık yatırım program çalışmalarına bakıldığında, devletin bütün kurum ve kuruluşları, maki
ne, araba alımları, bakım, onarım, inşaat ve benzeri küçük veya büyük bütün taleplerini, harcama
larını Devlet Planlama Teşkilatının bu önemli addedilen elemanlarının onayından geçirmek zorun
dadır.
Devlet Planlama Teşkilatının bütün bakanlıklara yöneltilmiş belirli aktif yazılı politikaları var
dır. Bakanlıklar, harfiyen DPT kararlarına uymak durumundadır, aksi halde sorumluluktan kurtu
lamazlar. Dolayısıyla bürokratlar, ne yapsam da sorumluluk altına girmesem psikolojisi içerisine
itilmiştir. Bunun için de icraat durmaktadır. Oysaki bürokratların ne yapsam da bu sorunu çözsem
cesaretine kavuşturulması lazımdır. Bu kararlar, yerine göre Yüksek Planlama Kurulu veya Para
Kredi Kurulu tarafından da çıkarılmaktadır.
Değerli arkadaşlar, planlarında öngörülen hedef sapmaları Türkiye'de birçok dengeleri de boz
muş, bunlara dur diyebileceğimizi, ilmî ve gerçekçi metotlar geliştirilerek yürütülememiştir. Zira,
söylediğim gibi, devleti aslî görevlerine döndürememişiz ve devletin millet için hizmetkâr olduğu
nu bir türlü içimize sindirememişizdir.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı öncesi hazırlıklarında kamu mâliyesi yapılanması çalış
masında, 1980 sonrası serbest piyasa ekonomisi eleştirilmiş olup, 1980-1996 yılları arasında ise.
Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarında serbest piyasa ekonomisi desteklenip, savunulduğu ve teş
vik edildiği düşünülmüştür; yani. Devlet Planlama Teşkilatı, esen rüzgâra göre rapor hazırlamıştır.
Bazı tezatların yaşanıldığı rahatlıkla söylenebilir.
Değerli arkadaşlar, esasında. Devlet Planlama Teşkilatının yayınladığı ve kendi görüşü olarak
verdiği bütün bilgilerin, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından toplanan bilgilerin değerlendirilme
sidir. Bunların Devlet Planlama Teşkilatına mal edilmesi ve kamuoyu için, emredici özel sektör
içinde yönlendirici bir mahiyette tutulması bana göre yanlıştır. Devlet Planlama Teşkilatı, artık bu
gün dünyadaki ekonomik sınırların kalktığı, globalleşme, küreselleşme olgusunun hızla geliştirdi
ği bir dönemde, merkezî planlama zihniyetinden kurtarılıp, bunun bir stratejik araştırma merkezi,
bir dokümantasyon merkezi haline getirilmesi ve Devlet İstatistik Enstitüsü gibi ve buna benzer ku
ruluşlarla birleşerek yeni bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
Aslında, devletimiz yeniden yapılanmanın eşiğine gelmiştir. Keşke, Devlet Planlama Teşkila
tı, böyle katı kaidelerle planlar hazırlayacak yerde, devleti yeniden yapılandırmanın, asra uydurma
nın planlarını hazırlasa idi. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan en az 22 yıl, tam 32
yıldır; yani, 1968 yılından günümüze kadar kalkınmada öncelikli illerdir. Dünyanın hangi ülkesin
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de, 32 yıldır ilan edilen kalkınamamış 22 yıl var. Arkadaşlar, bunu düşünmemiz lazım. Bu il sayı
sı, Türkiye topraklarının üçte l'ini geçmektedir, bu kalkınmamışlık politikası planlaması iflas et
miştir. Devlet Planlama Teşkilatının ve hükümetlerin bu konudaki çalışmaları yetersiz kalmıştır.
Değerli arkadaşlarım, 2005 yılında belirlenen hedeflere ulaşılamayacağı endişesini şimdiden
taşımaktayım. Avrupa Birliğinin kapısında bekleyen Türkiye, acaba, Avrupa Birliğindeki ülkelerin
en düşük kişi başına gelirininin Yunanistan'da 13 000 dolar olduğunu gözardı mı ediyor.
Değerli arkadaşlarım, konan kriterlere göre, Türkiye'nin Avrupa Birliğinde yer alabilmesi için,
Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük enflasyonu olan üç ülkenin aritmetik ortalamasından an
cak yüzde 1,5 fazla enflasyonla girebileceğini; yani, bugün için yüzde 4,5, Türkiye'nin enflasyonu
yüzde 4,5 altına çekmesi lazım. Faizlerin de, ancak en düşük faiz uygulayan Avrupa ülkesinin, üç
ülkenin aritmetik ortalamasından yüzde 2 fazla olabileceği; yani, bugün 5 civarında, faizleri de 5'e
çekeceği gerçeğini görmüyor. Şimdi, bu planlamadaki hedeflerle beş yıl sonra karşılaştırın Avrupa
Birliği standartlarını ve hükümetimiz, sık sık açıklıyor "beş yılda Avrupa Birliğine girebiliriz."
BAŞKAN - Sayın Coşkun, toparlayabilir misiniz.
ALİ COŞKUN (Devamla) - Toparlayayım efendim.
Değerli arkadaşlarım, gerçekleri görmezsek; yani, hastalığa teşhisi koyamazsak, hastayı da
tedavi edemeyiz ve hayal olur; Sekizinci Beş Yıllık Planın sonunda da, o plandaki sapmaları de
ğerlendirmeden Dokuzuncunun toplantılarını yapar arkadaşlar, biz olur muyuz, bilemiyorum.
Değerli arkadaşlarım, hal böyleyken, Türkiye'de gerçekler bir tarafa itilmiştir. Devlet, borç ba
tağı içindedir ve Hazine Müsteşarlığı, borç yönetme müsteşarlığı durumundadır.
Bankaların durumunu geçen yıl hazirandan itibaren sık sık görüştük. Bugün, kamu bankaları
iflasın eşiğindedir. Kamu bankalarının görev zararları 15 milyar doları geçmiştir, tçborçlanmayla
beraber 45-50 milyar doları bulmuştur. Dışborç da, gayri safî millî hâsılanın yüzde 60'ı civarında
dır, 120 milyar doları bulmuştur ve şu anda Türkiye'nin borç yükü 170 milyar doları aşmıştır.
Değerli arkadaşlarım, 81 bankadan 15 bankanın mevduat sigorta fonuna devredilmesi gerek
tiği, zorda olduğu konuşulmaktadır; fakat, bir yıldır ancak üç bankadan sonra beş banka alınmıştır,
onlar da rehabilite ederek yeniden satılamamış ya da birleştirilememiştir ve bugün malî piyasaların
temelini oluşturan bankalar fevkalade zor durumdadır.
Devleti bu israf batağından kurtarmadıkça, ihalelerdeki vurgunlan, soygunları önlemedikçe,
parasını batıranlara hâlâ yüzde 100 devlet garantisi vererek, onları koruyarak ve dünyanın hiçbir
yerinde Off-shorelere mevduat garantisi verilmezken, şimdi sırf off-shoredezeleri, şu veya bu ke
simin insanlarını koruma, baskı altında kalaraic hükümet, bir kanunla onlara kaynak aktarma dü
şüncesi içindeyken ve hükümet, üzülerek söylüyorum, kanunları, sayısal çoğunluğuna güvenerek,
sayısal çoğunlukla muhalefetin ve halkın siyasî çoğunluğunu dikkate almadan Meclisi baskı altına
alarak bu çalışmalara devam ettiği müddetçe, ne kesimler arasında sosyal barışı sağlamak, ne de
hakiki anlamda siyasi istikrarı sağlamak mümkün değildir.
BAŞKAN - Sayın Coşkun, tamamlayabilir misiniz.
ALİ COŞKUN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan geliniz, hoşgörüyle gerçekle
ri görerek, muhalefetin sesini dinleyerek, kesimlerin sesini dinleyerek, sivil toplum örgütlerini, laf
ta değil, gerçekte onları dinleyerek Türkiye'nin meselelerini çözmeye çalışalım.
Gelecek günlerin, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olması dileğiyle hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Coşkun, biz de size saygı sunuyoruz.
Sayın Dönen, buyurun.
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; bugün, bu
rada Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planını görüşüyoruz. Ülkemizin kısa vadede beş yılını, uzun
vadede yirmi yılını kapsayan bir dönemi konuşacağız.
Değerli arkadaşlarım, 2001-2006 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, yıl
da ortalama 6,7 oranında ekonomik bir büyüme öngörmekte, böylece Kopenhang kriterlerine uyum
için bir ulusal program uygulamaya konularak 2004 yılında maastricht kriterlerine ulaşmak hedef
lenmektedir temel olarak. Yine bu planla, cumhuriyetin yüz yaşına gireceği 2023 yılına kadarki dö
nemi kapsayan ve toplumsal dönüşümü öngören uzun vadeli hedefler de benimsenmekte ve halen
2 900 dolar olan kişi başına millî gelirin 2023 yılında 20 000 dolara, Türkiye'nin toplam millî ge
lirinin de 1,9 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir.
Burada hemen belirtmek isterim ki, I960'lı yıllarda başlayan, hiçbir plan döneminde ulaşılma
yan 6,7'lik büyüme oranı, hedef olarak belirlemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. 1960-1970 yılla
rı arasında uygulanan planlı dönemde, kalkınma hızı büyüklüğü 6,5, 1970-1980'li dönemlere bak
tığımızda 5,5, 1980-1990 arasında ise 4,5 dolayında olmuştur. I990'lı yıllara geldiğimizde, bu da
ha da küçülmüş, özellikle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, hedeflenen rakamların yüzde 50 ge
risinde kalarak yüzde 3,5'lar dolayında gerçekleşmiştir. Ama, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma döne
minde birden bire bu rakam yükselerek 6,7'lere çıkması için planda haklı, mantıklı, yeterli ve inan
dırıcı bir ekonomik analizi de görmek mümkün değildir. Şimdi, her dönemde, her plan dönemine
baktığımızda, bir önceki plan görüşülürken, tabiî ki, birçok sebeplerden dolayı o sonuca ulaşama
dığımız varsayımlarını burada, iktidar grupları söylemekte ve bu sebepleri önemli sebepler olarak
önümüze koymaktadır. Yedinci Beş Yıllık Plana baktığımızda da, esas olarak neden bu hedeflere
erişemediğimizi analiz ettiğimizde, iktidar grubu "Uzakdoğu'da kriz oldu, Rusya'da kriz oldu ve bu
krizlerden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar bu hedeflere ulaşmamızı önemli ölçüde engelledi" di
yor. Biz de buradan diyoruz ki, ekonomimizi bu krizlere daha dayanıklı hale getirmeden, daha es
nek hale getirmeden dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşacak krizlerden daha çok bu krizlerin etkisi
ni açık ekonomiler olarak kaldığımız sürece; yani, daha alt gelir gruplarına, yani daha çok işsizli
ğin düşük olduğu bir veya üretim içindeki işsizlik oranına bu gelişmemizi bağlarsak, daha çok bu
tür olaylara, bu tür depremlerin etkisine dayanamayız diye düşünüyorum, daha çok teknoloji yük
sek ve bilgi yüksek bir ekonomik yapılanmayı gerçekleştirmek durumunda olduğumuz kanısında
yım, tıpkı Marmara Bölgesinde olan deprem gibi, eğer ekonomimiz depreme dayanıklı hale getiril
seydi, bu dayanıklık gerçekten bugünkü krizleri ve Yedinci Beş Yıllık Plandaki hedefleri tutmakta
zorianmazdık diye düşünüyorum. Bundan sonra, inanıyorum ki, nasıl deprem bölgesinde depreme
dayanıklı, tüm Türkiye'de konutlar yapmaya yöneleceksek, ekonomimize de, dünyadaki oluşacak
çeşitli krizlere ve depremlere dayanıklı hale getirmeye yönelik çalışmalara katlanırız diye düşünü
yorum.
Değerli arkadaşlarım, kalkınma planlan, önceden belirtenmiş bir amaçlar setine ulaşmak ama
cıyla, bir ulusun temel ekonomik değişkenlerinin, düzey ve büyüklüğünü etkilemek, yönlendirmek
ve uzun dönemde ekonomik karar almayı, koordine etmek üzere hükümetçe yapılan bilinçli prog
ramlardır. Planlama, geleceği düşünmektir, geleceği kontrol etmektir. Plan ve programsız toplum,
yön duygusunu yitirmiş bir toplumdur. Bugün, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ol
mak üzere, pek çok gelişmiş çağdaş ekonomi plan enstürmanlarmdan yararianmaktadır. Örneğin
stratejik makro planlama yaklaşımının dünyadaki uygulamacılarından birisi olan Amerika Birieşik
Devletlerinde Başkan Rooselvet tarafından 1933'te başlatılan Nevv Deal 1929 bunalımının neden
olduğu ekonomik ve sosyal çöküntüyle büyük boyutlardaki işsizliğe çare bulunmak üzere gerçek
leştirilmişti.
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Değerli arkadaşlarım, yine Başkan Clınton döneminde de stratejik planlama yaklaşımınm be
nimsendiği bilinmektedir. Bu stratejinin temel unsurlarını Başkan Yardımcısı Algor "dünyanın
içinde bulunduğu bu karmaşa döneminde büyüme konusunu Amerika kendi akışı içine bırakamaz
ve bırakmamalıdır. Amerika büyümeden yana politikalara her zamankinden daha güçlü bir biçim
de sarılmalıdır" diyerek ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri büyüme politikasını bütçe
dengesi, devletin yeniden yapılandırılması ve kuralların azaltılması, eğitim ve ar-ge yatırımlarının
geliştirilmesiyle küresel ilişkilerin geliştirilmesi ilkelerine dayandırmıştır.
Japonya da uzun dönemli planlarıyla tanınmaktadır. Son olarak Temmuz 1999'da 2010 yılına
kadarki dönemi kapsayan ideal sosyoekonomik yapı ve ekonomide yeniden doğuş politikaları adlı
plan yürürlüğe konulmuş, bu planla ulaşılması amaçlanan ideal sosyal ekonomik yapının teme!
kavramları çeşitlilik ve yaratıcı yenilik olarak benimsenmiştir. Bu yapıda ulusal ekonomi, azalacak
olan nüfusa rağmen, büyümeyi sürdürerek bilgi toplumuna ulaşmayı, düşük doğum oranı ve yaşla
nan nüfus nedeniyle ortaya çıkacak olan sorunları çözmeyi, küreselleşmeden yararlanmayı, çevre
yi korumayı amaçlamaktadır ve bu yeni yapılan programın temelini bağımsız ve özgür birey oluş
turmaktadır. Şimdi, ben, Türkiye'de yaptığımız sekizinci beş yıllık plana bakıyorum; yani, gelişmiş
ülkeler, kendi ülkelerinin gelişmesini çağdaş, daha çağdaş hale gelmesinin amaçlandığı bir dönem
de özgür ve bağımsız bireye bağladığı bir dönemde, biz, hâlâ ülkemizde düşündüğü ve düşündüğü
nü söylediği için hapislerde yatan insanları görmekteyiz. Bu kafayla, bu mantıkla, bu anlayışla ge
lişmiş ülkelerde yapılan planlamaların ne kadar gerisinde kalacağımızı da gerçekten önemli bir un
sur olarak görmekteyim.
Değerli arkadaşlarım, yukarıda temel ilkelerini açıklamaya çalıştığım Amerika Birieşik Dev
letleri, Japonya plan uygulamaları, çağdaş piyasa ekonomilerinin örnek alınması gereken plan yak
laşımlarıdır. Hükümetçe hazırlanan sekizinci beş yıllık kalkınma planı, maalesef, hedef ve misyo
nu olmayan, önceki planların genel içerik ve sistematiğini muhafaza eden bir metin niteliğindedir.
Bütünsellikten yoksun bu metinde, ekonomi, sektörier itibariyle ve birbirinden ayrı kategoriler ha
linde ele alınmakta, ancak, ulaşılmak istenen hedef, açık, inandırıcı ve kararlı bir biçimde ortaya
konulamamaktadır.
Değerii arkadaşlarım, hatırianacağı gibi, birinci kalkınma planının onbeş yıllık bir perspektifi
vardı ve bu plan kalkınmayı öne çıkaran bir plandı; daha sonraki ikinci plan da, yirmiiki yıllık bir
perspektifle hazırianmıştı ve onun hedefi de Avrupa Biriiğe girme ve Türkiye'yi Avrupa'yla enteg
re etmeye yönelikti ki, o dönemi hatırlayan arkadaşlarımız bilirler, Avrupa Birliğini o dönemlerde
de çok yoğun tartışmaktayız.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, vizyonu ve perspektifi olmayan bir plandır. Planda
ulaşılması hedeflenen rakamsal hedefler gerçekçi olmadığı gibi, planın yapısal bir dönüşüm iddi
ası da yoktur. Yapısal dönüşümü gerçekleştirmeden ise öngörülen rakamsal büyüklüklere de ulaş
ma olanağı da yoktur. Kaldı ki, bu rakamsal hedeflere konjonktürel nedenlerle ulaşılsa bile, yapı
sal reformlar gerçekleştirilmeden bunun kalıcı ve sürekli olmayacağı da bir gerçektir.
Değerli arkadaşlarım, oysa, yapısal dönüşümü öngörmeyen, reel sektörünü gelişmesini amaç
lamayan bir kalkınma planıyla varılabilecek esaslı ve iddalı bir hedef de görmek mümkün değildir.
Kısaca, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ana ekonomik sektörler itibariyle istatistiksel verile
ri ihtiva eden, perspektifsiz, hedefsiz ve misyonsuz bir metin olarak karşımızda durmaktadır. Ülke
mizde uzunca bir süredir malî sektör çıkışlı bir ekonomik sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sıkıntıyı, bu
durumu atlatmak için hükümet, önemli bir ekonomik projeyi de toplumun gündemine getirmiş ve
sürdürmektedir.
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Değerli milletvekilleri, bu ekonomik program, gerçekten yapısal değişimleri gerçekleştirme
den, konjonktilrel olarak hedeflenen enflasyonu belli seviyeye^ düşürse bile kalıcı olması mümkün
değildir. Önemli olan ulusumuzu 21 inci Yüzyılda bilgi toplumuna ulaştıracaksak, ulusumuzun
kaynaklarını ona göre yönlendirmek ve bilgi toplumunun bütün kurumlarını bütün kurumlarımıza
geçerli olacak bir biçimde taşımak durumunda olduğumuzu düşünüyorum.
Değerli milletvekilleri, bazı konuşmacı arkadaşlarımız özellikle siyasal iktikrar olmaksızın
ekonomik istikrarı sağlamanın mümkün olamayacağı varsayımları üstünde burada durdular; ama.
Güney Amerika'da da görüldüğü gibi, siyasal istikrar sağlanarak ekonomik istikrarın sağlandığı da
görülmemiştir; yani. Güney Amerika'da birçok dönemlerde siyasal istikrarsızlık yoktur, onun için
ekonomik istikrarsızlık vardır diye bunu bahane ederek ihtilaller yapılmış ve bu ihtilallerle siyasî
istikrarlar sağlanmış; ama, ekonomik istikrarlar sağlanamamıştır; tam tersine, bence, siyasal bölün
menin temelinde yatan önemli dinamik ekonomik istikrarsızlıktır diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, özgür bireyi yaratmadan ve kafanızda bu özgür bireyin çimlene
bileceği, geliştirilebileceği ortamı doğurmadan, siz, ülkeyi demokratikleştirmeden; yani, demokra
tik normları ülkeye taşımadan ne bu programı uygulama ne de hedeflediğiniz hedeflere ulaşmada
önemli yol alamayacağınız kanısındayım.
Değerli milletvekilleri, bir örnek daha vermek istiyorum. Bugün, hükümetimizin bu planı uy
gulayabilmesi; yani, hedeflediği rakamlara ulaşabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine taşı
dığı yasaların, yasa tasarılarının da bu kalkınma planı doğrultusunda olması gerekir. Bugün hepi
nizin dikkatine sunmak istediğim bir konu var. Türkiye Büyük Millet Meclisinde üç gündür süren,
üç gündür bütün oturumları kapsayan bir yasa tasarısı var; yani, deprem bölgelerinde var olan sivil
toplum örgütleri diye nitelendirdiğimiz odalar ve borsalar birliğine bağlı olan ticaret odasının, sa
nayi odasının, sanayi ve ticaret odalarının, deniz ticaret odalarının, borsalarının 2000 yılının sonu
na kadar aidatlarını ertelemeye yönelik bir yasa tasarısı. Düşünün, tahayyül edin, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin her günü 500 milyara mal oluyor; üç gün 1,5 trilyon harcayarak siz orada 80 mil
yar gibi bir aidatı ertelemeye çalışıyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, bir Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ibret olsun diye söylü
yorum, bir kurumun aidatını ertelemeye üç gün uğraşan bir Meclis ne kadar verimli olur? Bir tek
cümleyle yasasına koyarsınız, dersiniz ki "mücbir sebeplerden dolayı bu kurumlar kendi aidatları
nı erteler." Eğer, siz global olarak ertelerseniz şimdi oradaki ticaret odaları ve sanayi odalarına ban
kalar aidat veriyor veya ben buradan işadamı olarak gittim orada büro açtım, onlara kayıt parası ve
receğim. Depremle hiçbir ilgim yok; ama, ben oraya gidip vardığım zaman, o tescil parasını öde
meyeceğim. Böyle bir anlayış olur mu?! Bunu siz buradan yapabilir misiniz?! Böyle bir merkezi
yetçi anlayışla ve demokratik anlayıştan uzaklaşarak böyle bir programı uygulamak, bu kadrolarla
bu programı uygulamak bence hiç mümkün değil. Böyle bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne taşıyan anlayışı ben burada kınıyorum; böyle bir şey olur mu?!
Şimdi, biz bunu eleştirdiğimiz zaman deniyor ki bize "ticaret odaları bize yazı yazdı." Açtım
ticaret odalarına sordum "siz böyle bir yazı yazmışınız; böyle bir şey olur mu" dedim. 1999'un ey
lül ayında biz bir yazı yazdık, I999'a kadar biz yasayla bunları almak... Mecbur olduğu için bize
işte müfettiş filan göndermeyin, biz bunu erteleyeceğiz dedik. Aldılar 2001 yılına kadar erteliyor
lar. Biz fakslarla, biz telgraflarla bunu yapmayın diye uyanyoruz; ama, dinletemiyoruz.
BAŞKAN - Evet, Sayın Dönen...
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakika...
Şimdi, orada depremden zarar görmemiş insanların 6 milyon lira âidatını siz nasıl, hangi hak
la erteliyorsunuz? Bırakın selektif olarak, bırakın onları, mücbir sebep koyun. Meclisi üç gün işgal
edeceksiniz ve buna benzer ben size birçok yasa gösterebilirim.
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Değerli arkadaşlanm, bu anlayışla bu 21 inci Yüzyıla Türkiye'yi taşıyacaksınız. Bu bir ibret
vesikası. Meclisi üç gün işgal edeceksiniz; ama, çıkardığınız yasada hiçbir şey yok. Bizde buna ne
derler biliyor musunuz "Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor." 80 milyar kazanmak için
1,5 trilyon harcayan bir kamu kuruluşunu ben olsam kapatırım. Hangi özel sektör tutar 1,5 trilyon
harcayarak 80 milyar kazanmayı hedefleyen bir grubunu; kim tutar, kimin gücü yeter? Ama, siz bu
milletten topladığınız vergileri sınırsız ve sonsuz sanıyorsunuz; sınırsız ve sonsuz değil; onun için
de yapacağınız işleri, bu milletin kaynaklannı en iyi yönlendirecek, en iyi kullanacak bir biçimde
gerçekleştirmek durumundasınız. Bunları yapamadığınız sürece, bu anlayışa gelemediğiniz sürece
Türkiye'yi ne 21 inci Yüzyıla taşıyabilirsiniz ne de bu programda yeni modalarla, yeni sözcüklerle
tarif etmeye çalıştığınız bu hedeflere ulaşabilirsiniz diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dönen.
Bu yasa bizim komisyonumuza gelse en güzel şeklini alırdı; ama, nedense, bilemiyorum. Mec
lis Başkanlığı...
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, yetki yasasıyla da çözerlerdi.
BAŞKAN - Evet, hepimizi üzen bir durumdur.
Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; sekizinci beş yıllık planı
görüşüyoruz. Planın milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli arkadaşlar, plan fikri kalkınma ihtiyacından doğmuştur Türkiye'de. Türkiye, son 150
yılını, hatta 160 yılını kalkınma mücadelesi içinde verilen, hatta daha da geriye 3. Selim zamanın
dan beri Osmanlı kurumlan kendilerini yenileyemediği için, üretim gelişmediği için, Batı'daki ge
lişmelerde buhar makinesi, ardından motor, insangücü yerine makine gücünü ikame ettiği için, bü
yük kitle imalatı başladığı için, bizim rekabet şansımız da kalmadığı için yavaş yavaş gerileyen, bir
taraftan İktisadî yönden, öbür taraftan da siyasî yönden gerileyen Osmanlı toplumunda kendini tek
rar yeniden inşa gayretleri ortaya çıkınca tabiî kalkınma ihtiyacı ortaya çıktı; çünkü, fakiriikle bir
yere gitmeniz mümkün değil. Bunun tabiî denemeleri var, tanzimat döneminde ilk denemelerini
görüyoruz, Abdülmecit zamanında, Abdülaziz döneminde, Abdülhamit döneminde, bu dönemler
de feshane fabrikası, defterdar fabrikası, hereke fabrikaları, o dönemde yüzlerce demesem bile; ya
ni, ona yakın, imparatorluğun birçok yerinde üretim tesisleri kurulup bunlarla kalkınma hedeflen
miştir. Tabiî, o dönemde liberizasyonla Batı'nın kalite ve maliyet bakımından üstün rekabet şansı
na sahip olan mallarına da ticarî anlaşmalaria Osmanlı gümrükleri açılınca, kapitülasyonlara ilave
ten, bütün bu gayretlere rağmen OsmanlInın mevcut kadim sanayi de; yani, önceki dönemlerin tek
nolojisiyle çalışan sanayi de çökmüş, ticaret de çökmüştür; ama, bu mücadele hep devam etmiştir.
Meşrutiyet döneminin kısa 1909-1916, 1917 diyelim, harp yıllarını almazsak 1914 arası dönemde
de yine birtakım sanayileşme gayretleri olmuştur; fakat, bunların hiçbiri bir netice vermemiştir; ya
ni, teknoloji ithal ederek, teçhizat ithal edilerek kurulan sanayiler bir süre sonra demode haline gel
miş ve rekabet edemediği için bunların birçoğu da kapanmıştır. Profesyonel yönetim kadroları, tek
noloji kadroları da teşekkül etmemişti.
Cumhuriyet dönemi, tabiî, cumhuriyeti kuran nesiller OsmanlI'nın iktisaden çöküntüsünü ya
şayan nesillerdi. İktisadî çöküntünün de siyasî gücü nasıl zaafa uğrattığını, imparatorluğun yıkıldı
ğını, bunu birebir ya;>ayan insanlardı, gözyaşıyla yaşayan, ıstırabıyla yaşayan, yokluğuyla, felake
tiyle yaşayan insanlardı; cumhuriyeti kuran nesillerin şeyi buydu. Tabiî, cumhuriyet kurulduğu dö
nemde 1923'ten önceki dönemde hemen İzmir İktisat Kongresinin yapıldığını görüyoruz. İzmir İk
tisat Kongresi, dikkat edilirse, Lxızan (»arışından önce yapılan bir kongredir, kurulan cumhuriyet
idaresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Batı'nın liberal politikalarını da safdışı et
meyeceğini, Rusya'da yeni doğan sosyalist ekonomi yerine, Batı'yla münasebetlerini geliştirmek is
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tediğini ifade eden, âdeta, yani Lozan'la varılacak olan siyasî mutabakatta Batı'yı bölgedeki İktisa
dî münasebetleri bakımmdan yumuşatmak isteyen bir anlayıştır, liberal bir yaklaşımdır ve ciddî
belgelerdir. Ancak, bu liberal politikalar hakikaten cumhuriyetin kuruluşunda 1929-1930 dünya İk
tisadî buhranına kadar devam eder. O tabiî Batı ekonomilerinin de çok sarsıldığı, Türkiye'nin de,
tabiî, küçücük ekonomisine rağmen, ondan rahatsızlık duyduğu dönemdir. Batı ekonomilerinde bu
sarsıntı dünyanın birçok bölgesinde merkeziyetçi ekonomiye dönüşü özendirdi. Tabiî, ortada da
büyük bir Sovyet örneği vardı o dönemde; Sovyetler Biriiğinin gelişme dönemiydi, altyapılarını in
şa ettiği, sanayiini kurduğu, teknolojisini geliştirdiği, tabiî, Rusya'nın arkasında, ta deli Petro zama
nından beri gelen de bir teknolojik gelişme vardır; yani, yenileme hareketi vardır. Onun üzerine, bu
sosyalist dönemde de birtakım başarılar, dünya şartları da Türkiye'yi 1929-1930'dan sonra liberal
ekonomi yerine, devlet kontrollü devletçi bir politikaya yöneltmiştir. Tabiî, 1938, 1939 yılları harp
yılları, harp yıllarının 1946'ya kadar süren döneminin sıkıntıları beraber yaşandığında Türkiye pi
yasa ekonomisine yönelememiştir. 1950'den sonra gelen dönem, tabiî harp sonrası yeni bir dönem,
yeni bir iktidar, rahmetli Menderes'in döneminde de tekrar Türkiye'de özel sektörün önünün açıl
dığı, serbest teşebbüsün genişlediği bir dönemdir. Tabiî, bir dönemin şartları içinde bunu değerlen
dirmek lazım.
Nitekim, bakın, önümde rakamlar var. 1950-1960 arasında yatırımların gayri safi millî hâsıla
içindeki oranı -birinci planda var bu rakamlar, bakarsanız- 1950'de yüzde 9,63'tür, I960'ta yüzde
16'ya ulaşmıştır; yani, gayri safı millî hâsıladan yatmmlara yönelen dönem. Benim çocukluk ve
gençlik yıllarım olduğu için iyi de hatıriiyorum, hakikaten her sektörde, her sahada bir atılım dö
nemi idi. 1950 önceki devlet kontrolunda daha çok Rusya'dan teknoloji desteğiyle, teçhizat deste
ğiyle tekstil fabrikalarının, şeker fabrikalarının Macaristan desteğiyle. Alman desteğiyle kuruldu
ğu, kâğıt fabrikalarının, demir-çelik fabrikalarının kurulduğu bir dönemdi; ama, 1950 sonrası özel
sektörün de süratle önünün açıldığı bir dönemdir. 1960 sonrası ise yeni bir dönem Türkiye'de; iş
te, o dönemin sekizinci planını konuşuyoruz şimdi. Bugüne kadar yedi tane plan uygulamışız.
Değerli arkadaşlar, bu planla bugün nereye geldik diye baktığımızda, ben merak ettim, bakın,
Türkiye nereden nereye geldi. Burada önümde Birleşmiş Milletler istatistiklerinden alınan rakam
lar var. İsterseniz biraz daha geriden söyleyeyim. 1953 yılında gayri safi millî hâsıla fert başına
Portekiz 177 dolar, İspanya 230 dolar, Yunanistan 190 dolar, Türkiye 159 dolar.
1958 yılında Portekiz 228 dolar olmuş, İspanya 322 dolar olmuş, Türkiye 188 dolarda kalmış,
Malezya dahi bizi geçmiş -Malezya'nın yeni bağımsızlığını kavuştuğu dönemdir İkinci Dünya Har
bi sonrası- 214 dolar olmuş. Güney Kore 132 dolar, Yunanistan 338 dolar; yani, bizimle aynı mer
tebede olan 1950'li yılların başında Yunanistan bizi geçmiş, bir tek bizim gerimizde Güney Kore
var 1958'de.
1963'te planlı döneme gelmişiz, birinci plan döneminin ikinci yılıdır, 1%9, hatırladığıma gö
re öyle olması lazım. O dönemde Portekiz 317 dolar, İspanya 472 dolar, Yunanistan 478 dolar. Gü
ney Kore 135 dolar, harpten çıktı tabiî, 1950'li yıllarda Güney Kore'de harp vardı hatıriarsanız, Ma
lezya 245 dolar, Türkiye 236 dolar; yani, bizden bir tek düşük olan bu tabloda sadece Güney Kore
var.
1%7 yılına geliyorum, ikinci planın başlangıç yılıdır. Türkiye 315 dolar, diğer bütün ülkeler
bizi katlamışlar, Yunanistan 686 dolar, İspanya 765 dolar; yani, Türkiye'yi katlamışlar, daha da ile
riye gitmişler, Portekiz de ileride, Malezya bize yakın bir rakam...
1977 yılına gelmişiz, 1977 yılında yeni bir plan dönemi, zannederim, üçüncü planın sona er
diği bir dönemdi. Fert başına millî gelir Türkiye 1 135 dolar, Portekiz 1 698 dolar, İspanya 3 182
dolar, Yunanistan 2 800 dolar, Kore -bize yetişiyor- 962 dolar olmuş ve Malezya da bizim kadar I
031 dolar.
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Şimdi, bir kademe daha atlayalım, 1985'c gelelim. Bakın, 1985'te -tek tek, yıl yıl sizi meşgul
etmek istemem- Türkiye, yine 1985'te I 048 dolar ve hepsi bizi geçmiş. Bizi takip eden Kore 2 277
dolar olmuş, İspanya 4 249 dolar; bizimle başa baş başlayan İspanya bizim 4 mislimiz olmuş, Yu
nanistan 3 mislimiz olmuş; 3 365 dolar ve Malezya 1 990 dolar, bizi I katlamış ve 1990'lı yılların,
mesela 1997, I998'e bakarsak, en son 1998 rakamları var elimizde; Türkiye 3 213 dolar, bugün
düştüğü rakam 2 800 dolar biliyorsunuz; I999'da yüzde 6,4 gerileyince, küçülünce, bugün düştü
ğümüz nokta 2 800 dolar; ama, 1998'i mukayese edersek, Türkiye bu yıllarda 3 200 dolar, Porte
kiz 10 000 dolar, İspanya 14 000 dolar; yani, bizi aşağı yukarı 5 misli katlamış, Portekiz de 3-4
misli katlamış, Yunanistan aynı şekilde bizi 4 misli katlamış. Güney Kore bizi 3 misli katlamış; 10
000 dolar mertebesinde.
Burada, bu kadar rakamdan sonra şunu söylemek istiyorum: Bizim 7 yıllık; yani, 7 yıllık de
mek (5 kere 7= 35) 35 yıllık planlı dönemde biz başarılı olamadık, bunu ortaya koymak lazım.
Evet, hiçbir köyünde elektrik olmayan Türkiye, bugün her köyünde elektrik var, birtakım müspet
gelişmeler var; ama, bizimle beraber yola çıkanlara baktığımızda, doğudan baktığımızda, batıdan
baktığımızda, biz başarılı olamadık. Tabiî, Batı'nın zaten 19 uncu Yüzyılda gelişmiş ülkelerini say
mıyorum, onlar bugün 30-40 bin dolar mertebesinde fert başına millî geliri var.
Bakın, bugünkü hükümet, iki ortağıyla 1997'nin 1 Temmuzundan beri devam ediyor. Biz
1998'de kasım ayında burada bütçe müzakereleri yaparken, o zamanki Hâzineden sorumlu E)evlet
Bakanıyla burada bir kanun üzerinde müzakere ederken Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili
değeriendirmeler yapmıştık ve o zamanki Devlet Bakanı demişti ki "Güneydoğu Asya krizine biz
tedbir alıyoruz." O zaman, 1998'de Güneydoğu Asya'da had safhada kriz başladığı dönemdi, İkti
sadî sıkıntı. Şimdi, 2000 yılının haziran ayındayız. Ben merak ettim, baktım. Güneydoğu Asya ül
keleri, Malezya, Güney Kore, belli başla iki tane referans olacak ülke var. Bu l99Tnin ikinci yarı
sında ve 1998'de ağır kriz geçiren bu ülkelerde 1999'da gayri safı yurtiçi hâsıla "gross domestik
product" dediğimiz Malezya'da yüzde 8 mertebesinde üçüncü üç aylık dönemde. Güney Kore'de
yüzde 12 mertebesinde artış var, millî gelir artışı yani; 1999'un üçüncü üç ayında, güz döneminde
Malezya'da yüzde 8,1, yüzde 12,3 de Güney Kore'de artış var, Türkiye'de yüzde 5,6 gerileme var
1999'un üçüncü çeyreğini söylüyorum. Tabiî. 1999'un tamamında yüzde 6,4 gerileme var, küçül
me var biliyorsunuz.
Yine, Güneydoğu Asya ülkelerine bakıyorum, 2000 yılında ise birinci üç ayda Malezya yüz
de 11,7 büyümüş. Güney Kore yüzde 12,8 büyümüş, dikkat edin, yüzde 5-6 değil bunlar ve bu ül
keler uzun dönemdir Dünya Bankası raporiannın da "güneydoğu aslanları" dediği ve "güneydoğu
mucizesi" dediği, "miracle" dediği ülkelerdir; yani, ekonomilerini fevkalade iyi yöneten ülkeler.
Türkiye'ye bakıyoruz, tabiî, Türkiye'nin 2000 yılının ilk çeyreği çıkmadı, elimize gelmedi;
ama, 1999 yılının son çeyreği yüzde 3,6 küçülmedir, yıl bütünü de -biliyorsunuz- yüzde 6,4 küçül
medir.
Yine, aynı ülkelerde sanayi üretimine bakıyoruz, bu Güneydoğu Asya krizini yaşayan ülkeler
de sanayi üretimi 1999'un kasım ayında Malezya'da yüzde 23,1 artmış, Kore'de yüzde 26,8 artmış,
Türkiye'de yüzde 3,1 küçülmüş. 2000 yılına baktığımız zaman, yine, rakamlara boğmayayım sizi,
2000 yılında, nisan ayı itibariyle, Malezya'da yüzde 18,6 artış var. Güney Kore'de yüzde 16,9 artış
var sınaî üretiminde, Türkiye'de nisan ayında 2,7 artış var; nisan ayında 2000 yılında eksiden artı
ya geçti sanayi üretim; onu söylemek istiyorum.
Şimdi, tabiî, tüketici fiyatlarına baktığınız zaman, bu büyük Güneydoğu Asya krizini geçiren
bu ülkelerde, yine Malezya'da aralık itibariyle 1999 yıllık fiyat artışları yüzde 2,5'tur -dikkatinize
arz ediyorum- Kore'de yüzde 1,4'tür ve tabiî Türkiye'de ytjzde 69'dur.
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Değerli arkadaşlar, tabiî, ticarî dengeye baktığınız zaman, ticaret balansına baktığınız zaman
yine Malezya'da yüzde 18,5 büyüme var 1999'da, kasım itibariyle ve 2000 yılında da, nisan itiba
riyle yüzde 18,4 ticarî dengede lehte artış var, dış ticaret açığı yok, dış ticaret fazlası var, iyileşme
var yani, onu söylüyorum. Güney Kore'de de aynı şekilde rakamlar, bu mertebede; Türkiye'de de
mart ayı itibariyle dış ticaret dengesinde yüzde 17,8 küçülme var; yani, ticaret açığı yüzde 17,8 kü
çülmüş; bu, mayıs itibariyle çok daha büyüktür.
Yedinci plan dönemine baktığımız zaman, yedinci plan döneminde de, planın ilk iki yılı 19%
ve 1997 yıllarında büyüme olduğunu görüyoruz, planın diğer yıllarında küçülme var. İşte, bakın,
1996 yılında yüzde 7,1 büyümüş Türkiye, 1997 yılında yüzde 8,3 büyümüş, benim de içinde oldu
ğum 54 üncü hükümet dönemidir bu; ama, bizden sonra gelen 1998'de Anasol-D hükümeti zama
nında yüzde 3,8'e düşmüş büyüme; yüzde 8,3'ten yüzde 3,8*e düşmüş, I999'da da yüzde 6,4 Anasol-M Hükümeti zamanında da küçülme olmuş. Yani, planlı dönemde başarılı değiliz, planı başa
rıyla uygulayamıyoruz. Bunun kabahatini o gruba, bu gruba çıkarmaktan daha çok, genel olarak ka
mu yönetimine çıkarmak lazım; tabiî bunun da başında, sorumlu olan bürokratlar değil, siyasîler
dir. Çünkü, Türkiye bürokrasisi, bilgisi kadar, tecrübesi kadar siyasî iradenin emrinde hizmet eder,
bürokrasiyi yeni hedeflere yöneltecek olan, bürokrasiyi Türkiye ekonomi ve sosyal gelişmelerine
en verimli şekilde yönetmesini sağlayacak olan siyasî iradelerdir. Buradaki zaaf da siyasî iradeler
den kaynaklanmaktadır.
İşte biraz evvel ifade ettim, 1996-97'de çok iyi giden, yüzde 7, yüzde 8 büyüyen ekonomi 9899'da tepetaklak gitmiştir. Aynı bürosrasidir, burada bürokrasiyi suçlamaya hakkımız yok. Bürok
raside eksik olur, bilgi eksiği olur, tecrübe eksiği olur, bunu tamamlarsınız, eğitimle tamamlarsı
nız, uzman getirirsiniz, yeni kurumlar kurarsınız, yeterli olmayan kurumlan dağıtır yeniden orga
nize edersiniz ama, siyasî iradenin zaafıdır bu, Türkiye bu sıkıntıları yaşıyor.
Tabiî, şimdi, önümüzdeki plan ne getirecek; önümüzdeki plan, her planı yazan değerli bürok
rat arkadaşlanmız, planlama uzmanlanmız kendi hedeflerini ortaya koymuşlar, 6l'den beri bunla
rı koyuyoriar ama, bunlar başarılı icra edilmiyor. Benden önce arkadaşlarımız ifade ettiler, Türki
ye'nin kamu yönetimini biz iyi yürütmüyoruz değerii arkadaşlar. Bir ülkede toplanan vergiler, as
garî miktarda toplanır ve tamamen milletin hizmetine harcanır. Vergiyi çok toplamak marifet de
ğildir. Vergiyi ne kadar az toplarsamz, ülke o kadar kalkınır. Niye; vatandaş parayı devletten çok
daha iyi kullanır, devlet bürokratından çok daha iyi kullanır, siyasîden daha iyi kullanır. Para va
tandaşta kalacak, biz azını alacağız, devletin israflarını kaldıracağız, devletin lüzumsuz işlerini kal
dıracağız, olabildiğince özelleştireceğiz; ama, aldığımız vergiyi de, üretim ve sosyal transferier he
define doğru harcamamamız lazım.
Tabiî, üretim demek; Türkiye'yi üretim kalkındınr. Hizmet sektörü, tarım sektörü, sanayi sek
törü, imalat sanayi sektörü... Türkiye'yi eğitim kalkındırır; Türkiye'yi sağlık kalkındırır... Bu saha
lara toplatığımız vergileri de, bu sahalarda da azamî özelleşmeye gideceğiz, her sahada; ama, toplatığımız vergiyi de millete hizmete kullanacağız.
Benden önce arkadaşlarımız da söylediler; bunu utanarak söylüyorum, 2000 yılının dört ayın
da 10 katrilyon vergi toplamışız, 9,5 katrilyon faiz ödemişiz. Vergi gelirieri 8 katrilyon ama, vergidışı gelirier de var; gümrük gelirleri, trafik cezalarına kadar binbir çeşit devletin gelirieri var.
Vergi gelirleri 8 katrilyon; o zaten çoktan aşıldı. Vergi gelirierinin yüzde I20'si mertebesinde faiz
gideri var; ama, diğer gelirieri de aldığınız zaman 10 katrilyon, gümrük gelirieri vesairesi trafik gelirierine kadar içine koyun, 10 katrilyonun 9,5 katrilyonu faize gidiyor. Yatırımlara dört ayda 280
trilyon para gitmiş; yani, nedret kabilinden. Bu hale gelmişiz.
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Bunu bugUnkti hükümet yapmadı şüphesiz ama, son onbeş yıla baktığınız zaman, ben muhte
lif zamanlarda bu komisyonda arz ettim, zaman zaman da Genel Kurul'da; gide gide, gide gide bu
raya gelmişiz.
Bakın, şimdi size enteresan bir şey söyleyeceğim burada; merak ettim, Türkiye'nin içborçlarını 1982'den 2000 yılına kadar ay ay, yıl yıl döktüm, yani, içborç stoklarını döktüm.
1982'de devletin ödediği içborç faizi 211 milyon dolar sadece; ayda 18 milyon dolar.
I983'te 518 milyon dolar olmuş yıllık faiz.
1984'te 400 milyon dolar.
I986'da I milyar 72 milyon dolar olmuş yıllık faiz.
1987'de 2 milyar dolar.
Bundan sonra mertebe itibariyle söyleyeyim.
I990'da 4 milyar dolar olmuş; aylık 321 milyon dolar faiz ödemeye başlamışız. 1982'deki yıl
lığı, yüzde 50 fazlasıyla ayda ödemeye başlamışız.
I995'te ödenen yıllık faiz 10 milyar dolardır. ’
1996'da ödenen 16 milyar dolardır.
1997‘de, bizim hükümetimiz zamanında 13 milyar dolara düşürmüşüz yıllık faiz ödemelerini.
1998'de Anasol-D'de 22 milyar dolar olmuş yıllık faiz.
Artık, aylık faiz ödemesi 2 milyar dolara gelmiş.
1999'da 23 milyar dolar olmuş.
2000 yılının dört ayında da şaşırmayın 16 milyar dolar faiz ödemişiz.
Ayda dört milyar dolar Türkiye faiz ödemiş. 65 milyon vergi ödüyor, faizcilere yetiştiriyoruz.
Şimdi, IMF geliyor, anladım. Dünya Bankası geliyor, dediklerine de itiraz etmiyorum, aslın
da bunları bizim yapmamız lazım, biz kendimizi yönetemediğimiz için, Cotarelli'si, motarellisi ge
liyor tepemize oturuyor, bizi yönetiyor, ben utanıyorum bundan; ecdadıma bakıp utanıyorum. Hiç
bir hükümet için söylemiyorum bunu, kendi nefsim için söylüyorum. Kendini yönetemeyeni baş
kası yönetir.
Bir de, ayda 4 milyar dolar faiz ödüyoruz birkaç yüz tane rantiyeye, bunlardan bir şey kesmi
yoruz, ama, çiftçiden kes, işçiden kes, memurdan kes, emekliden kes; bir köle düzeni bu. Bununla
bir yere gidemeyiz; bir sosyal patlama olur. Onun için, ne yapacaksak biz, bu faiz ödemelerini kon
solide mi edeceğiz, ne yapacaksak... Bunun telaffuzu bile tehlikeli biliyorum. Çünkü, hükümet şim
di içborç yerine dışborca .yöneldi, daha düşük faizle dış borç almaya çalışıyor. Yılbaşında 103-104
milyar dolar olan dışborç şimdi belki 110 milyar doları geçti gidiyor. Ama, bir yerde bunu bloke
etmemiz lazım. Ama, önce, ne satacaksak, satalım, özelleştirme mi, arsa mı, arazi mi, kime vere
ceksek satalım, bu borç batağından kurtulalım değerli arkadaşlar. Gelirinin yüzde 95'ini faize ve
ren bir ülkede aile de yaşayamaz, şirket de yaşayamaz, devlet de yaşayamaz. Bir değerli devlet bü
yüğümüz devlet iflas etmez diyordu ama. işte Osmanlı iflas etti. Duyunu Umumiye geldi; her tür
lü, tütün şeyine kadar koydu ambargoyu, ondan sonra devlet iflas etti, battı gitti. Allah korusun...
Bizim bir tane Türkiyemiz var, bir tane Türkiye Cumhuriyetimiz var; bunu en iyi yönetmeye mec
buruz. İktisadî yönden, sosyal yönden.
Planda bir eksik gördüğüm de şudur, inşallah önümüzdeki oturumlarda konuşacağız, Türki
ye'yi kalkındıracak olan insanın teşebbüs gayretidir, teşebbüs hürriyetidir, fikir hürriyetidir; fikir
hürriyetinin olmadığı, teşebbüs hürriyetinin olmadığı yerde icat da gelişmez, sosyal, İktisadî saha
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da da gelişme olmaz. Komünist blokun bugün batışmm sebebi budur. Bakm, yetmiş yıllık Sovyet
imparatorluğu dünyanın en güçlü ordusuyla gümbür gümbür gitti. Füze de yapıyor, her şeyin en
iyisini yapıyor; ama, yaşayamıyor.
Bunu, şunun için söylüyorum: Şu planın başına, ortasına, sonuna demokratikleşmeyi koyalım.
Bakın, 1%1'de yazılan birinci planın önsözünde merhum İsmet Paşa "bu plan muvaffak olursa,
Türkiye'de demokrasi güçlenir" diyor. Demokrasiyi güçlendirelim, hukuku güçlendirelim, Türki
ye'deki yönetimi her meşrepte, her zihniyette, her bölgeden, her renkten, her inançtan insanın gü
ven duyabileceği adil, demokratik, hukukun üstünlüğünü sağlayan bir zeminde uzlaşalım, biz bin
lerce yıldır beraber yaşıyoruz, yine binlerce yıl beraber yaşayacağız, bu vatan bizim vatanimizdir.
Yani, birbirimize tahammül etme, birbirimizi sevmek ama, birbirimizi de rencide etmeyecek hukuk
ve demokrasi düzenini oturtmamız lazım diyorum.
Teşekkür ediyorum Muhterem Başkan.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ayhan.
Sayın Kabataş, buyurun.
KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli komisyon üyesi arkadaşlarım. Sayın
Bakan, değerli bürokratlar; bugün. Komisyonumuzda Türk kalkınma tarihinde çok önemli misyon
üstlenmiş bir uygulamanın yine bir dönem için getirilmiş planın sekizincisi üzerinde, sekizinci plan
üzerinde tartışma başlatmış, değerlendirme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz.
Hepimiz, gençlik yıllanmızdan bu yana, plan ve plan fikriyle, plan kavramlarıyla üniversite
leri bitirdik, devlette hizmet gördük ve bu, devam edip gidiyor. Sadece planın dili değişti, yapısı ve
uygulama şeklinde önemli bir değişiklik yok. Bütün haftasonu boyunca Devlet Planlama Teşkilamızdaki güzide ekibin hazırlayıp, çok özel bir baskı içinde bizlere sunduğu metinleri önemli ölçü
de değerlendirdim. Zaten, hepimizin gündeminde olan konular, planla ilgili konular, ekonominin
konuları. Bu titiz çalışmayı hazırlamak ve komisyona tartışılmak üzere sunmakta gösterdikleri de
ğerli katkılar için tüm emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum.
Gerçekten, Türkiye'de 1960'lardan bu yana tartışılan konunun 2000 yılından sonraki yeni dö
nemdeki uygulamalarına ışık tutmak ve geçmişe yönelik uygulamaları da değerlendirmek açısın
dan plan ve metinleri fevkalade önemli.
Şurada dikkatimi çeken birkaç noktayı paylaşmak istiyorum değerli komisyon üyesi arkadaş
larımla; 1996-2000 dönemi uygulamalarına baktığımızda net ayrı iki çizgiyle Devlet Planlama Teş
kilatının değerli uzmanları ayırım yapmış dürümdalar; % ve 97, 95 de bunun içinde, Türkiye'de,
ekonomide, genel performansın, büyümenin, ihracatın, istihdamın, dış dengenin, ödemeler denge
sinin her anlamda olumlu seyir izlediğini açık, net, doğru ve objektif ifadelerle ortaya koymuşlar.
Aynı şeyi 98,99 ve 2000 için uygulamış dürümdalar. Buradaki bir noktayı farklı bir yaklaşım için
de açıklamak istiyorum: 98 ve 99 için getirilen ve her anlamda Türkiye'deki planlı dönem uygula
masının en zor ve performans açısından en düşük dönemi olarak ifade edebileceğimiz dönemle il
gili bu düşük performansı izah eden açıklamalara çok önemli ölçüde katılmadığımı ifade etmek is
tiyorum değerli komisyon üyeleri.
Dünyada bulaşma etkisi bir global kriz yaşanmıştır Güneydoğu Asya'da I997'de ve komşumuz
Rusya'da da 1998'de kriz ağır şekilde yaşanmıştır; ama, Türkiye ekonomisine etkileri gerçekten
plan metninde ağırlıklandınldığı kadar doğrudan ve olumsuzluğu tümüyle izah edecek düzeyde de
ğildir. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle olan dışticareti bellidir, fevkalade sınırlı ve majinaldir, Rusya ile olan ticareti büyük ölçüde devam etmiştir; bunun, bavul ticaretine yansımaları
vardır; ama, reel faizlerin yüzde 40'lara, büyümenin yüzde 3,9 düşmesi, yükselmesi düşmesi, 2000
yılında yüzde 6,4'lük bir küçülmeyi, daralmayı izah edecek ölçüde ağıriıklı argümanlar değildir.
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Türkiye 98 ve 99'da ekonomi yönetiminde tabiî ki siyasî bunalımlardan da kaynaklanan önem
li bir darboğazı yaşamıştır ve şimdi de yaşamaya devam ediyor. 98'de her şeyin çaresi diye ortaya
koyduğumuz IMF ile imzalanmış bu yakın izleme anlaşmasını sonuçlarını biliyoruz, oradaki güç
lü ifadeleri biliyoruz; şimdi bu planı bu eleştirilerle beraber 2000 ve sonrası döneme taşırken, dik
kat etmemiz gereken bir nokta var; onu bilginize sunmak istiyorum:
Türkiye esasen bir planı, her anlamda detaylandırılmış bir planı Ekim I999'da yürürlüğe koy
du. Yani, IMF heyetiyle yapılan müzakereleri bu kapsamda ve bu çerçevede 2000 yılı bütçesinin
hazırlık çalışmalarını hep beraber izledik. Türkiye, Ocak 2000'den itibaren gerçekten resmî plan
özelliği taşıyacak ağırlıkta bir planı şu anda bütün hükümleriyle ve ayrıntılarıyla uyguluyor. Bunu
biliyoruz, üç yıllık bir program. Yani, önümüzdeki beş yıllık planın yaklaşık üç yıllık dönemi ya
da iki yıllık dönemi bu IMFnin onayından geçmiş yeniden yapılanma programı dediğimiz progra
mı hükümet resmi şekilde yürürlüğe koymuştur.
Dolayısıyla, bu planla, yani, IMF ile imzaladığımız üç yıllık planda, bunun bir yılı, yedinci
planı, iki yılı da sekizinci planı ilgilendiriyor, mevcut plan nasıl uyumlaştırılmış, nasıl çakıştırılmış
buna bakmaya çalıştık bütün metinler arasında; üzülerek gördüm ki, IMF stand-by anlaşmasıyla
desteklenen istikrar programı çok büyük ölçüde plan metinlerine 2001 ve 2002 için, hatta 2000 için
yansıtılmış durumda.
Değerli arkadaşlarım, stand-by anlaşması uygulamasının önemli sorunları var; yani, bu anlaş
ma önemli ölçüde Türkiye'deki gelecek ekonomik durumu, tabloyu olumsuz anlamda etkileme ve
beklenen hedeflere ulaşamama riskini taşıyor. Bunlara plan metninde açıkça işaret edilmesi gere
kirdi diye düşünüyorum. Nedir bu riskler; bakıyorum, Türkiye 2000 yılında gerçekten yüzde 5,5-6
büyüyecek mi, bunun işaretleri yok. Türkiye 2000 yılında dış ödemeler dengesinde önemli bir dar
boğaza giriyor mu, evet girme riski taşıyor. İşte, ifade etti değerli arkadaşlarım, üç aylık cari işlem
ler açığı 2,5 milyar dolar. Yakın tarihimizde hiç emsali olmayacak büyüklükte, yani, neredeyse ay
lık 1 milyar dolariık cari açığı var Türkiye'nin ve Türkiye aylık 1,5-2 milyar dolar dışticaret açığı
veriyor. Bu, bir anlamda içerideki ekonomik politikalaria çok biriikte oluşmuş bir tablo. Niye açık
veriyor; ihracatı artmıyor, azalıyor ve Türkiye, olmayacak ölçüde, üç aylık dönemde ithalatında
yüzde 40 büyüme göstermiş bir ülke. Kalkınma yok, ekonomide canlanma yok, büyüme yok, itha
lat artıyor, ihracat düşüyor ve dış ödemeler dengesi, açığı büyümeye devam ediyor. Yani, ayda 1,5
milyar dolariık açık trendi devam ederse, 2000 yılında Türkiye, yaklaşık 18-20 milyar dolar dışticaret açığıyla ve yaklaşık 10-12 milyar dolar da cari açıkla, yani, millî gelire oran olarak yüzde 8'e
varacak bir açık riski yaratıyor.
Peki, bütün bunlaria ne düzeliyor; programın ana hedefi yüzde 25 enflasyon... Bu yüzde 25
enflasyonun oniki aylık, tüketici fiyat endeksi olarak gerçekleşmeyeceği konusunda artık herkes
hemfikir. Marjinal düşünen birkaç arkadaşımız hariç veya bazı çevreler hariç, yani, yüzde 20 TE
FE. yüzde 25 TÜFE enfiasyonunu Türkiye 2000 yılı sonunda yaşamayacaktır; bu, açık da nettir,
aritmatik ortadadır.
Peki, buna bağlı neler var; Türkiye yüzde 20 ve 25'i kanuna yazdı, programa koydu. Ne yap
tı; yüzde 25 enflasyon; tüm gelir politikaları buna endekslendi. Şimdi, bunun tutmayacağını gördü
ğümüz için, önce kamu çalışanlarının ve emeklilerinin, sonra işçilerinin ücretlerini peyderpey yüz
de 40-45'lerde sonuçlanacağını tahmin ettiğim enflasyonla uyumlandırmaya devam ediyor. Peki,
peşinden ne geliyor; Türkiye'nin yüzde 45 nüfusunu temsil eden çiftçilerin gelir artışları, bir önce
ki yıl enflasyonu yüzde 70 olmasına rağmen, yüzde 25 ile sınıriandırıldı. Peki, yüzde 45 olur ise
enflasyon, ki öyle görülüyor, bunu ben teyit etmilyorum, dün zannediyorum dünyanın çok prestij
li rating kuruluşlarından SMFnin de. yani, tüketici fiyat endeksi için 2000 yılında öngördüğü artış,
yıl sonu olarak yüzde 50. Yani, sadece benim hesabım değil, pek çok kuruluşun kendi içinde yap-
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tığ) detay çalışmalardan çıkardığı sonuç. O zaman, biz, 2000 yılı enflasyonunu yüzde 45 benim öl
çüme göre olarak yaşayacak isek, yüzde 25 artış verdiğimiz tanm kesiminde, buğdaydan, tütünden,
ayçiçeğine kadar, fındığa kadar, çaya kadar üreticiye bunu nasıl izah edeceğiz? Yani, enflasyona
ezdirmek değil, bu iki ezdirmek... Zaten yüzde 25 ezdi, yüzde 45 olursa enflasyon bu ezilme şeyi
nin derinliği, boyutu daha da artacak. Yani, kanuna yazdık, kiralarla ilgili yüzde 25 dedik, yüzde
45 olursa ne yapacağız?
Bütün buralarda, yani programın hem ödemeler dengesi hem enflasyon hem kur açısından
önemli sorunlan var değerli arkadaşlarım. Yani, biz, yüzde 18,3 kur sepeti olarak artışı öngörüyo
ruz, eğer enflasyon yüzde 45 olursa ya da TEFE bazında yüzde 40 olursa, Türk Lirasındaki yüzde
20 değer artışını, değerlenmeyi neyle izah edeceğiz? Türkiye'de yeteri kadar yabancı kaynak girişi
olmazsa, likidite yokluğu nedeniyle TL faizlerdeki artış yüzde 45-50'lere, yüzde 70'lere tırmanırsa,
buna karşı alternatif bir çözümümüz var mı? Bütün bunları tabiî bir şekilde eğer Türkiye'nin ger
çek durumunu planlayacaksak, ekonomik durumunu, sadece İMPnin onayladığı, bordtan geçirdiği
metni plan metnine, ki bu bir yasa metni aynı zamanda yansıtmak yerine, bunları eleştirecek, bu
radaki alternatif argümanları tartışacak bir yaklaşım içinde olmamız gerekirdi diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, tabiî, planın 2005 yılına kadar devam edecek veya sürecek perspektif
içinde önceliklerini anlamaya çalışıyorum. Hepimiz devlette hizmet gördük. Ben uzun zaman dev
lette hizmet gördüm, bu tür metinleri yakından tanıyorum. Bunlan yazmak, çok iyi bir arşiv, çok
iyi bir envanter ortaya koymak, hatta pek çok temenniyi sıralamak gerçekte bir iş; ama, işin esası
değil. Gerçekten, bunları, bütün bu programda öngörülen tedbirleri kim alacak, kim uygulayacak?
Bugün devlet içinde kamunun payı ekonomide ve yönetimde çok büyük ağırlığa sahip. Gerçekten,
devlet, bunu, 2000 yılı sonrası dönemde bu tedbirleri uygulayacak yapıda mı, bu yapıyı değiştir
mek yönünde bir tedbirimiz var mı, bu tedbiri kim alacak ve kim uygulayacak; bunlar konusunda
gerçekten planda doyurucu bilgiler yok.
Türkiye'nin 2000 yılından sonraki öncelikleri neler; devlet küçülecek. Kim küçültecek, neyle
küçültecek, hangi plan içinde? Türkiye'nin 2000 yılından sonraki en önemli hedefi ne; Avrupa Bir
liği üyeliği. Avrupa Birliğine geçişin programı olarak bütünlük içinde hangi çalışma var ve bundan
kim sorumlu; bu da yok. 2000 yılından sonraki dönemde dünyada globalleşme ve küreselleşmede
rekabeti taşıyacak, rekabet içinde sistemlerin en önemli asseti olacak, insangücü için hangi önceli
ğimiz var? Dünya Internet çağını yaşıyor, Türkiye'de 2000 sonrası dönemde Internet teknolojisiy
le, telekomünikasyon teknolojisiyle Türk toplumunu sadece bir grup aydınını değil, kitle olarak
uyumlaşüracak hangi öncelikli tedbirlerimiz var? Pek çok tedbir varş; pek çok tedbirin alt alta ya
zılması bunların uygulanmama riskini çok büyük ölçüde öne çıkanyor değerli arkadaşlanm.
Önceliklerin önceliği olarak, Türkiye, stratejik olarak, 2000 yılından sonra, 2000 yılı dünyası
na uyum için gerçekten hangi öncelikli tedbirieri gündeme getiriyor ve bunların kim tarafından,
hangi program içinde uygulanacağı konusunda açık bir perspektif veriyor; bütün bunlar yok. O za
man, bütün bunların yokluğu karşısında, bu bildiğimiz, rutin, standart, yapılmalı, edilmeli, görül
meli, bakılmalı, evrilmeli, çevrilmeli tarzında pek çok iyi niyet ifadesi olarak alt alta yazılmış, ken
di çinde de fazla tutarlı olmayan görüşler setinden ibaret.
Esasen, dünyada 2000 yılında artık bu adla, yani. Devlet Planlama Teşkilatı adıyla büyük or
ganizasyonları olan fazla bir devlet de kalmadı, fazla bir ülke de yok. Bütün bunlar, stratejik üni
teler haline dönüştürüldü ve birer dokümantasyon merkezi hüviyetine dönüştürüldü.
Biz, tabiî, alışkanlıklarımıza devam ediyoruz devlet geleneği içinde, biraz da burada usta-çırak ilişkisi var; insanlar planlama anlayışını, kültürünü, bildikleri ölçüde bu metinlere yansıtıyor
lar. Burada dil güzel; yani, evrensel anlatımlar, söylemler, kavramlar yansıtılmış; ama, strateji ger
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çekten yok. 2000 yılı sorasında Türk toplumunu, Türk ekonomisini ve Türk kültürünü, sosyoeko
nomik yapısmı, altyapısmı yönlendirecek temel öncelikler yok. Altyapıda, Türkiye işi çok fazla
uptmadan, eğer dünyadaki gelişme trendini yakalayaksa, ne yapmalıdır konusunu sadece temenni
olarak değil, beş on tane, yirmi tane temel projeye endekslemek zorunda. Türkiye'de 2000 yılının
ihtiyaçlarına uygun insangücü eğitiminde teknolojiyi de kavrayacak boyutlarda ne yapacağının pla
nını, sağlıkta ne yapacağının planını bütün aynntılara girmeden ortaya koymak zorunda.
2000 yılında neyi tartışıyoruz, tarım reformunu tartışıyoruz; Allahaşkına tarım reformu diye
ortaya koyduğumuz olayın tarımsal üretime, tarımda çalışanların sorunlarına çözüm getirmek an
lamında bir boyutu var mı; yok. Nesi var; en büyük iddiaya tarım kesimi maruz, bu ülkeyi siz ba
tırdınız, size verilen yüksek fiyatlar bu ülke ekonomosini çökertti diyoruz. Bu kadar haksız bir it
hamı resmî metinlerde ben görmek istemiyorum. Tarımla ilgili destekleme meselesinde yeni bir
model ortaya koyduk mu; hayır. Bir tek önceliğimiz var; bütçeye olan yükünü kaldıralım. Ne veri
yoruz tanma, nasıl kaldıracağız, yerine ne koyuyoruz; bütün bunlarda gerçekten kayda değer önce
likler yok, stratejiler yok. Bunu, tabiî ki ben değerli plan çalışmasana katılan arkadaşlarımı eleştir
mek anlamında söylemiyorum, bunu sistematik bir yaklaşımımız olmadığı anlamında söylüyorum.
Devlet, her türlü işin önünde bugünkü yapısıyla maalesef engel. Türkiye'nin en eski kurumları, çağa en az uyum göstermiş kurumlan kamunun içinde. Peki, kamudaki bir kargaşayı, bu verim
siz yaipıyı kim ortadan kaldıracak, bunun için hangi stratejimiz var; gerçekten yok. Yani, şu anda
Türk kamu yöneûmi, Türk administirasyonu, Türkiye'nin önünde, Türkiye'nin kalkınmasını, geliş
mesini, çağdaşlaşmasını önleyen çok önemli bir bariyer. Bu bariyerde iyileştirme, bu sistematiği
küçültme ve çağa uydurma çok önemli bir misyon. Bu misyonla ilgili ben planda çok önemli, doğ
ru, stratejik bir yaklaşım göremiyorum. Bir kere plan, öncelikleri olmadan plan olamaz, daha doğ
rusu strateji olamaz. O nedenle, bu stratejilerin, bu büyüklüklerin, bu önceliklerin bu kadar ayrın
tıya girmeden, gerçekten, net ve açık şekilde ve strateji ağırlıklı olarak ortaya konulması, tartışıl
ması lazımk. Bütün bunlar yok.
Biz şimdi ne yapıyoruz; yine bildiğimiz planlardan birisini, daha çağdaş ifadelerle daha bugü
nün terminolojisiyle uyumlu bir yapıda, genişletilmiş bir yapıda Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunuyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Şu anda plan çok aktüel, çünkü, beş yıllık dönem, geçmiş
dönemle bağlantısı var; ama, üç yıl sonra planı hepimiz gerçekten hepimiz unutuyoruz.
Değerli arkadaşlarım. Sayın Bakan, planda, uygulamasında işin pratiği açısından çok önemli
olan kamu yatırımlarının programlanması, yıllık programlar halinde uygulanması. Burada gerçek
ten hiçbir önceliğimiz yok. Türkiye'nin elinde bulunan binlerle, onbinlerle ifade ettiğimiz proje sto
ku ve programlanması bunların işin yönetimi açısından ne kadar vahim bir noktada olduğumuzu
gösteriyor. Ben, kendi bölgemdeki olayları biliyorum, Türkiye milyar dolarlarla yaptığı barajlardan
sonra, Türkiye’nin en iyi iki ovasını, Çarşamba ve Bafra Ovalarını sulamaya açacak yatırım proje
lerine öncelik veremeyecek kadar, buradaki projelerle Türkiye'nin çok kırsal kesiminde, uzak, uç
noktasındaki projelere aynı yaklaşımla ödenek aktaracak kadar derin ve öncelik anlayışından uzak
bir yönetim içinde. Efendim, bunun nedeni siyasettir, politikacının müdahalesidir demek bir değer
lendirmedir; ama, bu sonucu değiştirmez. Yani, Planlama Teşkilatımız, gerçekten, Türkiye'nin esa
sen yok olan yatırım kaynaklarını öncelikler açısından çok doğru yönlendirmek zorunda. Bunların
doğru yönlendirdiğini görmek mümkün değil, ama, bürokratik anlamda bütün devlet teşkilatı An
kara'ya taşınıyor, bütün kamu kurumlan Ankara'ya taşınıyor, bir şey değişmiyor. Sonuçta, az olan
az dağıtılıyor, çok olan çok dağıtılıyor. Herkese yüzde 10 oranında ödenek tefriki gibi, kaynak tef
riki gibi fevkalade verimsiz, fevkalade stratejik olmaktan uzak bir uygulama içindeyiz. Bütün bunlann değişmesini diliyordum, bütün bunlar için gerçekten ağır ve iyi tanımlanmış ifadeler olsun,
eleştiriler olsun istiyordum; bütün bunlar yok, plan bütün resmiyetini bu anlamda koruyor. Eleşti
ri yok; sadece yumuşatılmış tespitler var.
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Değerli arkadaşlarım, bütün dünyada artık mahallileşme herkesin gündeminde. Bizim, mahal
lî idareler için getirdiğimiz çerçeve strateji nedir, buralarda yok. Üçbin küsur belediye kurmuşuz,
hepsi müflis birer kamu kuruluşu hüviyetinde. Peki bunları kim yönetecek, peki bu mahallindeki
altyapı ihtiyacını kim karşılayacak, buradaki önceliklerimiz neler, stratejik olarak ne yapıyoruz; ka
mu kurumlarımıza, yani her birine 40-50 trilyon kaynak veriyoruz, sayın bakanlar, kendi yakınlık
larına göre buradaki paralan işte, siyasî şeylerine göre, tandanslarına göre dağıtıyorlar, herkese 3
milyanr, 5 milyar, 10 milyar herkes kendi bölgesinde bir küçük şey içinde güzelleştirme, iyiliştirme yaklaşımı içinde.
Değerli arkadaşlarım, planlama, gerçekten Türkiye'deki kamu kaynaklarının yönetiminde or
tak aklı, ortak sensi temsil etmek zorunda. Bunu yapmadan, sadece mevcut taleplerin kendi içinde
proses edildiği bir kurum olduğu sürece bürokratik bir görev yapıyor. Türkiye’nin önceliklerini,
Türkiye'nin kaynak kullanımındaki verimlilik ve öncelik meselesini planlama birinci derecede iz
lemek ve uygulamak zorunda. Bence, sadece bunu yapıyor olsa bile, bu kadar plan bilgisine, bu ka
dar arşiv bilgisine, bu kadar dokümantasyon bilgisine ihtiyaç olmayabilirdi; ama, bütün bu çalış
maları faydasız addettiğimi ifade etmek istemiyorum. Fevkalade önemli bilgiler, birikimler, dokü
mantasyon var, ortak hafızası, Türk ekonomisinin, toplumunun, bunu kabul ediyorum; ama, bun
dan öteye stratejiye, bundan öteye önceliğe, bundan öteye yönlendirmeye ihtiyacımız var. Gelin
şunları, belki 20 kalem halinde ifade edelim bir yerde, önceliklerin önceliği olsun, stratejisi olsun,
bütün bunları izleyelim; ama, Türkiye'yi 2000 yılı sonrası dönemde yönetecek ilkeleri ve strateji
leri daha açık bir şekilde planda başka bir konseptle yazalım.
Bütün bunları hiç kimse tartışmasın, belirleyelim, üzerinde mutabık kalalım, siyaset de müda
hale etmesin, başka kesimler de müdahale etmesin; bunlar belli. Bunları yaparsak, böyle bir yakla
şım sergilersek, Türkiye'nin önünü açmakta bu kurum, bu değerli kurum çok önemli katkılar sağ
lamış olur, biz de, bu yönde desteğimizi kullanmış oluruz.
Her şeye rağmen, bu güzel çalışma için Devlet Planlama Teşkilatımızın değerli yöneticilerine
tekrar teşekkür ediyor ve 5 yıllık bir dönemde, Türkiye'nin önünde rehberlik edecek, Türkiye'nin
önceliklerini tanımlama iddiasında olacak bu metnin ülke yönetimine ve ekonomimize hayırlı ol
masını diliyorum ve teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kabataş.
Sayın Zeki Ünal, buyurun.
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler, değerli bürokratlar, sa
yın basın; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum; bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
Değerli arkadaşlar. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Birinci Bölümünün birinci sayfa
sının ilk satırında çok önemli bir cümleyi ele aldım v o şekilde sözümü sürdüreceğim, ikinci bölü
münde de. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının gerek ekonomik, gerekse sosyal cephesiyle il
gili konulara temas edeceğim.
İlk cümle fevkalade önemli ve Sayın Bakanımız takdim ederken de, planı takdim ederken o
cümle üzerinde durmuştu. Dünyada insan haklan, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin ortak de
ğerler olduğu. Bunun altı çizilerek, üzerind gerçekten durulması gereken bir konu. Neden; şu anda.
Aslında, ülkemizin ana sorunlanndan bir tanesi budur. Eğer, ülkemiz, gerçekten beklenen bir sevi
yeye gelemiyorsa, istenen bir seviyeye gelemiyorsa, bütün bu maddî ve manevî kaynaklara ve po
tansiyele rağmen, istediğimiz seviyede bir kalkınma hamlesi yapamıyorsak, aslında, bu, cümlenin
altında gizlidir işte. Yani, kalkınamayışımızın ana sebeplerinden bir tanesi bu. Diyoruz ki, efendim,
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globalleşen dünya, yuvarlaklaşan dünya, küreselleşen dünya diyoruz. Küreselleşmek ne demektir?
Herhalde, dünya üzerinde gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerekse kültürel açıdan sivri bazı fikir,
dijşünce ve çıkışların törpülenmesi demektir; yani, yuvarlak bir dünya üzerinde eğer yaşıyorsak, o
zaman, karşılıklı olarak, belirli fikir ve düşünce normları karşısında da birbirimize tahammüllü ol
mamız gerekiyor.
Şimdi, bunları tahlil edelim. İnsan hakları dediler. Sayın Bakanımız da bunu vurguladılar, in
san hakları... Gerçekten, ülkemizde kâmil manada insan haklan var mıdır? Evet, Türkiye'de, belir
li kesim için belki insan hakları düşünülebilir; ama, Türkiye'de, maalesef, Avrupa standartlarında
bir insan haklan standardının olmadığını görüyoruz. Amerika bir defa buraya gelmiş, adamlar 500
küsur sayfalık bir rapor hazırlamışlar ve orada, Türkiye'de insan haklan bulunmadığına dair bazı
bilgileri serd etmişler ve çok ilginçtir, ta Amerika'da hazırlanmış olan bu raporun bir bölümünde
de, Türkiye'de, kesinlikle, herhangi bir kadının kendi kılık ve kıyafetini seçme özgürlüğü, insan
hakları çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur diyerek bunun altını da çizmiş ve ayrıca,
Freden Haous raporuna göre 191 ülke arasında siyasal ve sivil özgürlükler açısından Türkiye 136
ncı sırada bulunmakta ve aynca, çok ilginç, kadınlara karşı aynca bir aynmcılık söz konusudur.
Kaldı ki, 1985 yılında, yani. Anavatan Partisinin iktidar olduğu dönemde 3232 sayılı bir yasa çıkanlmıştır. Bu yasada, kadınlar ile erkekler arasında aynm tamamen kaldınlmıştır ve biz de buna ina
nıyoruz; yani. Anayasa ve yasalarda, kadın, erkek eşitliği özellikle vurgulandığı halde, ancak, ül
kemizde, bu meselede bazı yanlışlıklann yapıldığı da açıktır.
Bir tane örnek vermek istiyorum, belki örneklerimiz çoğalır da... Yalnız, Devlet Planlama Teş
kilatıyla ilgili bir konuda, elbette ki. Devlet Planlama Teşkilatının kamplarıyla ilgili bir meseleyi
ben burada gündeme getirmek istiyorum. Evet, Devlet Planlama Teşkilatına ait kamplarda, evcil
hayvanlar giremez ve başörtülü bayanlar giremez şeklinde bir ibare var. Tabiî, Devlet Planlama
Teşkilatının yapısını ben bildiğim için, böyle bir genelgenin altında bu arkadaşlarımın imzası ol
maması gerekirdi diye düşündüm ve araştırdım. Kendileri şöyle dediler; Efendim, aslında o bize ait
değil, doğrudan doğruya Merkez Bankasının koymuş olduğu ilkelerdir dediler. Peki de, şimdi, eğer
hükümetsek, siz hükümetseniz ve Devlet Planlama Teşkilatı da mülkiyetinde ise, en azında, insan
halidir, hata yapabilir. Merkez Bankasından gelmiş olan o ilkeler okunmamış olabilir, rutin bir iş
tir, okunmamış olabilir, atlatılmış olabilir, dolayısıyla, o konu da mazur görülebilir; ancak. Merkez
Bankasından böyle bir şey eğer geliyorsa ve bu kamplann sahibi de Devlet Planlama Teşkilatı ise,
şunu en azından söyleyebilirdi. Efendim, kesinlikle artık böyle bir şeye bizim izin vermemiz müm
kün değil, bu, bizim halkımızın sosyal dokusuna, manevî yapısına aykındır, insanlanmız, kamplar
da hiç değilse kılık ve kıyafet özgürlüğüne sahip olabilmeliler. Bir çalışan için bu yasak getirilme
si dahi anormaldir. Kaldı ki, orada dinlenmek için, yılda bir defa olsun dinlenmek için giden insan
larımızın annesi vardır, babası vardır, dedesi vardır, onlann da, müsaade buyurun da, artık, kendi
kılık ve kıyafetleriyle ilgili özgürlüklerini, orada rahat bir şekilde tadabilsinler. Sanıyorum, bu ko
nuda, Devlet Planlama Teşkilatı önümüzdeki yıl için bir tedbir alacak ve bu tamamen bizim yapı
mıza uygun olmayan bu ilkeleri ortadan kaldıracak, ben bu kanaatteyim.
Efendim, kaldı ki, bugün, Türkiye'de kadm-erkek arasındaki eşitlikten bahsedildiği halde ve
bu konuyla ilgili Paris Şartı var, Helsinki Nihai Senedi imza edilmiş, Avrupa İnsan Haklan Sözleş
mesinde imzamız var, Avrupa Sosyal Şartı altında imzamız var, İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin altında imzamız var, fakat, bütün bunlarla beraber, maalesef, Türkiye'de, bu özgürlüklerin
rahat bir şekilde kullanılabildiğini ifade etmek mümkün değil.
Bir örnek daha vermek istiyorum; şu anda ben Fazilet Partisinin bir milletvekiliyim, benim
dünya görüşüm belli. Ancak, bu dünya görüşünü benimsemiş olan bir bayan milletvekili, halkın
reyleriyle seçilerek Parlamentoya gelen bir bayan milletvekiline yasama hakkı verilmemiştir. Hal
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buki. Anayasanın amir hükümlerinde, kadm-erkeğin eşit olduğu, diğer yasalarımızda eşit olduğu,
aymmcılığın yasak olduğu ve uluslararası anlaşmalardaki ilkelere göre, mutlaka, kadın ile erkek
arasında böyle bir ayrımın yapılmaması gerektiği vurgulandığı halde, bugün, ülkemizde, acıdır bir
sene önce, sırf başını inancından dolayı kapattığı için, haddi bildirilmek suretiyle ve vatandaşlık
hakları tamamen elinden alınmak suretiyle ve milletvekilliği hakkı da elinden alınmak, şu anda
elinden alınamamıştır; ama, elinden alınması konusunda neredeyse devletin birçok organları, özel
likle yargı organları elbiriiğiyle bir çalışma içinde bulunmaktadırlar.
Benim burada anlamak istediğim konu şu: Eğer, gerçekten kadın-erkek eşitse, aynı dünya gö
rüşünü paylaşan insanlara, kadın-erkek arasında bu hakkın verilmesi lazım, onu ifade etmek istiyo
rum. Eğer ben tehlikeliysem, benim düşüncelerim tehlikeliyse, aynı düşünceleri paylaşan bir bayan
milletvekilinin de aynı hakkı kullanabilmesi lazım. Eğer, tehlikenin başörtüsünde olduğu ifade ve
iddia ediliyorsa, bu büyük bir yanılgıdır; çünkü. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda zaten karannı vermiştir, bu bir siyasî simge değildir, bu doğrudan doğruya Islamın bir emridir diye fetvası var
dır, kararı vardır, bunu da açık bir şekilde beyan etmişlerdir. Kaldı ki, siyasî bir simge olsa bile ne
yazar, deminden beri anlatıyoruz, madem ki, herhangi bir bayan milletvekili, diyelim, başını örte
rek milletvekili olmuşsa. Anayasanın kendisine verdiği hakları kullanarak milletvekili olmuşsa,
milletvekili seçim yasasıyla ilgili haklan kullanarak milletvekili olmuşsa, o kılık ve kıyafetiyle, va
tandaşlarımızın, kendi seçmenlerinin onayını alarak milletvekili olmuş ise ve aynı zamanda kendi
sine de bir milletvekili mazbatası verilmiş ise, bunun ancak ve ancak kaldırılması Türkiye Büyük
Millet Meclisi yetkisi altında olmasına rağmen, çok rahat bir şekilde, sıradan bir vatandaş gibi ve
yine Anayasa ihlal edilmek suretiyle vatandaşlığı kaybettiriliyor ve bazı hukukçulara göre denili
yor ki, efendim, vatandaşlık bittiği zaman otomatikman milletvekilliği biter deniliyor. Bu da büyük
bir yanılgıdır, Türkiye'de hukukun siyasallaştığının bir göstergesidir; çünkü. Yüksek Seçim Kuru
lu açık bir şekilde karar vermiştir, böyle bir durumda, bu milletvekilinin ancak ve ancak milletve
killiği, Anayasanın 84 üncü maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda düşü
rülür denilmektedir. Bu böyle olduğu halde, bir bardak suda fırtına kopartılmak suretiyle, bu hak
kı elinden alınmak istenmektedir.
Değerii arkadaşlar, hukukun üstünlüğü dediler. Sayın Bakanımız da buna vurgu yaptılar. Eğer,
hukuk gerçekten üstünse, o zaman. Anayasa ve yasaların vatandaşlarımıza vermiş olduğu hakların
da mutlaka uygulanması lazım. Ben şimdi tereddüt etmeye başladım, acaba, iki tane devletten za
man zaman bahsediyoriar ya, bir gördüğümüz devlet, bir de derin devlet. Bu sefer, ben, bu Anaya
sanın ilgili hükümlerini inceliyorum, yasaları inceliyorum, acaba, iki tane devlet olduğuna göre, iki
tane anayasa mı var? Bir bizim okuduğumuz insan hak ve özgüriüklerinin kâmil manada ifade edil
diği bir anayasa ve yasalar, onun arkasından da, tamamen yazılı Anayasanın dışında insan hak ve
özgüriüklerini ortadan kaldıran ve yasaklayan, sınıriayan bir yasa ve yasalar. Bu sefer ben tereddüt
ettim. Ben size açık bir şekilde ifade edeyim; Anayasanın 24 üncü maddesi din ve vicdan hürriye
tini teminat altına aldığı halde, bugün, maalesef, dinî vecibesini yerine getirmenin ötesinde bir ga
ye taşımayan birçok bayan, memur ve öğretmen, maalesef, okullarından atılmaktadır veya günler
ce bunlar basında yer almaktadır.
Anayasanın 25 inci maddesinde, hiç kimse düşüncesinden, dinî inançlarından dolayı kınana
maz denildiği halde, bugün, standart, şu anda sistemin kabul etmiş olduğu, standart, çağdaş deni
len ki, bu da tartışılabilir, kılık ve kıyafetin dışında birisi bir kılık kıyafet içinde olduğu zaman, kınanabilmektedir.
Yine, aynı şekilde. Anayasanın 13 üncü maddesinde temel hak ve özgüriükler ve bunların sı
nırlandırılması tamamen yasayla sınırlanabilir denildiği halde. Anayasanın 13 üncü maddesinde
deneldiği halde ve maalesef, bugün, başörtüsüyle ilgili 76 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir
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yasa olmadığını burada belirtirsem, herhalde, şaşmazsınız. Demek ki, böyle bir yasa olmadığı hal
de, Türkiye'de, Atatürk dönemind ede, İnönü döneminde de, Menderes döneminde de, bütün dö
nemlerde hiçbir zaman, kadınların kılık ve kıyafetleriyle ilgili bir yasa çıkarılmadığı halde, keyfî
olarak uygulana gelen, zorbalıkla uygulana gelen bazı yönetmelikle, bazı birimlerdeki zorba yöne
timler tarafından, bu haklar da, maalesef, insanımızın elinden alınmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bunları ben şunun için söylüyorum: Hakikaten, bu konularda samimiy
sek, samimî olursak, Türkiye'nin önü açılır ve Türkiye dünyaya açılır. Türkiye, kendi iç kaynakla
rını, potansiyel kaynaklarını daha rahat bir şekilde kullanma imkânına sahip olur.
Ayrıca, çok büyük yapılan hatalardan bir tanesi de şudur: Anayasanın 90 ıncı maddesi aynen
şöyledir: Uluslararası anlaşmalar, usulüne göre eğer Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ise,
onlar, yasa hükmündedir. Ben şimdi bakıyorum, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 18 inci
maddesi aynen şöyle: Herhangi bir kişi ferdî veya toplu olarak dinî inancını yaşar. Peki, bu aynı za
manda Anayasaya girdiğine göre, o halde, şu anda, Türkiye'de bir yasa ihlali söz konusudur.
Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Yasasının ek 17 nci maddesi yürürlüktedir. Bunu Sayın Ada
let Bakanına sordum, gelen cevap da aynen şöyle: Evet, yürürlüktedir; ama. Anayasa Mahkemesi
ne göre yasaklanmıştır. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk anlayışı ola
maz. Bir tarafta bir yasa yürürlükte olacak, öbür tarafta. Anayasa Mahkemesinin yorumu yasa hük
münde olacak. Kaldı ki, yine. Anayasanın 153 üncü maddesi de buna aykırı. Anayasanın 153 ün
cü maddesinde aynen şöyle bir ifade var Anayasa Mahkemesi, kanun ve kanun hükmündeki ka
rarnameleri, kısmen veya tamamen iptal ederken, yasa koyucu gibi yeni bir uygulamaya yol aça
cak hüküm tesis edemez diyor. Anayasa Mahkemesi burada hüküm tesis ediyor. Türkiye'de, profe
sörler var, hukuk profesörleri var, kaldı ki. Adalet Bakanı hukuk profesörüdür, kendisine de bunu
tevcih ettim, efendim. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir şeklinde yuvarlak bir cevapla ge
çiştirdi.
Şimdi, değerli arkadaşlar, bunların Devlet Planlama Teşkilatının Sekizinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planıyla ilgili ne tarafı var diye düşünülebilir. Çok ilgili. Yani, plan derken sadece ekonomi ak
la gelmez. O ekonominin dinamikleri olan sosyal yapı, dinî yapı, heyecan, bütün bunlar onun içe
risindedir. Kültürel... Dolayısıyla, Devlet Planlama Teşkilatının buraya getirmiş olduğu Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Planının birinci bölümünün birinci satırında zaten bunlar vurgulandığı için
ben bu konu üzerinde durdum ve Sayın Bakanın da, bu konuda. Devlet Planlama Teşkilatında bil
diğim, tanıdığım bütün bürokratların da, benim bu kanaatlerimi paylaştığı kanısındayım.
Hemen şunu da ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar: Devlet Planlama Teşkilatının, bildi
ğiniz gibi 3067 sayılı bir Yasası vardır. Bu yasa çiğnenmiştir. Ne zaman çiğnenmiştir bu yasa; ma
alesef, 17 Ağustosta Kesintisiz Sekiz Yıllık Eğitim Yasası çıkarılırken çiğnenmiştir. Yasanın 3 ün
cü maddesi gayet açık. Yasanın 3 üncü maddesi gayet açık olmasına rağmen... Ki, 3 üncü madde
sinde ne diyor; herhangi bir komisyona, eğer, herhangi bir yasa gelecek olursa, bu yasanın kalkın
ma planlarına uygunluğu, önce, o komisyonda incelenir, eğer, kalkınma planı ilkelerine uygun düş
müyorsa reddedilir deniyor ve şunu ifade edeyim; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında olsun ve
1997 yıllık programda olsun. Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim değil, evet. Sekiz Yıllık Eğitimden
bahsedilmektedir; ancak, yönlendirme usulünden bahsedilmektedir, beş yıllık temel eğitimden son
ra, yönlendirilir ve öğrencilerimiz kendi kabiliyetleri istikametinde tahsil görür şeklinde. Böyle bir
ifade, ibare olmasına rağmen Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, maalesef, 3067 sayılı Devlet
Planlama Teşkilatının bu Yasasına aykırı biçimde bu da ihlal edilmiştir.
Değerli arkadaşlar, yine. Sayın Bakanımızın ifade ettikleri demokrasi, gerçekten fevkalade
önemli. Eğer, bir ülkede demokrasi yoksa, siyasette de rekabet yoktur. Serbest piyasa ekonomisin
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de rekabet ne kadar önemliyse, siyasette de başarılı olabilmek için rekabet o kadar önemlidir ve de
mirperde ülkelerinde ekonominin gelişmemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur zaten. Şimdi,
l% 7 yılından itibaren, üç defa tam, bir defa da yarım bir darbe olmuştur, postmodem darbe diyo
ruz artık, 28 Şubata postmodem darbe diyoruz.
Değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, eğer, biz. Anayasanın 6 ncı maddesine göre egemenlik ka
yıtsız şartsız milletin diyorsak, bu konuda samimi olmalıyız. O zaman, deminki söylediğim ve id
dia ettiğim konular burada bir kuvvet kazanmış oluyor. Demek ki, bir yazılı Anayasa var, bir de ya
zılı olmayan, onun arkasında bizim görmediğimiz bir yasa var. Bir taraftan egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir diyeceğiz, öbür taraftan milletin seçtiği bir iktidarı darbe yoluyla ortadan kaldıraca
ğız ve çok ilginçtir, 1960, 1971 ve 1980 yıllarındaki bu darbelerden sonra, bir de, 1997 28 Şubat
ta bir darbe olmuştur ve dolayısıyla, bu darbeler ülkemize çok şey kaybettirmiştir. Kesinlikle ifade
etmek istiyorum, buradan şöyle bir mana da çıkarılmasın; efendim, acaba orduya mı karşı; hayır.
Ordunun görevi bu değildir. Ordu, bu milletin kendi bağrından çıkmış bir kuruluştur ve dolayısıy
la, eğer, orduya böyle bir yetki verilecek olursa, o zaman rejimin adını değiştirmemiz lazımdır.
Açıkça, mertçe dememiz lazım ki, Türkiye'de demokrasi yoktur; evet, vardır da, militarist bir de
mokrasi vardır şeklinde değiştirilebilir. Böyle demokrasi olur mu!
Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum; benim merak ettiği konulardan bir tanesi şu: Bildiğiniz
gibi Türkiye'de 1968 yılında kalkınmada öncelikli il sayısı 22 taneydi, şu anda 50 tane. Değerii ar
kadaşlar, ben çok merak ediyorum; yani, bir tarafta planları ne maksatla yapıyoruz; ülke kalkınsın
diyoruz, ekonomik, sosyal, kültürel yönden kalkınsın, dünya arenasında yer alsın, bu şekilde söy
lüyoruz, düşünüyoruz; ama, bakıyoruz, ta 1968 yılından itibaren, kalkınmada öncelikli illerin sayı
sı azalacakken çoğalmış, şu anda 50 tane olmuş ve şunu da ifade edeyim, geri kalan 31 tane ilimiz
var, ben bir teklifte bulunacağım, zaten, geri kalan illerimizin çoğu da sanayi kuşağında olduğu
için, onlar da, kalkınmada öncelikli illerin sahip olduğu bazı teşvik tedbirierinden istifade edebil
mektedirler. Yani, onlar da mahrum değil. Öyleyse, efendim, biz bunu kaldıralım, süper teşvikler
getirelim veyahut da ilçe bazına indirelim. Ben öyle iller, öyle ilçeler biliyorum ki, bugün, Anka
ra'nın, İzmir'in, Balıkesir'in öyle ilçeleri vardır ki, Doğu'da bazı ilçelerde daha geridir ve Devlet
Planlama Teşkilatının araştırmasına göre de, bunları açık ve net olarak ortaya koymak mümkün
dür. O zaman bu usulü değiştirmemiz lazımdır, onu ifade edeyim.
Bir de, Türkiye'nin, söylediğimiz gibi, maddî kaynaklarını rantabl ve rasyonel bir şekilde kul
lanabilmek için Sayın Bakanımıza ve bu konuda kendisine destek veren arkadaşlarımıza, şşhsen,
ben inanıyorum, eğer, hakikaten, ülkemizin önünü, demokratik insan hakları, özgürlükler açısından
eğer açalariarsa, Türkiye, kendiliğinden çok rahat bir şekilde, güzel bir noktaya gelebilir.
Bir de, bu planda dikkatimi çeken bir konu olmuştur, onlardan bir tanesi şudur; Sayın bürok
ratlarımız, gerçekten, burada, uzmanlık kimliklerini önplana almak suretiyle, bizim söylememiz
gereken, tenkit etmemiz gereken konuları plana, plan taslağına dere etmişlerdir, o bakımdan ben
kendilerini kutluyorum.
Diğer bir bölümü de, âdeta, hükümetimizin, hükümet programı gibi geldi bana. Yani, yapıla
cak, edilecek şeklinde ifade edildi ve bazı hedefler biraz temkinli olarak ortaya konulmuş; ama,
Türkiye, 65 milyonluk bir Türkiye, elbetteki bu hedeflere layık değildir. Bugün, Türkiyemiz 65
milyondur; ama, on milyonluk bir Belçika kadar veyahut da bir 15 milyonluk Hollanda kadar yıl
da mal ve hizmet üretemiyoruz, sıkıntımız bu. 1950 yılında, çok ilginçtir, biz Kore'den daha ileri
deydik. Kore'nin millî geliri 2,3 milyar dolarken, bizim ki 6,9 milyar dolardır; ama, şu anda tama
men tersi oldu. Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, bu plan, inşallah söylediğimiz çerçevede ele alı
nır, uygulaması da o şekilde olur ve 3067 sayılı yasa da ihlal edilmez.
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Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ünal.
Sayın Tezmen, buyurun.
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Komisyon üyeleri. Sayın Bakan; gerçekten.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Hanı, Türkiye'de gerektiği kadar dikkat çekmemiştir. Türkiye'deki
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı gerekli heyecanı uyandıramamıştır. Niçin uyandıramamıştır
sorusunu belki sormamız lazım.
Ben, ilk planın hazırlandığı yıllarda öğrencilik dönemimizi yaşıyorduk, o zamanki heyecanı,
o zamanki toplumsal heyecanı şimdi düşünüyorum da, gerçekten, bir hayli farklılığı hemen gözle
mek mümkün.
Planlar niçin yapılır? Planların yapılmasının nedeni, bir toplum olarak, elimizdeki olanakları
en iyi şekilde nasıl kullanalım ve bunun sonunda da daha iyi bir yaşam standardını, yaşam seviye
sini yakalayalım. Bu arada da, çeşitli alanlarda yatırımlarımızı yaparken, gelişmeyi sağlarken dar
boğazlarla karşılaşmayalım. İşte, nasıl bir yatırım yapılırken onun enerjisini tedarik edelim, yete
nekli insangücü ihtiyacını karşılayılım, altyapısını yapalım, ulaşım imkanlarını sağlayalım ki, bu
sistem işlesin. Gerçekten de, herkesin yapması gerektiği gibi, toplumlar da, ülkeler de, planlarını
yapmak durumundadırlar ki, tökezlemesinler, tıkanmasınlar.
Benden önceki çok konuşmacı, birçok perspetiften konuları dile getirdiler. Türkiye, planlı dö
neme ilk girdiği, daha doğrusu mevcut planlı sisteminin sekizincisinin ilk dönemlerinde baktığımız
zaman ülkelarin gelişmişlik seviyelerine, Türkiye, hemen hemen Portekiz, Ispanya, Yunanistan ile
hemen hmen yakın millî gelir seviyesindeyken Güney Kore, onların bir hayli altında gözüküyor.
Yaklaşık 35 yıllık, şimdi 40 ıncı yılına gireceğimiz planlı dönemde katedilen mesafeyi dikkate al
dığımızda, öbür ülkeler, hemen hemen benzer seviyede olduğumuz ülkeler bizi fersah fersah geç
miş, Güney Kore, bizim çok altımızda olan ülke, çok ileri seviyeye geçmiş; ama, Türkiye, halen
kalkınmışlık sürecini, önemli mesafeler katetmesine rağmen istenen ölçüye getirememiştir.
Ben şunu arzu ederdim ki, aslında bu Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı tartışılırken, önce
geçmişin bir muhasebesini yapalım; yani, Türkiye, 1960'lı yıllardan bu yana kalkınma planlarını
nasıl uyguladı, nerelerde tıkandık, başarısızlıklarımız nerede, niçin istenen hedeflere ulaşamadık?..
Hatta en son bu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının eleştirisini yapmamız lazım ki, biz. Beşin
ci Beş yıllık Kalkınma Planıyla ilgili olarak ne yapacağımızı bulalım; çünkü, biz kendi kendimize
birtakım mazeretler uydurarak, kafamızda yaratarak, gerçek sorunları tartışmaktan uzaklaşıyoruz.
Ekonomik sıkıntıda, geçen yıl 6.4 daraldı; niye daraldı, uzakdoğu krizi vardı, ondan önce de Rus
ya krizi vardı... Peki, bakıyorsunuz, o krizi yaşayan ülkeler, biraz önce Cevat Bey örneklerini ver
di; yüzde 12 büyüyor, Malezya'dan Güney Kore'ye kadar hepsi ekonomisini büyütmüşler. Yine,
krizin nedeni olarak ortaya konan Rusya, I999'da yüzde 8'lik bir büyümeyi yakalamış, enflasyonu
bizim altımıza indirmiş, biz hâlâ "dışarıda kriz vardı da onun için" diyoruz. O zaman da ne oluyor;
gerçek sorunları tartışmıyoruz, irdelemekten uzaklaşıyoruz, kendimizi rahatlatıyoruz; ama, sorun
lar daha kökte. Aslında içsel dengelerdeki bozukluklar da, Türkiye'deki, ekonomik sıkıntının teme
li. Türkiye'nin sosyal yapısındaki sıkıntılardır Türkiye'nin sorunları. Bunları deşmedikçe biz glo
balleşen dünyada yeni gelişen dünya modeli içinde gerekli fonksiyonu göremeyiz, gene tıkanırız,
bu sefer de başka mazeretler uydurarak bunları bir şekilde bertaraf etmeye çalışırız, kendimizi kan
dırırız; ama, dünyayı kandırmak mümkün değil. Rakamlar ortada; matematiği kandıramazsınız.
Matematik, ordatadır; millî gelir seviyesi nedir, globalleşen dünyada ülkeler hangi rolleri oynamış
lardır?
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Bakıyorsunuz, Türkiye, bu planlı dönemde kamu sektörü için bu planlar emredicidir, özel sek
tör için de yol göstericidir. Bakıyorsunuz, kamu sektörü için gerçekten emredici mi? Her yıl prog
ramlar ilan edilir, peki, buna uyulmadığı zaman kime ne yapılmıştır şimdiye kadar? Rakamlar ve
rilmiştir, hedefler gösterilmiştir; şu kadar yatırım yapılacak, bUrada bu kadar kapasite yaratılacak...
Peki, yaratılmadığı zaman kime, ne sorulmuştur; bu nasıl emrediciliktir?
Özel sektör için yol gösterici diyoruz. Özel sektöre bakıyorsunuz, teşvik uygulamalannda hiç
bir yol göstericilik yok; her önüne gelene teşvik belgesi veriyoruz ve diyorsunuz ki, istediğin yatı
rımı yap. Onun sonuna bakıyorsunuz kıt kaynaklanmız var. Büyük borçlanma karşılığında yatarttığımız bir çok atıl kapasite var. Özellikle tesktil sektörüne bakın, atıl kapasite var. Tıkanınca, "bu
kuruluşları nasıl ayakta tutarız, borçlarını yeniden erteleyebilir miyiz, yeni teşvikler neler olabilir"
diya bakıyoruz.
Demekki aslında bizim planlama konseptini belki daha farklı biçimde ele almamız lazım? Tür
kiye'de aslında, yeni globalleşen dünyada bu klasik şablonlar, her sene birbirini tekrarlayan, o gün
kü güncel, aktüel şeylerin içine doldurulmasıyla hazırlanan yeni planlarla bir yere varılmayacağını
da kabul etmemiz lazım. Türkiye'nin aslında radikal bazı dönüşümleri sağlaması lazım. Radikal dö
nüşümler derken, globalleşen dünyada belki bazı sektörleri, diğer teşviklerden vazgeçip, bazı ke
simleri yazılım sektörü mü olacaktır, bilgisayar üretimi mi olacaktır, bilgi teknolojisinin üretimi mi
olacaktır, oraya çok ciddi ve aktif destekler vermemiz lazım;ama, belki de bazı alanlarda teşviki
kaldırmamız lazım.
Bakıyorsunuz, Türkiye'de bilgisayar uzmanında yüzde 45 açık varken, ziraat uzmanına bakı
yorsunuz her tarafta ziraat mühendisinden geçilmiyor. Peki, planlı bir ülke ise, böyle bir şeyin ol
maması lazım. Ufak tefek farklılıklar olabilir; ama, bu kadar, yüzde 45 bilgisayar açığı olan bir top
lumda, onun dışında da bir çok alanda da aşırı miktarda bir çok insanın istihdam edildiği, yetişti
rildiği, okullardan mezun edildiği insanlarla toplumu nasıl seferber edebileceğiz? O zaman, demek
ki daha farklı perspektiflere ihtiyacımız var.
Aslında belki de bu yaratılan birtakım kapasitelim dışında, şu kadar okul yapılacaktır falan de
ğil, bir de kalitenin nasıl iyileştirileceğini tartışmamız lazım. Kalite konusunda da ciddi problem
lerimiz var. İnsan kalitesini mutlak surette daha farklı bir yapıda oluşturmamız lazım.
Globalleşen dünya ve AB'ne üye olmayı hedeflediğimiz dünya, bireysellik üzerine kuruludur,
ferdiyetçiliğe dayalıdır. Dolayısıyla, globalleşen dünyadaki aktörlerin buna uygun olarak biçimlen
dirilmiş olması lazım. Bireyselliğin geliştirilmiş olması lazım. Biz hâlâ okullarda her gün çocukla
ra aynı renk üniformalarla, ondan sonra herkesi askere alıp, aynı tip düşünen, aynı şeyleri yapma
ya çalışan insanlar yetiştirerek bu tranformasyonu Türkiye'nin gerçekleştirmesi çok zor görünüyor.
Onun için, aynı sloganicığılı bir yana bırakıp, bireyselliği geliştirecek modelleri yapmamız la
zım. Ben şu plan içinde, belki yeni üniversite, okul yapmak yerine, belki bedava bilgisayar vererek
veya internet terminali vererek hizmet içi eğitim dışında açık öğrenimin daha da gelişmesini sağ
layacak modelleri geliştirmemiz lazım bizim. Bir yığın insan yetiştiriyorsunuz; ama, oraya verdi
ğiniz öğretmenlerin kalitesinde ciddi problemler var; o insanları homojen yetiştiremiyorsunuz. O
zaman, dünyanın yeni gelişen teknolojisini süratle insanlanmıza sunmamız lazım. Belki klasik
okullaşma yerine, bu olanağı süratle geliştirmemiz lazım.
Böylelikle, çok kısa sürede radikal aşamalan katedebiliriz; ama, bakanlıklar her sene hazırlar
lar, bu sene bunu yapacağız, sonra onlar gelir, planlamada birtakım toplantılar yapılır, o olur, bun
lar olmaz; bunlar fazla, bunyar uygun değil şeklinde görüşler tartışılır, sonra da bir belge hazırla
nır. Bürokrasi bunu böyle hazırlar; yani, biz de olsak, başkası da olsa böyle; ama, hükümetlerin ro
lü burada, madem iddialı programları, transformasyonları gerçekleştirmek isteyen hükümetler çok
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ciddi hedefler vermek durumundadır. Artık Türkiye bu noktadadır. Saym Ecevit, 2004'te, 2005'te
AB'ne üye olacağımızı dile getiriyor. Oluruz, olmayız, bu ayrı bir olaydır; ama, Türkiye'nin bazı
hedeflerinin olması lazım. Mesela, Türkiye Euro sistemine ne şekilde entegre olacaktır? Belki her
şey dolarla hesaplanıyor, dolarizasyona geçmiş bir ülkede belki euro'yu artık yavaş yavaş sisteme
entegre etmenin hazırlıklarını yapmamız lazım. Buna ilişkin birtakım mekanizmaları yevaş yavaş
yerleştirmemiz lazım. Türkiye, artık, klasik modellerle gitmeyeceği ortaya çıkmış bir ülke; devam
lı tıkanıyoruz, dikkat edin, her iki üç senede biraz gelişiyoruz, arkasından nefesimiz yetmiyor, çün
kü ciddi handikaplarımız var. Bu handikapları deşerek, bu handikaplara tekrar bakarak, objektif bi
çimde, önyargısız biçimde, suçlar, suçlamaz; şu iktidardır, bu iktidardır; siz yaptınız biz yaptık me
selesinin ötesinde, Türkiye, aslında burada örttüğü, ciddi olarak tartışmaktan kaçındığı sorunları
acımasızca eleştirmesi, sergilemesi lazım ki, yeni yaklaşımları elde edebilsin. Ben, üzülerek görü
yorum, kendisini tekrarlayan, heyecanı olmayan yeni planlarla Türkiye’yi bir yere götürmemiz
mümkün değildir; Türkiye, aslında çok önemli bir dönemeçin arifesindedir; AB'ne üye olmak sü
recindedir. Türkiye, globalleşen dünyada çok önemli bir rol üstlenmek durumundadır; ama, biz ön
ce kendi evimize bir çekidüzen vermek durumundayız, kendimizi bir daha gözden geçirmek duru
mundayız.
Gönül arzu ederdi ki, böyle bir yaklaşım burada sergilenebilsin, böyle bir yaklaşım burada
gündeme getirilebilsin, Türkiye, gerçekten de yeni binyıla daha farklı hedeflere, daha ileri bir bo
yutta, daha ileri bir yapıyla çıkabilsin; ama, o fırsatın da ben kaçınidığı endişesindeyim. Elbiriiğiyle ne yapacaksak yapalım; ama, gerçekten bu tarz yaklaşımların, "Türkiye'yi on büyük ülke arası
na alırız" şeklindeki yaklaşımların hepsi söylemdir, insanın duygularına hitap eder, belki hoşumu
za gider; ama, fiiliyatta bunlar gerçekleşmez.
Onun için, öncelikle şunun yapılmaıs lazımdı: Türkiye'nin, geçmiş dönemi çok iyi biçimde tar
tışması lazımdı. Geçmiş planlar niçin yürümdi, nerede problamlar vardı, bunlan nasıl çözebiliriz
şeklindeki yaklaşımların gündeme getirilmesi gereğini dile getirerek hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkürler Saym Tezmen.
Değerii arkadaşlar, boylece, öğleden önceki bölümü tamamlamış bulunuyoruz.
Biriikte, aşağıda yemek yeme imkanımız var.
Yaklaşık bir saat sonra buluşmak üzere ara veriyorum.
Kapanma S aati: 14.40
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Açılma S a a ti: 14.50
BAŞKAN ; Metin ŞAHİN
BAŞKANVEKİLİ : Mehmet Hanifı TİRYAKİ (Gaziantep)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, saygıyla selamlıyorum.
Öğleden sonraki oturumumuza başlıyoruz.
Sırada, Sayın Aslan Polat var; ilk sözü Sayın Polat'a veriyorum.
Buyurun Sayın Polat.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, değerli bü
rokratlar ve basın mensuplan; hepinizi saygıyla selamlarım.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde görüşlerimizi belirtmeden önce, plan nedir, ül
kemizde kısaca tatbikatlan nasıl olmuştur, ülkemizde ve dünyada kalkınmadan genel olarak ne an
laşılmaktadır, bu noktaya nasıl geldik; kısaca bu konulara değinmek isteriz.
Planlama, ne yapılacağına önceden karar verilmesidir. Planlama, belirli bir amacı gerçekleş
tirmek için düzenlenen önlemler bütünüdür. Planlama, geleceğe dönük bir eylemdir; fakat, plan, sa
dece gelecek boyutunu içermez. Planlama, geçmiş ve bugünden hareketle geleceğe yön verme ça
basıdır.
Planlamanın içeriği; öncelikle üç unsuru içerir; bir, ulaşılmak istenilen bir amaç vardır; iki, bu
amaca, önceden belirlenen bir süreç içerisinde ulaşmaktır; Uç, belirlenen hedefe ulaşmak için ne ya
pılması gerektiğidir.
Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden sonra, planlamayı, ekonomik ve toplum
sal kalkınmada bir araç olarak kullanmaya başlayan ikinci ülkedir. 1930'lann birinci ve ikinci sa
nayi planları bu girişimin ürünleridir. Bu planlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında hazırlanan 1946
ivedili sanayi planı ve 1947 Türkiye İktisadî ve Kalkınma Planları izlemiştir. Planlı kalkmma, ilk
olarak, l% 0 Anayasasına girmiş ve anayasal bir kurum olmuştur.
1960 öncesi planları, devletçi ve kısmi olarak, 1960-1980 arası ithal ikamesine dayanan kar
ma ekonomi, bütüncül, 1980 sonrasında ise IMPnin istikrar programlayla başlatılan. Dünya Ban
kasının yapısal uyum programlarıyla sürdürülen liberal, stratejik olarak nitelendirilebilir.
Özet olarak, 1980 öncesinde sanayileşmede ithal ikamesi politikaları, 1980 sonrasında ise, ih
racata dönük sanayileşme politikaları uygulanmıştır. 1980 öncesi, kapalı içe dönük ekonomi, 1980
sonrası, açık, dışa dönük ekonomiye geçiş yönlendirici olmuştur.
14 Ağustos 1999 günü yayınlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ana amacı ise, Tür
kiye Cumhuriyetinin 1(X) üncü yıldönümüne tekabül eden yıl hedef alınarak 2023 Türkiye orta ve
uzun dönem gelişme hedefleri ve stratejileri belirleneceği belirtilerek, bu hedefler "21 inci Yüzyıl
da Türkiye kültür ve uygarlığın en ileri aşamasında dünya standartlarında üreten, geliri adil payla
şan, insan hak ve sorumluluklarını, katılımcı demokrasiyi, laiklik, din ve vicdan özgürlüğünü en et
kin düzeyde uygulayan, küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olacaktır" diye belirtilmiştir.
Yalnız, gelirini adil paylaşan derken, birinci yüzde 20'lik kesimi gayri sâfı millî hâsıladan yüz
de 4,9 pay alırken, beşinci yüzde 20'lik kısmın gayri sâfı millî hâsıladan yüzde 54,9; yani, takriben
11 kat fazla aldığı, yine, bankalardaki toplam 45 milyon mevduatın 37 milyon adedini; yani, yüz
de 82,5 adedini teşkil eden kısmın toplam mevduattan yalnız yüzde 1,3 pay alırken, toplam mev
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duat içerisindeki payı onbinde 2 olan bir azınlığın tüm mevduatın yüzde 20,4'ünü aldığı bir ülke
de, adil paylaşımın hedeflenen yılda nasıl gerçekleştirileceğinin izahı yoktur ve bu hedefe ulaşmak
bize inandırıcı gelmemektedir.
Yine "insan hak ve sorumluluklarını, katılımcı demokrasiyi, laiklik, din ve vicdan özgürlüğü
nü en etkin düzeyde uygulayan" derken, ülkemizde, hâlâ, düşünmenin suç sayıldığı, ülkemizin en
büyük kentinin belediye başkanının, Türk Standartları Enstitüsünün yaymiıdığı bir kitaptaki şiiri
okuduğu için hayat boyu siyasî yasaklı olduğu, bir hanım milletvekilininin, sırf başörtülü olduğu
için Türkiye Büyük Millet Meclisinden atıldığı, en az kendisi gibi milyonlarca vatandaşımızın çif
te vatandaşlık hüviyetini taşıdığı, daha önemlisi, çifte vatandaşlığı ülke olarak desteklediğimiz bir
ortamda Meclisten attığımız yetmez gibi, vatandaşlıktan da atıldığı günümüzden hareketle belirle
nen hedefin zor tutturulacağı inancını taşımaktayız.
Bizi bu konuda ümitsizliğe düşüren sebeplerin en önemlilerinden birisi de Kopenhag kriterieri de olarak algılanan, Avrupa Biriiğinin olmazsa olmaz şartlarının bir bölümüne. Millî Güvenlik
Kurulunun, ülke şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle çekince koyması ve bu konuda, mevcut
hükümetin sessiz kalmasıdır.
Küresel düzeyde bir dünya devleti olmak için, bugün, artık, sadece askerî güç olarak değil,
ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür, dil, estetik gibi tüm alanlarda kümülatif anlamda güçlü bir dün
ya devleti anlaşılmaktadır; fakat, bu güç için, daha ortalama tahsil düzeyi beş yıla yaklaşmamış,
topladığı tüm vergileri içborç faizlerinin ancak yüzde 90'ını karşılayan, dışarıdan borç alamaz ise
yatırım yapamayacak durumda olan, okumak için üniversiteye gelen kız çocuklarını önce Nazi tec
rit kamplarını andıran tecrit odalarına alıp sorgulayan, kişilik haklarına müdahale olarak gördüğü
için başını açmak istemeyen kız çocuklarını, ağzını kapatarak üniversiteden atan, sonra da, bu yet
mezmiş gibi altı ay da hapis cezası veren bugünkü durumumuzdan beliriediğimiz hedeflere nasıl
geçeceğimiz bu plan bütünlüğü içerisinde hiç mi ama hiç inandırıcı bir şekilde belirtilmemiştir.
Yine, 12.6.2000 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan Sekizinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının özetinde, mikro elektronik alandaki hızlı gelişmelerin sanayi ve hizmet süreçlerine uy
gulanmasından bahsederken "aslında, bilim ve teknolojilerin bu denli gelişme, hatta, sıçrama gös
termesinin orijininde insan hak ve hürriyetlerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomik siste
me uygulanması bulunmaktadır" denilmekte ve "düşünce sahasındaki gelişmeler, insanların fikir
lerini serbestçe ifade edebilmeleri sosyal ilişkileri etkilemiş ve altyapısı sağlam bir toplum oluştur
muştur" diye devam etmektedir. Bu konuda, hükümete diyeceğimiz, bu ifadelere, düşünce özgür
lüğü olan ülkeler içindir. Biz de, hâlâ, 312 nci madde yürüriüktedir ve bir eski başbakan, altı önce
yaptığı bir konuşmadan ötürü hayat boyu siyaset yasağı alma durumuyla karşı karşıyadır.
Yine, beliriediğimiz stratejik hedeflere ulaşmak için oluşturacağımız sistemin iki temel unsu
ru olacaktır. Bunlardan birincisi, ülkemizin kuvvetler etkileşimi içerisindeki rolü ve jeostratejik ko
numu, İkincisi de, insanların ve toplumun davranış biçimlerini belirleyen ve geçmiş kuşakların bi
rikimini de yansıtan kültürdür.
Burada, kültürler etkileşimi, sadece devletlerarası değil, kurumlar, bireylerarası ilişkileri de
belirieyen temel unsuriardır. Burada, kuvvet, sadece fizikî güç değil, aynı zamanda, bilim, tekno
loji, beyin gücü, kültür, dil, tarih vesairedir. Kültür olgusunun önemiyse, insan ve toplum davranış
larını belirieyen temel unsur olmasından ve toplumların binlerce yıllık geçmişlerini yansıtmasından
kaynaklanmaktadır.
Kültürün ikinci önemli açıklayıcı değişkeni ise, inanç sistemidir. Bir toplumun ekonomik ve
sosyal yapısı gereğince algılanabilmesi ve doğru tespitlere varabilmesi için inanç sisteminin ve bu
sistemin ekonomik ve sosyal sisteme etkisinin en iyi şekilde incelenmesi büyük önem taşır. Aksi
halde, çok büyük bir olgu gözardı edilmiş olur ve hedeflere'varmada büyük hatalara düşeriz.
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma planının "Dünyada Gelişmeler ve Türkiye" bölümünde genel
likle bilgi toplumunun özelliklerinden, globalleşen dünya ve küreselleşmeden bahsedilmektedir.
Bu konuda özet olarak söyleyeceklerimiz, bilimin ve gelişen yeni dünya düzeninin dışında kalamayacağımızdır. Yalnız, bu gelişmeleri iyi takip etmeli ve ona göre kendimizi ayarlamalıyız. Bu dö
nemde bilgisayarların işlem hızının sanayide 5 milyarı aştığı bir dönemde, matematiğin geliştiril
mesinin sağladığı imkânlan da gözardı edemeyiz.
Teknolojik açıdan, şimdiden, Kuantum Teorisinin bilgisayarlarda kullanılmasına yönelik
önincelemeler yapılmaktadır. Aynı şekilde, moleküler biyolojinin bilgisayarda kullanılması da
gündeme gelmektedir. Bunlardan herhangi biriyle bugünkü en ileri bilgisayarın bile yüzbinlerce kat
ilerisinde kapasiteye sahip bilgisayarlar yapılabilmesine imkân verebilecek olaylardan bilginin in
sanlık tarihinde madde ve enerjinin önüne geçerek en önemli kaynak konumuna gelmesi, tüm dün
yada, ürün üreten veya hizmet veren tüm kuruluşların, kamu-özel ayırımı yapmaksızın, rekabet,
personel verimliliği, maliyet kontrolü gibi faktörleri gözönüne alması gereğini öne çıkarmıştır.
Yine, gelişmeler çerçevesinde, 2000'li yılların ilk çeyreğinde iş dünyasındaki kâr ve piyasa de
ğerinin en az yüzde 80'i gibi bir oranın, bilgi alanında iş yapan kurum ve kuruluşlar tarafından oluş
turulacağı tahmin edilmektedir.
Yine, Bakanın sunuş konuşmasında, Ar-Ge'ye önem verileceği belirtilmekte ve "plan dönemi
sonunda Ar-Ge politikalannın gayri sâfı yurtiçi hâsıla içerisindeki payının yüzde 1,5, iktisaden fa
al 10 000 kişiye düşen araştırmacı sayısının ise 20'ye ulaşması hedeflenmektedir" denilmektedir.
Bu rakamlar, bugün için, gayri sâfı yurtiçi hâsılanın yüzde 0,5'i ve 10 000 aktif nüfus başına Ar-Ge
çalışan sayısı yalnızca 3'tür. Bu kadar bütçe açıklan ve eğitim seviyesinin mevcut yapısı ortaday
ken, bu rakamların beş yıl içerisinde 3 katına çıkarılma iddiası, bizce, bu konuda hiçbir Ar-Ge ça
lışması yapılmadan ortaya konulan afaki rakamlardır. Bir karşılaştırma olarak vermek gerekirse,
Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran yüzde 2,6 ve Japonya'da onbinde 81 olup, OECD ortala
ması ise 1993'te onbinde 55’tir.
"Genel Durum Değerlendirmesi" bölümünde; ekonomik gelişmeler: Bu kısımda Yedince Plan
döneminde gayri sâfı yurtiçi hâsılanın yıllık ortalama artış hızının yüzde 5,5-6,6 gayri sâfı millî hâsılamn yıllık ortalama artış hızının ise yüzde 5,5-7,l aralığında olacağının tahmin edildiği, bu tah
minlerden 1996-1997 yılında; yani, Refahyol döneminde gayri sâfı millî hâsılanın yıllık ortalama
büyüme hızının yüzde 7,7'yle planlanan hedefleri geçtiği; fakat, 28 Şubat Postmodem darbesiyle
Refahyol Hükümetinin yıkılmasıyla, gayri sâfı millî hâsılanın 1998 yılında yüzde 3,9'a gerilediği,
1999 yılında ise, bu hükümetçe büyük bir gayretle yüzde 6,4 küçültüldüğü; neticede, 1996-1999
döneminde gayri sâfı millî hâsılanın büyüme hızı yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir.
Yine, bu bölümde, 1996-1997 yıllarında sanayi ve hizmetler sektörü katma değerinin sırayla
yıllık ortalama olarak yüzde 8,7 ve 8,1 oranında artığı, Refahyol'dan sonra ise 1998 yılında sıfıra
yaklaştığı, 1999 yılında ise eksi yüzde 5 azaldığı, bu bölümün 25 inci maddesinde anlatılmaktadır.
Yine bu sebeple, sanayi ve hizmetler sektörü katmadeğerindeki yıllık ortalama artışın Yedin
ci Hanın çok gerisinde ve yüzde 3,5 ve yüzde 3,3 olarak gerçekleştiği belirtilmiştir.
Tanm sektöründe ise, 19%-1999 döneminde yüzde 13 artış hızı yakalandığı belirtilmiştir. Yi
ne, Yedinci Planda tarım sektörünün GSYlH'nın yüzde 13'e inmesi, sanayi sektörünün payının yüz
de 27'ye yükselmesi, hizmetler sektörünün payının ise yüzde 60 civarında kalması öngörülmüştür.
1999 yılında ise hizmetler sektörü yüzde 61,7'ye çıkarken, sanayi sektörünün yüzde 26,3'ten yüz
de 23.2’ye, tarım sektörünün payı ise yüzde 15,7'den 15'e gerilemiştir. Bu dönemde sanayi sektörü
net olarak plan hedeflerinin gerisinde kalırken, tanm sektörü yerinde saymış, hizmet sektörü ise tu
rizm gelişmeleri sayesinde plan hedeflerini geçmiştir.
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Cumhuriyet dönemine baktığımızda, GSYİH'nın oran olarak; 1924 yılında tarım yüzde 47,17;
sanayi yüzde 9,77; hizmet sektörü yüzde 43,06'dır. 1960 yılında tanm yüzde 37,97; sanayi yüzde
17,35; hizmet yüzde 44,68'dir. 1980 yılında tanm yüzde 26,15; sanayi yüzde 19,31; hizmet yüzde
54,55'tir. 1998 yılında tarım yüzde 17,33; sanayi yüzde 23,16; hizmet ise yüzde 59,51'dir.
Buradan da görüldüğü gibi, 1924'ten 1998 yılına kadar geçen 74 yılda tarım 30 puan düşmüş,
sanayi 14 puan civarında, hizmet sektörü ise 15 puan civannda artmışür.
Sabit fiyatlarla GSYlH'daki artış oranlarına bakacak olursak, 1924-1998 yılları arasındaki yetmişdört yılda, tarım kesiminin yüzde 3,27; sanayi kesiminin yüzde 6,53; hizmet toplamının ise yüz
de 4,83 geliştiğini, tüm sektörlerin ise ortalama olarak yüzde 4,77 oranında artış kaydettiğini görü
rüz.
Yine bu dönemler içerisinde en hızlı ortalama artış hızının 1923-1930 yılları arasında yüzde
9,06; en yavaş artış hızının ise 1941-1950 arasında yüzde 1,69 olduğunu; 1951-1960 arası ortala
ma kalkınma hızının yüzde 6,34 olduğunu; bu hızın 1941-1950 CHP döneminin tam yüzde 375 ka
tı, yetmişdört yıllık kalkınma hızının yüzde 33 fazlası olmasına rağmen, bir hükümet darbesiyle son
bulması da ayrıca düşündürücüdür.
Cari fıyatlaria 1950'de 3,4 milyar dolar olan GSYİH'nın 1960'ta 5,2 milyar dolar; 1980'de
68,8; 1998 yılında 204,6 milyar dolar olmuştur. GSMH olarak 1998 yılındaki 206 milyar dolar dü
zeyindeki millî gelirimiz ile dünyanın en büyük 22 nci ekonomisi olan ülkemizin, 2001-2023 dö
neminde yıllık ortalama yüzde 7 dolayında büyümeyle 2023 yılında ulaşacağımız 1,9 trilyon dolar
GSMH düzeyimizle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında girmemiz hedeflenmektedir.
GSYİH artış hızımız olarak cumhuriyetin ilk kuruluş yıllan olan 1923-1930 yıllan arasında
yalnızca yedi yıl içinde ulaştığımız yüzde 9,06 artış hızımızın dışında 1951-1960 yılları arasında en
büyük gelişme hızımız olan yüzde 6,34’ün dahi üzerinde, yirmiüç yıl boyunca yüzde Tlik kalkın
ma hızı bize çok afakî gelmektedir.
Bu hız, yetmişdört yıllık ortalama kalkınma hızımız olan yüzde 4,7Tnin de yüzde 47 fazlası
olup, aynca, ülkemizde elli yılın en büyük gerilemesini yaşatan bu hükümetçe hedeflenmesi ise,
bizce, ciddî bir plan sonucu değil, sadece bir temenni olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizde istihdamın gelişmesine bir bakacak olursak; 1923 yılında nüfusun yüzde 89,95'i ta
rımda, yüzde 3,52'si sanayide, yüzde 6,53’ü hizmet sektöründedir. 1998 yılında yüzde 42,30'u ta
rımda, yüzde 16,77'si sânayide, yüzde 40,93‘ü hizmet sektöründe olmuştur.
75 yıllık dönemde tarımda çalışanlar 47 puan; yani, yan yarıya azalırken, sanayide istihdam
13 puan, hizmet sektöründe ise 34 puan artmışür. 1998 itibariyle, tarımda çalışanlar, millî gelir
içindeki paylarına göre istihdamda 2,5 kat fazla istihdam sağlamışlar, sanayi ve hizmet sektöründe
ise katmadeğer artışından daha fazla istihdam sağlanmıştır. Bu da, devlet kadrolarında şişme ve
teknolojinin geri olması nedeniyle olmuştur.
1924-1998 yıllannın incelenmesinden görüleceği üzere, istihdam artış hızı yılda ortalama ola
rak tarımda yüzde 0,91; sanayide yüzde 4,07 ve hizmetler sektöründe yüzde 4,45 oranında gerçek
leşmiştir. Toplam istihdam artış hızı işte bu dönemde yüzde 1,93 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bura
da dikkat edilecek konu, yetmişbeş yılda tanmda çalışan nüfusumuzu ancak 47 puan civannda dü
şürmüşüz.
Şimdi, bu oranı yüzde lO'lara, yüzde 5'lere çekmek istediğimiz zaman, yüzde 32-yüzde 37'lik
bir nüfusa iş bulmak zorunda kalacağız demektir. Yetmişbeş yıllık serüveni dikkate aldığımızda,
bu zaman diliminin elli yıl civarında bir zamana tekabül ettiğini görürüz.
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Ayrıca, bu dönemde yurt dışına 3 milyon civarında çalışanımızı yolladığımızı da unutmaya
lım. Burada çok net olarak söylediğimiz, bu tarım politikalarıyla birkaç yılda milyonları köylerden
şehirlere akın ettirirsek, bu nüfusa bu dönem zarfında iş bulamayacağımız gibi, önü alınmaz sosyal
patlamalara sebebiyet veririz.
1924-1998 yılları arasında sektörel bazda katmadeğerler ise yılda ortalama olarak tarımda yüz
de 3,27; sanayide yüzde 6,53; hizmetler toplamıda ise yüzde 4,83 ve toplamda yüzde 4,77 oranın
da artmıştır, istihdamda genel eğilim, bu dönemlerde, tarımdan tarımdışı sektörlere, mal üretimin
den hizmet üretimine doğrudur.
Ülkemizde sektörel verimlilik OECD ülkelerinin çok altındadır.
Türkiye'de 1994 yılında çalışan bazına en yüksek katmadeğer 10 690 dolarla sanayide, 9 960
dolarla hizmetler ve 2 290 dolarla tarım izlemiştir. Bu rakamlar, OECD ülkeleri için, tarımda 15
470 dolar, sanayide 42 380 dolar, hizmetlerde 52 260 dolardır. Bu da, ülkemiz ile OECD ülkele
rindeki eğitim, teknoloji ve sermaye farkından gelmekte olup, globalleşen dünyada ve Avrupa Bir
liğinde, ister istemez bu katmadeğeri üreten toplumlarla rekabet edeceğimizden, kendimizi ona gö
re planlamamız gerekmektedir.
Ülkemizde toplam istihdam içindeki ücretlilerin payı 1997 yılı için yüzde 44,1 'dir. Bu oran ge
lişmiş ülkeler için yüzde 80-90 arasındadır. Ülkemizde kendi hesabına çalışanlar ile bilhassa tarım
ve küçük sanayi işlerinde ücretsiz aile işçileri önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, SSK primlerinin
yüksekliği, brüt-net ücret farkı ve emeklilik yaşının uzaması da kaçak işçiliği artıran sebepler ol
maktadır.
Yine, 62 nci maddede belirtildiği üzere, mevduatta yüksek oranlı artışın yanında, mevduat
bankaları kredilerinde 1996-1997 yıllarında önemli oranda reel artış olmuş; tarımsal krediler hariç,
19% yılında yüzde 45,7 olan kredili mevduat oranı 1997 yılında yüzde 52,5'e yükselmiş, sonrası
yine malum, 1999 yılı sonu itibariyle yüzde 36,2'ye düşmüştür. Yine, ticarî banka kredilerinin top
lam aktif içindeki payı 1995 yılı sonunda yüzde 40,8; 1997 sonunda yüzde 44,1 iken, 1999 yılı so
nunda yüzde 28,3'e düşmüştür ve kredi geri dönüşünde yaşanan problemler artmıştır.
Nitekim, 1995 sonunda yüzde 2,3 olan tahsili gecikmiş alacaklar, 1999 yılında yüzde 11,7'ye
yükselmiştir. Bu tespitlerin gösterdiği tek gerçek, 28 Şubatta Ayşe ile Fatma'ları televizyonlarda
ağlatanlar, aslında, ülkemizin sanayileşmesini, kalkjnmasını baltalamışlar ve olan, bilhassa fakir ve
işsiz halkımıza olmuştur. Bu politikalar sonucu, son yıllarda fon yönetimine alınan 8 bankadan 7
tanesinin zararı 2 katrilyon 546 trilyon TL olmuştur. Bu kadar figan edilen tarımda, geçen yıl alımlar için Toprak Mahsulleri Ofisine 418 trilyon TL verilmişken, bu yıl hemen hemen aynı rakamlar
da olan 480-500 trilyon TL'lik alım yapılacaktır.
Bu da 7 bankada batan paranın beşte l'i kadardır. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım
yaptığı 20 milyon civarındaki nüfusumuzun geçimini sağladığını düşünürsek, fert başına bu da an
cak 24 milyon TL'lik bir alım demektir ki, bunun hepsi karşılıksız tarımda çalışanlara verilse dahi,
aylık 2 milyon civarında bir meblağ eder.
Burada söylemek istediğimiz, son yıllarda, birtakım gerçeklerin, yüzeysel ifadelerie, sosyal
boyutu düşünülmeden ve halkın yanıltılması pahasına söz konusu edilmesidir.
Ekonomi konusunda son olarak söyleyeceklerimiz, 28 Şubat sonrası icat edilen yeşil-sarı ser
maye baskısı ve ülkemizdeki işçilik ücretlerinin Doğu Avrupa ülkelerinden fazla olması sebebiyle
son yıllarda artarak devam eden yurt dışına sermaye gidişidir. Ülkemizde teşvik alamayan Anado
lu girişimcileri, işçiliğin ülkemize göre daha ucuz olduğu dış ülkelerde, 2000 yılının Uç ayında Türk
girişimcilerince 530 milyon dolar yatırım yapılmıştır.
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Bu rakam, 1999’un tümünde 110 milyon dolar, 1998 yılmda ise 40 milyon dolardır. Burada
önemli olan nokta şudur: IMF destekli programla döviz artışma çıpa getirilip Türk Lirası dövize
bağlandıktan sonra, içte, bilhassa tarım destekleme alımlan için dışandan faizle döviz bul, sonra bu
parayı Merkez Bankasının yurt dışındaki hesabına yaür, yabancıdan aldığımız dolarlar yine yaban
cıların kasasında, biz ise faiz ödeyelim. Sonra da, sanki, çok dövizimiz varmış gibi, sudan sebep
lerle, yurt içindeki servetimizi yurt dışına yönlendirelim ve yurt dışında yatırım yapmaya bir nevi
özendirelim. İşte, bu noktada çok düşünmeli, planımızı, buna göre, bir çözüm getirecek şekilde
yapmalıyız.
Yine, gelir dağılımında önemli bir gösterge olan ve O ile 1 arasında değişen, en idealinin O, en
kötüsünün 1 olarak alındığı Gine katsayısının Avrupa Birliğinde ortalama 0,29 iken, bizde 0,50 ci
varında olması da, bizdeki gelir dağılımı adaletsizliğinin bir başka önemli göstergesidir.
KİT ve özelleştirme politikaları da son yıllarda en çok dikkat edilmesi gereken konulardır. Ge
nellikle kamu idaresinin sanayide başarılı olamadığı ve özelleştirmenin, gerek üretim artışında ı?erekse devletin borçlanma yükümlülüğünün azaltılmasında önemi açıktır.
Yalnız, ülkemizde son yıllarda yapılan, bilhassa tanm ve hayvancılığa dayanan Et Balık Ku
rumu ve Süt Endüstrisi gibi sektörlerde özelleştirme hiç başarılı olamamış ve bu sektörlerdeki özel
leşen kurumların çoğu, ya kapalı veya minimum kapasiteyle çalışmaktadır. Bilhassa, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da, başka sanayi olmaması ve hayvancılığın gelişmesinin temeli olan bu sektör
deki özelleştirmeler sonucu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekonomi durma noktasına gelmiştir.
Onun için, bu sektörlere çok dikkat etmek gerekir.
Bir de, GSM ihalelerinde olduğu gibi, özelleştireceğiz diye, dünya fiyatlarının çok altında, bu
geleceğin en parlak sektörlerini elde çıkarmada biraz dikkatli olmak gerekir. Eğer, bir tek GSM
özelleştirmesini alan firma bu sayede Türkiye'nin bir numaralı firması, dünyanın en zenginleri ara
sına giriyorsa, bu noktada günâhı ve hatası olanlar bu millete hesap vermelidirler. Kimsenin, özel
leştireceğim diye, halkın yetmişbeş yıllık birikimini bedavaya vermeye hakkı yoktur.
Bir de, son olarak söylemek istediğimiz, globalleşen dünyayla birleşmek ve yarışmak istiyor
sak, eşit şartlara ve standartlara gelmeye çalışmalıyız. Bunun da en önemli yolu, sivilleşmek ve
devletin toplum üzerindeki tahakkümüne son vermekten geçer; istikrar diye eşitsizliğe, MGK ka
rarlarının toplumun tüm yaşamını kapsayacak şekilde genişlemesine mâni olmaktan geçer.
Ülkemizde, istikrar, devletin değişime direnen kesiminin toplum üzerindeki baskısının bir
uzantısı olmaktadır. Bu baskı gruplan, ülkemizde, son yıllarda, iç düşman-dış düşman kaosu yara
tıp, toplumu salim düşünmekten, kendi ekonomik ve sosyal menfaatlarının nerede, nasıl olduğunu
düşünmekten alıkoymaktadır.
Bunun neticesi olarak, içerimiz düşman, dışarımız düşman ise, bize düşen de, dünyanın en ön
de gelen silah alıcılarından olmak, kendimizden korkmak ve sevgisiz, şüpheci, düşünmekten kaçı
nan, boş eğlencelerle gününü geçiren bir toplum yapısına dönüşmektir. Bu sonucu olarak, ta 2023
yılında planlanan hedeflere ulaşmamız da hayal olur.
Bunun için, evvela, kendimizi ve toplumumuzu düşman değil, dost görmeli, düşünce ve inanç
önündeki engelleri kaldırmalı; şüpheyi, halkımıza karşı değil, yalnız bilimsel araştırmalarda arama
lı; çok zor elde ettiğimiz tasarruflarımızı, silah alımında değil, çağdaş düzeyi yakalamak için, ArGe çalışmaları başta olmak üzere, bilgiye ulaşmada kullanmalıyız.
Fakat, ne yazık ki, Turgut Özal gibi ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en sivil, en dindar ve
en demokratik Cumhurbaşkanının kurup geliştirdiği Devlet Planlama Teşkilatı, bu sorunlarımıza
çare bulacağına, yayımladığı bildirilerle, yazın dinlenme kamplarına evcil hayvanlar ile başörtülü
kadınların gidemeyeceğini aynı genelgede peş peşe gelecek şekilde yayımlamaktadır.
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Yine de. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın ülkemize hayırlı olmasını diler; hepinize
saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat.
Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun efendim.
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri ve bürokrasinin değerli temsilcileri;
Sekizinci Beş Yıllık Planı konuşurken ve 2023 yılına erişecek stratejiyi tartışırken, her şeyden ön
ce, geçmiş otuzdokuz yıllık planlama yaşamımızın da sağlıklı bir özeleştirisini yapmak durumun
dayız; zira, 40 yıllık deneyim, az bir deneyim değildir; 40 yılda, doğrudur, Türkiye'deki kişi başı
na gelir 200 küsur dolardan 3 000 dolar düzeyine gelmiştir, 3 000 dolan aşmıştır; küçümsenmeye
cek bir başarıdır. Ancak, bu, kendi içinde bakıldığı vakit edindiğimiz izlenimdir. Sağlıklı bir yar
gıya varabilmek için, biz başlarken diğer ülkeler neredeydi, şimdi biz neredeyiz, onlar nerede ve
onların oraya gelmesindeki sırlar nedir, bizim göreceli olarak geride kalmamızın nedenleri nedir;
samimî olarak tartışıp, samimî olarak itiraf edip, aynı hataları tekrarlamamamız gerekir.
tşte, ben, bu konuşmamda, genel hatlanyla bunu yapmaya çalışacağım.
Her şeyden önce, bir tanımla sözlerime girmek istiyorum. Sanayileşme veya kalkınma dediği
miz olgu nedir; başlagıncmdan beri, pazı gücünün yerini makine gücünün almasıdır. Bu, son dere
ce basit bir tanım olmakla beraber, bütün süreçteki hataları ve bundan sonra yapmamamız gereken,
tekrar etmememiz gereken belirli hatalarımızı da bize anımsatacaktır.
Şimdi, ben, geçmiş kırk yıla yaklaşan planlı dönem deneyimimize baktığım vakit, başarıları
mızın yanında, aslında, iki başlık altında özetleyebileceğim hataları yapmış durumdayız. Yalnız,
bunlara girmeden evvel bir iki örnek vermek istiyorum. 1960'lı yıllarda biz planlı uygulamaya ge
çerken -arkadaşlarımız sabahki seansta belirttiler- bizimle karşılaştırılabilecek durumda olan Por
tekiz, İspanya, Yunanistan, Güney Kore gibi ülkeler, hatta, İspanya ile bizim kişi başına gelirleri
miz arasında çok büyük, 1 katına varan farklılıklar yoktu. Farklar vardı; ama, makul düzeyde fark
lardı ve çoğunda, bu fark, Türkiye'nin lehineydi. Şimdi, baktığımızda, aynı ülkeler ile aradaki fark
lar izah edilebilir değil, 4 kat, 5 kat, 7 kata varan farklılıklar var. Durum böyle olunca, demek ki,
40 yıl içinde, birisi bizim civanmızdayken bizim 5 kat önümüze geçiyorsa, bunun nedenlerini araş
tırmak, yeni stratejiye sağlıklı bir zemin hazırlayabilmek bakımından önemlidir.
Bakın, ben, size bir örnek vereceğim; çünkü, bu örnekten dönüp dönüp tekrar bahsedeceğim.
Güney Kore aşağı yukarı 200dolann altındaydı, 150 dolar civarındaydı, bugün 10 610 dolar. Tür
kiye o tarihlerde 200 dolar, biz 3 100 dolara gelmişiz. Benim 1970 ile 2000 yılı arasında yaptığım
hesapta, Kore 270 dolardan 10 160 dolara çıkıyor, 39 kattır artış; buna karşılık, Türkiye 400 dolar
dan 3 100 dolara çıkıyor, 8 kattır artış. Bir yerde 39 kat artış, öbür tarafta 8 kat artış. Bunu diğer
bahsettiğim ülkelerle de yapmak mümkün; arkadaşlanmızın bir bölümü de yaptı.
Şimdi, buradan hareketle, nelerde hata yaptık bana göre; iki başlıkla söylüyorum: Bir, ülkemi
zin kıt içkaynaklarını olduğu kadar, kıt dışkaynaklarının kullanımında da yeterince verimli davra
namadık. Bunların örneklerini vereceğim. İkincisi de -en az birincisi kadar önemli- Türkiyemiz ta
şınabilir düzeyin üzerinde bir nüfus artışı yaşadı. Bu da son derece önemli; bu konuda da mukaye
seler yapacağım; çünkü, bu gelir farklılıklarında bunun da önemi var.
Bakın, 1970 yılında bizim nüfusumuz 33,3 milyon, bugün 65 milyon; artış oranı otuz yılda
yaklaşık yüzde 90. Aynı dönemde Güney Kore'nin nüfusu bize eşdeğer; 31,9 milyon, bugün 46 mil
yon; yani, onlar yüzde 44 nüfus artışıyla otuz yılı geçirmişler. Dolayısıyla, biraz evvelki fark izah
larında, tüketimin paylaşılması, artı, yaratılan istihdam boyutunda her iki ülkenin yüklendiği so
rumlulukların farkı var. Şimdi bunu İspanya bazında yaptığınız vakit, Yunanistan bazında yaptığı
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nız vakit, hatta ve hatta, Almanya bazında yaptığınız vakit, Almanya'nın nüfusu kırk yılda yüzde
8-9 civarında artmıştır. Türkiye, şu andaki nüfusuyla da, nüfus büyüklüğü itibariyle, dünyanın ilk
20 devletinin içindedir.
Şimdi, özellikle nüfusla devam etmek istiyorum. Bunun anlamı şudur: Her yıl okula 1.2 veya
1,3 milyon çocuk başlıyor. Biz, aynı zamanda -18 yaşa kadar eğitim verme yükümlülüğümüz ol
duğunu da biraz sonra açıklayacağım- 18 yaş sonrasında, mevcut işsizliği koruyabilmek için 1.2
milyon kişiye istihdam yaratmak durumundayız. Peki, Kore'nin ne kadar istihdam yaratması gere
kiyor; 400 000 civarında; Almanya 340 000, Fransa 300 000... İngiltere, Fransa ve Almanya'nın,
üç büyük Avrupa devletinin, üçünün birlikte her yıl istihdam çağına giren nüfusu 1 milyon.
Burada bir boyutu daha söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl okula başlayan ço
cuk, dolayısıyla, eğitimi bittiğinde istihdam yaratılacak sayı da 2,6 milyon; yani, dünyanın bir nu
maralı ekonomisi 2,6 milyon insana iş yaratacak, eğitim verecek, dünyanın şu sırasındaki Türk eko
nomisi onun yarısı kadar kişiye okul, sağlık ve istihdam yaratacak. Şimdi, bunları sağlıklı değer
lendirmediğimiz takdirde, gelecek için de, geçmişteki hataları tekrarlamak durumunda oluruz.
Şimdi, nüfumuzun artışı yüzde 1,5'e inerse, bu, demek, hâlâ 1 milyon civarında, yüzde l'e
inerse 650 000... Yine Almanya'nın 2 katı iş yaratmak durumundayız.
Tabiatıyla, bugün. Planlamacı arkadaşlarımız bize teknik bilgi verirken ifade ederler; bir kişi
nin istihdamı, günümüz atmosferinde, yanılmıyorsam, 70 000 dolardan başlayıp, 300 000,400 000,
hatta, 500 000 dolara giden boyutları vardır; çünkü, belirli sanayi kollarında endüstriyel robot kul
lanımının yatırım maliyetleri de olağanüstü boyutta; dolayısıyla, ona paralel olarak da, Türkiye,
hangi alanda dünya rekabetindeki konumunu koruyacaksa, o alana da o kadar yatırım yaratmak du
rumunda; bizatihi bunları işsiz olarak piyasada bırakamayacağımıza göre...
Tabiatıyla, burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Diğer ülkelerin bizim kat be kat önü
müze geçmesine baktığımızda, istihdamın kompozisyonu iki boyutuyla son derece önemli. Bugün
Avrupa ülkelerine baktığınız vakit, kadının istihdam içerisindeki payı yüzde 40'ın üzerindedir. Gü
ney Kore'ye baktığınız vakit, I997'de kadının istihdamın içindeki payı yüzde 4I'dir. Bizde, kent
sel -tarımı saymıyorum; çünkü, ailece tarlaya gidiyoruz- istihdamda kadının payı yüzde 16,5'tir.
Yüzde 41, yüzde 16,5... Şimdi, bunları yan yana koymadan plan da yapamazsınız, geleceğe yöne
lik strateji de belirtemezsiniz.
Artı, bir hususun daha altını çizeyim. Geçmiş döneme baktığımızda, 1980 yılı ile 1997 arasın
da nüfusu 20 OOO'den fazla olan yerleşim birimlerindeki nüfusumuz 20 milyona yakın artmıştır ki,
bunun yirmi yıl evvelki; yani, 1980'deki sayısına baktığınız vakit, artış yüzde 98'dir. Yani, bir yan
dan sayıca artıyoruz, bir yandan da artan nüfus yoğun bir şekilde yer değiştiriyor. Bu, dünyanın hiç
bir yerinde, kolay kolay 20 inci Yüzyılda yaşanan bir olgu değildir; bunları. Avrupa, 18 inci Yüz
yılda, 19 uncu Yüzyılda yaşadı. Türkiye bunu yaşıyor, yaşamaya da devam edecek.
Sabahleyin konuşan değerli arkadaşlarımız güzel bilgiler verdiler; tarımda hâlâ yüzde 44 nü
fusumuz var. Gerçekten, bir Avrupa ülkesi ve sanayileşmiş ülke olacaksak, biz bunu yüzde lO'un
altına indirmek durumundayız, ona ilişkin fırsatları yaratmak durumundayız. Bu demektir ki, be
nim tahminime göre, onsekiz yılda 20 milyona yakın bir nüfus artışı varsa kentsel bölümlerde, önü
müzdeki onbeş yılda bir 20 milyon insan daha oralarda artacak demektir. Artış yeri de nerede ola
caktır; bunu çok sağlıklı belirlemek lazım. Bu artış da, muhtemelen, İstanbul-İskenderun kuşağın
da olacaktır; çünkü, ürettiğinizi ihraç edebilmek için, nakliye ve işyerinin kurumu bakımından stra
tejik alanlar orasıdır. Dolayısıyla, kent planlamasından, kente kaynak ayrılmasından, nereye okul
yapacağımıza, nereye sağlık istasyonu yapacağımıza, nerede altyapıyı geliştireceğimize, bu eğilim
leri nazarı itibare almadan planlama yapmamız mümkün değildir, strateji çizmemiz mümkün değil
dir.
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Nüfusa ilişkin bu değerlendirmelerden sonra bir şeyi daha ifade edeyim. Bakm -sizi diğer ül
kelerle boğmak istemiyorum-GUney Kore'nin halen işgücünün yüzde 38'i lise ve dengi düzeyden
daha düşük eğitimdedir; buna mukabil, lise ve dengi düzeyde eğilim almış olanlar yüzde 41, üni
versite düzeyinde eğitim almış olanlar yüzde 21; yani, işgücünün yüzde 62'si lise ve denginin üze
rinde; yani, bugünkü teknolojinin istediği insan niteliklerine sahip, üretim niteliklerine sahip.
Ülkemize baktığımızda, lise ve dengi mezunlarının istihdam içindeki payı yüzde 14,7 -bu.
Planlamanın rakamıdır- üniversite mezunlarının payı da yüzde 7'dir; yani, yüzde 21. Kırk sene ev
vel yarımız boyutunda olan ülkenin üçte l'i boyutunda nitelikli işgücüne sahibiz.
Şimdi, bu yarışın içinde kalabilmek için ve yarış nereye gidiyor, biraz onlara değineceğim.
Şimdi, kaynak kullanımında yaptığımız hatalar da şu: Bakın, ben, memuriyette, 1974 yılında
yurt dışına giderken, Arifiye-Sincan hattında Ayaş tüneli delinmeye başlamıştı. Bildiğim kadarıy
la, yanılmıyorsam, hâlâ, delinmeye devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde, yirmialtı yıldır, yirmiyedi yıldır, 13-14 kilometrelik tünele bu kadar para gömülmüş müdür? İşte, kaynak israfıdır. Ora
ya nereden geldiğimizi de söyleyeceğim.
Bildiğim kadarıyla, 6 500 veya 6 600 civarında projemiz vardır. Artı, benim bildiğim kadarıy
la, dünyanın hiçbir yerinde, üç yılda bir tütün stokunu yakan, ülkesinin ihtiyacına üç yıl süreyle ye
tecek şeker stoku olan, her yıl veya her üç yılda bir, bir yıllık üretime eşdeğer fındığını pazarlaya
cak yerde yağlığa sevk eden başka ülke ben bilmiyorum; bilen varsa, buyursun, söylesin.
Gördüğünüz üzere, her alanda değişen ölçülerde kaynaklarımızı akıllıca kullanmadık. Buna iç
ve dışkaynaklarımız dahil, kamu ve özel kesim de dahildir. Çünkü, kullandığımız teşvik politika
larıyla özel sektörde kaynak kullandırırken, yatırım için teşvik veriyorum dedik, dört tane duvar
örüldü, adam aldı parayı, başka yerde kullandı. Bu da, devletin ve özel sektörün kaynak israfının
bir başka boyutudur.
Bu hataları tekrarlamaya devam edersek, 2023 yılı için; yani, cumhuriyetin 100 üncü yılı için
ne yazarsak yazalım, bugünkü yaptığımız konuşmaları, bizden sonra bu sıralarda oturacak arkadaş
lar, maalesef, acı acı yapmak durumunda kalabilir; çünkü, ara çok daha fazla açılacak. Neden açı
lacağını da biraz sonra söyleyeceğim.
Şimdi, isterseniz, dünyadaki sanayi nereye gidiyor... Arkadaşlarımız "bilgi çağı" dediler, doğ
ru; fakat, bilgi çağının yanında, üretim teknolojilerinde çok yoğun bir değişim var. Dikkat ederse
niz, kalkınmayı ve sanayileşme sürecini, pazı gücünün yerini makine gücünün alması olarak tanım
layarak sözlerime başladım. Şu anda sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler şunlar; 1980 yılında, ya
ni 20 yıl önce, Japonya’da endüstri rabotlarının sayısı 14 binin biraz üzerinde, otomobil sanayinde,
demir-çelik sanayisinde kullandıkları, Amerika Birleşik Devletlerinde 4 000 adet endüstri robotu
var, 1987 yılında. Batı Almanya’da I 800 civarında, İtalya, İngiltere, Kanada ve Ispanya’da 100
küsur civarında. 20 yıl geçtikten sonra, 20 yıl bile geçmeden, 1998 yılında Japonya’daki endüstri
robotlarının sayısı 411 800, Amerika Birleşik Devletlerinde 81 700, Almanya’da 73 200, İtalya’da
31 500, diğerierini saymıyorum, 10 000 vesaire diye gidiyor; fakat, bu arada çok ilginç bir şey var.
Biraz evvel dediğim gibi bu örneği kullanmaya devam edeceğim. Güney Kore’de 31 400 endüstri
robotu var. Yani, nüfusla karşılamadığı boyutu, biraz evvel söylediğim nitelikli eğitimli 31 400,
onun için Hunydai arabasını Türkiye’ye de, Amerika’ya da satıyor. Singapur, bizde bir ilçe boyu
tunda olan devletin 5 000 tane endüstriyel robotu var. Tayvvan’m 5 800 endüstriyel robotu var.
Şimdi, bu sanayide kullanılan robot, hizmetler sektöründe hem makine hem de yarı insan aklına eş
değer teknolojiler girmiş durumda.
Bugün ülkemizde hepinizin yararlandığı şubesiz bankacılık var. Bilgisayarınızın başında işlem
yapıyorsunuz. Bilgisayar da programlar çerçevesinde size cevap veriyor. Dolayısıyla, o makinele
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ri kumanda edecek nitelikte insan eğitmek durumundasmız ve artı makine ne kadar insanm yerini
alıyorsa, o kadar fazla da nüfusunuzun sayısına kadar, o katta istihdam alanı yaratmak durumunda
sınız; yani, Almanya'nın üç katı istihdam yaratacaksınız; çünkü, insanların nitelikleri arasındaki
fark, bu süreçte sıfırlanma durumunda, yani 21 inci Yüzyılda, insanların Harvvart’taki mezunu ile
İstanbul Üniversitesi mezunlan arasında nitelikleri arasında fark kalmayacak artı ülkelerin uygula
dıkları hukuk ve rekabeti önleyici önlemleri ortadan kaldırılması nedeniyle, bizim iş adamımız Ko
re’den de halen yapıyor. Deniz ticaret filomuzun birçok personeli Filipin orijinlidir; yurdışından
İtalyan’da getirecektir, İsveçli’de getirecektir,efendim Alman’ı da getirecektir. Bizim insanımızda
nitelikli ise, eğitim kalitesi itibariyle Almanya’ya da gidecektir, Kore’ye de gidecektir, Japonya’ya
da gidecektir.Dolayısıyla, artık, 21 inci Yüzyılda yarış, insan niteliklerinin üretim teknolojisini
üretme, geliştirme ve mevcudu en iyi şekilde kullanabilme şekline dönmüştür. Buna uygun olarak,
cumhuriyetin 100 yılı stratejisini çizmezsek, çok ciddî, çok ağır vebal altında kalırız. İşte o neden
le, alacağımız önlemleri buna göre şekillendirmek durumundayız. Burada üzerinde durmak istedi
ğim hususları başlıklarıyla sayacağım.
Bugün Türkiye zorunlu tasarruflarda, yani kamu olarak üreteceğimiz hizmetlerde kayıtiçi ve
kayıt dışını bir arada aldığımızda yüzde 14 boyutunda kamu tasarrufu vardır. Biraz evvel konuştu
ğumuz ülkelerden hiçbirisinde bu yüzde 25’in altında değildir. Bu farkı kapatmamız lazım.
Kayıt dışını vergilendirmek lazım. Kayıtdışı çalışanı komşusu ihbar etmiyorsa, neticesine de
hep beraber katlanıyoruz. Elektriği kaçak kullanıyorsa, vergisini ödemiyorsa,; çünkü, o yük öde
yenler arasında paylaşılmak durumunda, isterseniz enflasyon vergisi olarak paylaştırırsınız, ister
seniz buradan geçireceğiniz vergi kanunlarıyla.
Gönüllü tasarruflara gelince; gönüllü tasarruflar, Türkiye’nin 1,2 milyon insanına iş bulabile
cek boyutta değildir. Madem ki, bu kadar çocuğu dünyaya getirdik, her birimizin anne, baba ve top
lum olarak bir sorumluluğu var; onlara gerekli eğitimi verecek, gerekli iş imkânını.yaratacak tasar
rufu da yapmaya başlamamız lazım. Çok geç kaldık, 40 sene evvelinden başlamamız lazımdı. Ba
kın Japonya oraya gelmiştir. Japonya’da marjinal tasarruf temaülü bir dönemde yüzde 30’larm üs
tündedir. Boşu boşuna o ülke oraya gelmemiştir, diğer ülkelerde de benzeri şekiller vardır. Evimiz
den attığımız, çürüttüğümüz meyvenin, sebzenin vesairenin bedelini, biz bu şekilde, lüksle yaşar
ken, İsviçre’Ii portakalı ve şeftaliyi birer birer alıyor. Tasarrufta da gereken önlemi almazsak, el oğ
lu kolay kolay bizim 1,3 milyon çocuğumuza iş bulmak için gerekli ortamı yaratsak dahi, o boyut
ta gelmez; çünkü, bir sebete konulacak yumurtanın sayısı da bellidir.
Artı, bakın son derece önemli bir şey; biz süratle 11-12 yıllık zorunlu eğitimi getirmek zorun
dayız; çünkü, bugün Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına göre, çocuk işçi çalıştıran malların boy
kot edilmesi ve ithallerinin yasaklanması sürecini yaşıyoruz. Bir üretkenliği artırabilmek, iki ulus
lararası pazarda rekabet edebilmek için, biz çocuk işçi istihdam eden konuma gelemeyiz, o neden
le de 18 yaşına kadar çocukları okulda tutacak şekilde kaynak tefrik etmek durumundayız.
Artı, bunun yanında, çocuklarımızın sağlıklı olarak gelişmesi hem de hayatta kalma Eklenti
sine göre ekstra çocuk sahibi olma durumunda kalan ailelere gereken teknik yardımı verebilmek
için de ana çocuk sağlığına çok önem vermek durumundayız. İşte, bu nedenle, ben diyorum ki,
cumhuriyetin 100 üncü yılında gerçekten büyük Atatürk’ün bize bıraktığı mirası, yaşama geçirebil
mek için, yani çağdaş uygarlığı belirleyen ülkelerden birisi olabilmek için, yapmamız gereken şey
ler, bana göre; 23 yıl zarfında, eğitime millî gelirden ayıracağımız, kamu kaynaklarından ayıraca
ğımız pay, ailelerin ayırdıkları -özel sektörü saymıyorum; çünkü, diğer ülkelerde de bu sayılı de
ğildir- en az yüzde 6-7 düzeyinde tutmamız gerekir ki, bu yükün altından kalkabilelim; çünkü, eği
tim çağını geçirmiş diyemeyiz. Neden; çünkü, 65 yaşına gelinceye kadar, her ekonomi, o insanın
üretkenliğinden yararlanmak durumunda. Bu nedenle, iş içi eğitimle veya iş dışı eğitimle insanla-
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nmızı bugünün dünya üretiminin istediği becerilerle teçhiz etmek mecburiyetindeyiz, yaşı kaç olur
sa olsuz. O nedenle, okula ayırdığımız kaynak kadar belki daha fazlasını, yetişmiş, erişmiş insan
lara ayırmak için bu oran asgaridir. Ona ek olarak, bugün robot ve benzeri teknolojilerin üretimin
de Japonya önde geliyor, diğer ülkeler yarışıyor, eğer biz bu yanşın içerisinde kalacaksak, yani tek
noloji üreten ülke olacaksak, araştırmaya, geliştirmeye ayıracağımız para, ulusal gelirin yüzde
1.5’dan aşağıya olmamalıdır. Bunun yamnda -biraz evvel dediğim gibi- sağlık ve ana çocuk sağlı
ğına yönelik hususlara da gerekli kaynaklan ayırmamız lazım.
Burada gördüğünüz üzere sanayi için de bir sübvansiyon şu veya bu demedim; çünkü, bugün
dünyadaki anlayış şudur, yani Dünya Ticaret Örgütünde de; sanayilerin yararlanabileceği haksız re
kabet olmaksızın yararlanabileceği tek şey sübvansiyon, nitelikli işgücünün eğitimidir. Yarışacak
sanız, orada yanşacaksınız. Sanayiciye el altından şu kadar para vereyim, şu kadar bütçemden pa
ra vereyim, yok. Bunu yapanlara karşı da anti damping soruşturma var. Onun için Türk tekstiline,
Türk demir-çeliğine, dışarıda anti damping soruşturmalar araştınlırken, bu sübvansiyonlar üzerin
den gidiliyor. Bunlar dünyanın gerçekleri.
Ya bu dünyanın gerçeklerine ayak uyduracak planları ve programları uygulamaya geçireceğiz
veyahut da, yani veyahut da demek istemiyoruz, o zaman yarış dışı kalmayı kabul ediyoruz demek
tir ki, buna bizim hakkımız yok. İki nedenle hakkımız yok; bu cumhuriyeti kuranların mirasına olan
borcumuz, İkincisi de bu dünyaya getirdiğimiz çocuklara olan moral borcumuz nedeniyle, dışında
kalabiliriz demenin hak ve lüksümüz yok.
Beni sabıria dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uluğbay.
Sayın Evliya Pariak; buyurun efendim.
EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkan, Saygıdeğer Bakanımız, değerii üyeler, kıymet
li basın mensupları ve çok kıymetli bürokrat arkadaşlarım; sözlerime başlarken hepinizi en içten
saygılarımla selamlıyorum ve bu hazıriamakta olduğumuz Sekinci Beş Yıllık Kalkınma Planının
ülkemize hayırii olması dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum.
Değerii arkadaşlarımın sabahten beri vurguladıkları gibi, kalkınma planları, 35 yıldır devlet
yönetimimizde vazgeçilmeyen belgeler olarak ortaya çıkmıştır ve bugüne kadar ki, son altı ay kal
dı. Yedinci Beş Yıllık Plan dahil, mutlaka bütün planlar, zamanı itibariyle, hazırlandıkları devir iti
bariyle, çok iyiniyetlerie ve çok iyi emek verilerek hazırlanmış ve meclislerden geçirilmiş olduğu
na da hiç kimse şüphe duyamaz; ancak, icra makamında bulunan siyasî irade, ne kadar bu planla
ra bağlı kalmışsa, o derece hedeflere ulaşma şansı elde edebilmiştir, ne zaman ki, bu plan kuralla
rından uzaklaşıp, birtakım popülist icraatlara başlamışsa, o derece hedeflerden uzaklaşıldığı da bir
gerçektir. Dileğimiz bu 21 inci Asrın başında hazırianan bu planın, bundan sonra 2001 yılından iti
baren ülke yönetimi elinde tutacak bütün siyasî iradelerin harfıyet riayet etmesini dilemektir.
Şimdi, bugünkü durumu, bugünkü programımızda, bugüne kadar geldiğimiz noktaları değer
lendiriyoruz, onun akabinde, bu hazırladığımız Sekinci Beş Yıllık Plan hangi amaçlar ve hangi hedeflerie 21 inci Asra bizi taşıyor, onu değerlendirme noktasındayız.
Ben, bu değeriendirmeyi yaparken, olumlu gördüğüm, ancak olmasında fayda gördüğüm ek
siklikleri de ifadeyle sözlerime devam etmek istiyorum. Özellikle kültür ve sosyal alandaki geliş
meleri değerlendirdiğimizde, ülkemizin genelinde okuma yazma oranının -1999 itibariyle- erkek
lerde yüzde 94.2, kadınlarda yüzde 77.4, ortalama yüzde 85.7’dir. Şimdi, okullaşma oranına baktı
ğınız zaman, ikisini bir yerde değeriendirmek istiyorum; okul öncesi yüzde 9.8, ilköğretim yüzde
97.6, orta öğretim yüzde 59.4, yükseköğrenimde de yüzde 27 ki, bunun yüzde 18’i örgün, yüzde 9
civarında da açık öğretim dediğimiz yaygın eğitimle olmaktadır.
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Şimdi, bu ortalamalar, elbette ki, çok sevindirici olmamakla beraber, geçmişe göre mukayese
ettiğimiz ve mevcut imkanlar ölçüsünde elbetteki olumlu denilebilir; ancak, benim istirhamım şu;
özellikle bu ortalamaları, daha sonraki günlerde, bölgesel programları değerlendirdiğimizde çok
farklı sonuçlarla karşılaşacağımız gerçeğini de gözden ırak tutmamamız gerekir; çünkü, bu okuma
yazma oranı bakımından, özellikle kadın kesiminde, okullaşma oranı bakımından belli düzeylerde,
belli bölgelerde çok farklı şekilde karşımıza çıkacağı da bir gerçektir.
Eğitim alanında, özellikle 8 yıllık temel eğitime, zorunlu olarak başlayışımız sevindiricidir;
ancak, bu sağlanan ek kaynaklara rağmen, bugüne kadar arzu edilen noktaya ulaştığımızı söylemek
mümkün değildir. Onun için özellikle bu ve bundan sonraki bütün planlamalarımızda, özellikle kır
sal kesimde ve gelişme seviyesi çok daha gerilerde olan bölgelerde ki, bu Anadolu’nun ortasında
da olabilir. Doğusunda, Baüsında, Kuzeyde ve Güneyde de bu olabilir. Özellikle yatılı ilköğretim
bölge okullarına, ilköğretimin 8 yıllık, zorunlu eğitimin gerçekten amacına ulaşmasını sağlamak is
tiyorsak, taşımacılıktan çok ağıriiğı yatılı ilköğretirri bölge okullarına vermek mecburiyetinde ol
duğumuzu vurgulamak istiyorum.
Üniversiteler bazında yine artış oldukça sevindirici bir noktaya ulaşmıştır ve bugünkü rakamlaria 21’i vakıf, 53’ü devlet üniversitesi şeklinde 74 tane üniversitesinin ülke düzeyinde yayıldığı
bic gerçektir. Bu üniversitelerimizin özellikle geniş halk kitlesine hitap eden, yani eğitim düzeyi
çok düşük olajı kesimi, karşılayanın devlet üniversitesi olduğu da bir gerçek. Bu üniversiteler, çok
büyük bir ağırlıkla, sahip çıkmamız gerektiğinin yanında, ben bir konuya, sayın üyelerimizin ve
özellikle hükümetimizin dikkatini çekmek istiyorum.
Şimdi, Meclis gündemine bakıyoruz, komisyonların gündemine bakıyoruz, çok sayıda yeni
üniversite, çok sayıda yeni fakülte veya yüksekokul açılmasına ilişkin kanun tekifleri var. İşin ger
çeği şu olmalı; planlamada mutlaka bu konuya Türkiye bazında, yani Türkiye genelinde bir tarama
yapılarak, gerçekten bölge itibariyle kurulmuş olan üniversitenin işlevini tam yapabilmesi için, o
bölge içindeki il veya ilçelerde kurulması gereken yüksekokul veya fakülte veya enstitü artı geniş
bir bölgede üniversite kurulmasını gerektiren bir durum varsa, bunu da kalkınma planlarımızın özü
ne dayalı olarak, hükümete telkinde bulunmalı ve hükümetler bunu tasarı halinde getirmeli.
Şimdi, her birimiz, milletvekili olarak, kalkıyoruz, gerçekten ben bölgemde, ilimde üniversite
kuruyorum, fakülte kuruyorum, ama gerçekten hak eden yerier de bu arada gündemin dışında ka
lıyor; çünkü, böyle bir sıkıntıyı yaşayan bir arkadaşınızım. Ben, arzu ederim ki, gerçekten herkes
incelesin, bugün 100 üncü Yıla bağlı olarak Hakkâri İlinde bir meslek yüksekokulu var, o okulun
faydalarını yerinde incelesin ve hiçbir yatırımı gerektirmediği halde, bir kanun teklifimiz var; eği
tim fakültesi kurulsun, ama başta Sayın Başkanım bilirler, gündeme alma mümkün değil; çünkü,
çok sayıda gündemde fakülte, yüksekokul, üniversite var. Hükümet yetkililerine ve Sayın Bakana
arz ediyorum, aynı durum ortadadır. Halbuki, bu bizim dışımızda ülkenin bir gerçeğidir, kalkınma
sının bir gereği ise, yerinde incelenir, gerçekten bu ihtiyaç, bu ilde varsa, bir üniversite bir başka
yerde ihtiyaçsa, bir enstitü bir başka yerde gerekli ise, bunu planlama ölçüleri içerisinde hükümet
nezdinde gerçekleştirmekten geçersek; ancak, kalkınmayı ve bu planların amacına uygun gelişme
yi sağlamış oluruz.
Yine, bu arada geçmiş 1999 yılından itibaren uygulanan üniversite seçme sınavındaki tek ba
samağa geçişten vurgulanıyor, bu gerçekten şu açıdan çok olumludur; çünkü, artık öğrenci okulun
da başarı durumunun dikkate alındığının farkına vardıktan sonra, okulların eğitim düzeyi yüksel
meye başlamıştır ve gün geçtikçe, bu ağıriıkla devam ettirip, sonuçta belki de hiçbir dersaneye ih
tiyaç olamadan gençlerimiz üniversite kapısına yığılmadan, yönlendirmek suretiyle, ana meslek
gruplanna yöneltmek suretiyle, bu meseleyi çözersek, çok yararlı bir noktaya varmış olacağımıza
inanmaktayız.
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Sağlık konusunda yine aynı şekilde rakamlara İDakıyoruz; yatak sayısı işte 170 binlere varmış,
hekim sayısı 80 binlere varmış, hemşire sayısı 64 binlere varmış, bunlar belki güzel şeyler, ama yi
ne bunu iller bazında, ilçeler bazında değerlendirdiğimizde çok açıklı tablolarla karşılaşacağımız
da bir gerçektir. Burada hekim başına 807 kişi gösterilmektedir, ama hekim başına 10 bin nüfusun
düşen yerlerin olduğunu da unutmayalım artık hekim başını bırakın, bir il veya ilçede bir diş dok
torunun olmadığını da hesaba katarsak, bu konuda çok büyük bir hizmet veya bir çalışma yapma
mız gerekmektedir.
Şimdi, bu arada bu öneri ne olabilir? Bunu da arz etmek istiyorum; özellikle teknik eleman ko
nusunda olsun, sağlık eleman konusunda olsun ve benzeri istihdamda sıkıntı çektiğimiz meslek dal
larında, yetişmiş eleman konusunda özellikle kalkınma planlarında da yer almasında yarar görmek
teyim. bunların ekonomik şartlarını düzeltmesi yanında, mutlak suretle diğer bazı meslek grupları
gibi zorunlu hizmet yasaları çıkarılmalıdır; yani, teknik eleman olsun, sağlık personeli olsun ve
benzeri istihdamda sıkıntı çekilen mesleklerde mutlak suretle bu istihdam sıkıntısı bulunan yerler
de belli bir süre çalışmalarına zorunlu bir şekilde imkân yaratan tedbirleri de bu beş yıllık kalkın
ma döneminde almamızda büyük yarar vardır. Aksi halde, bu sıkıntı, bu dengesizlik sürekli devam
edecektir. Bu amaçla, mesela Millî Eğitim Bakanlığı norm kadrolarının düzenlenmesine başlanmış
tır. inşallah sağlıkta da yapılır; ama, her şeye rağmen, bütün imkânları yaratırsanız yaratın. Silahlı
Kuvvetler gibi, emniyet mensupları gibi, yargı mensupları gibi, mülki idare mensupları gibi belli
bir süre çalışma mecburiyeti getirilmediği müddetçe, bazı meslek dallarında ki, bu özellikle sağlık
konusunda söz konusudur; Türkiye’de ihtiyaç olan il ve ilçelere bu imkânı yaratmamız mümkün
değildir.
Yine, bu arada, özellikle devletimizin bugüne kadar uyguladığı ve hiç kimsenin farkında ol
madığı, yani önemi bakımından söylüyorum, yeşil kart konusu, gerçekten artık sağlık sigortasına
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bana göre ismi sağlık sigortası değil, ama bunun karşılığını veri
yor. Ben, uzak bir ilin milletvekiliyim, çok gelen insanlar var, günde en az iki, üç tanesi ve yılda
belki binlercesi geliyor, o sayede Ankara’da tedavi olabilmektedir. İşte bu kendi kendine yerleşmiş
bir sağlık sigortası durumuna herhalde geçmiştir. Bu konuda, ayrıca, bütün hastanelerin ve bütün
kurumların birbirlerinde tedavi imkânı yaratılması gerekmektedir, buna üniversite hastaneleri dahil
olmak üzere, öyle bir sistem getirmeliyiz; yani, sigortaya bağlı veya devlet hastanesine bağlı yahut
da üniversiteye bağlı veya bir başka resmî kuruma bağlı olan hastanelerde, hangisinde tedavi im
kânı olacaksa, bunların birbirine ayırım yapmadan bu konuda bir düzenleme yapılmasında büyük
yarar olduğu kanısındayım.
Bu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın amaçları ve stratejisi bana göre 161 ve 162 nci
maddelerde çok güzel vurgulanmıştır. Bilgilerinize sunmak istiyorum; çünkü, eğer bu iki madde
deki hususları, gelecek olan siyasî iradeler gerçekten harfıyet uygulariarsa, Türkiye hedef aldığı,
uzak hedef olan 2023, yani cumhuriyetin 100 uncü yılında, amaç edilen noktaya eriştiği bir sevi
yede olacaktır. 161 nci madde aynen bu şekilde ifadesini bulmuştur. 2001-2023 dönemini kapsa
yan uzun vadeli gelişme stratejimizin temel amacı, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygariık düzeyi
ni aşma hedefi doğrultusunda, Türkiye’nin 21 inci Yüzyılda kültür ve uygarlığın en ileri aşaması
na ulaşarak, dünya standardında üreten, gelirini adil paylaşan, insan hak ve sorumluluklarını gü
venceye alan -bunların her birisi ayrı bir hususu işgal ediyor ve önemli olan bunların yapılmasıdırhukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgüriüğünü en üst düzeyde
gerçekleştiren küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olmasıdır. Bilgi toplumuna dönüşüm sağla
narak, dünya hasılasından daha yüksek oranda pay alınması, toplumun yaşam kalitesinin yükseltil
mesi, evrensel bilim ve kültüre katkıyla bölgesel ve küresel düzeylerdeki kararlarda etkin söz sa
hipliği, uzun dönemli gelişme stratejimizin nesnel amaçlarını oluşturmaktadır. Bana göre her fık
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rası ayrı ayrı tartışılmaya değer bir madde halinde düzenlenmiştir, uzun vadede strateji ve amaç bu
dun Buna ilave olarak 162’i de bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu kapsamda üniter yapı koruna
rak, devletin yeniden yapılandırılması, toplumun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi, gelir da
ğılımının düzeltilmesi, bilim ve teknoloji yeteneğinin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin geliştiril
mesi, altyapı hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve çevrenin korunması sağlanarak, ekonomik ve
sosyal yapıda dönümüşün gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Ben, bu iki madde ile, uzun vadeli gelişmenin temel amaçlarının çok özlü bir şekilde vurgu
landığı kanısındayım. Bunun için bu maddeleri hazırlayan arkadaşlara gerçekten şükranlarımı bir
kez daha vurgulamak isterim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu arada kamu yatırımlarından dem vurmak istiyorum.
Özellikle özelleştirme ve teşvikler konusunda çok daha gerçekçi davranmak zorundayız. Bazı böl
gelere ne kadar teşvik verirseniz verin, hiçbir zaman.özel sektörün gitmesini sağlamak mümkün de
ğildir. Dolayısıyla, devlet altyapı hizmetleri yanında bazı yatırımları da kendi yapma mecburiyeti
ni hâlâ taşımaktadır. Bu arada, böyle bir durumda olan bölgelerde, bir de özelleştirmeyi yaparsak,
hepten o bölgenin geri kalmışlığına, istihdam artışına, yani olanakların ortadan kalkmasına sebebi
yet vermiş oluruz. Bu iki noktayı gözardı etmeden, bir şeyi vurgulamak istiyorum:
Gerçekten yıllardan beri planlama döneminden bugüne kadar kalkınmada öncelikli yöreler ve
ya iller diye tabir edilen bir deyim vardır; ama, böyle bir noktaya gelmiştir ki, sabahleyin bir ar
kadaşımız vurguladı, 50 ilimiz bu kapsama girmiştir, bu 50 ilin içinde Ankara’ya 150 km olandan
başlıyor, 1 700 km uzaktaki ile kadar. Şimdi, böyle bir gerçeği ortaya koyduğumuz zaman, bunun
bir anlam taşımadığı bir gerçek. Onun için gerçekten şunu istirham ediyorum; yani, mutlaka plan
cı arkadaşlarımız bunu daha iyi tespit edebilirler. Bütün kriterler elimizdedir, ülkenin, DPT kurul
duğu günden beri ki, çünkü il yönetiminde bulunduğum için, yani ilde çalıştığım, bürokraside bu
lunduğum için biliyorum, daha 1970’lerde, 1%5’ten itibaren, Hakkâri gibi bir yere uzmanları ge
lip araştırma yapan, doküman elde eden ve birtakım bilimsel kriterler elde eden bir kurumdur. Bu
kurumun elindeki sağlıklı bilgilerin hiçbir başka kurumda olduğuna inanmıyorum. Buna dayalı ola
rak ki, gün geçtikçe güncelleşmiştir, gerçek anlamda il veya ilçe olur, bu kalkınmada önceliği var
sa, ihtiyaç varsa, yeniden bir tespite gitmek lazım, ondan sonra birtakım öncelikler, birtakım mu
afiyetler, birtakım teşviklerin bir anlamı olur. Aksi halde, bu yine popülist bir düşünce ile, zaman
zaman -bütün siyasî iktidarlar için söylüyorum- belki kapsamı genişletilmiştir, daraltılacağı yerde,
incelediğin zaman bazen çıkarılmış bir il, bir başka iktidar gelmiş, tekrar koymuş, öbürü çıkmış, bu
sefer böyle, zaman zaman birtakım kriterler gözardı edilerek, siyasî mülahazalarla değişikliğe uğ
ramış ve artık bunun pek sağlıklı olduğuna ve buna göre hizmet yapıldığına inanmak veya söyle
mek mümkün değildir.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu arada, kalkınmadan bahsederken, bir şeyi vurgulamak is
tiyorum ki, bunu inceledim ve genel batlarıyla sonraki günlerde de bu konuları vurgulayacağız.
Özellikle ülkemizin her şeyden önce kalkınmasının siyasî istikrara, huzura, güvene, barışa ve
ekonomik istikrara bağlı olduğu bir gerçek. Doğu ve Güneydoğu’da 15-20 ili kapsayan, bir felaket
bölgesi ki, 15 yıl felaket yaşamışür, terör felaketi ve o noktalardan bugüne... Ben geçen hafta ilim
deydim, artık gece de iller arasında yolculuk yapar hale gelmiş. Bu, bizim için, bölge insanı için,
belki de, iki sene önce hayali bile kurulamayan bir olaydı; çünkü, Van Havaalanında, bizzat bana,
saat 1500'ten itibaren Van'dan Hakkâri'ye gidemezsiniz demişlerdir iki sene önce. Cenazem oldu
ğu halde. Bugün -ben iki hafta önce döndüm- saat akşam 8'de, istediğiniz zaman, istediğiniz araç
la Hakkâri'den Van'a, Van'dan Bitlis'e, Bitlis'ten Diyarbakır'a, bölge bu huzura kavuşmuştur.
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Bu huzur ortamından dolayı, inanın, bütün insanlarımız bayram yapmaktadır; ama, aç bir şe
kilde yapıyorlar. Onun için, bu ortam, yalnız orası için söz konusu değil. Edime için de aynıdır;
çünkü, daha geçmiş günleri -inşallah bir daha geri gelmez- her gün gözyaşıyla geçiriyorduk. Aske
rimiz şehit oluyor, polisimiz şehit oluyor, öğretmenimiz şehit oluyor, korucu şehit oluyor; dolayı
sıyla. bütün ülke kan ve gözyaşı içinde, tedirginlik içerisindeydi. Kalkınmayı düşünmek bile müm
kün değildi. İnsanlar, can tehlikesiyle karşı karşıyayken tokluğunu veya açlığını hissetmez; ama,
bugün öyle bir noktaya gelmişiz ki, artık, devlet, hele bu Beş Yıllık Kalkınma Planı yeni hazırla
nırken, bu gerçeği gözardı edemez. Bunu gözardı etmediğinden de şüphem yok; çünkü. Sayın Baş
bakanımız geçen hafta bölgeye yaptığı ziyarette, yaptığı toplantıda da bunun mesajlarını vermiştir.
Bu Beş Yıllık Kalkınma Planında ve bundan sonraki hazırlayacağımız programlarda, mutlak
surette ki, hiçbir insanımız, ne batılı ne doğulu ne kuzeyli ne güneyli, geçmişe dönmek istemiyo
ruz. Dönmemek için de, zararlı çevrelerin veya zehirli mihrakların beyinleri kullanmaması için,
gençleri kullanmaması için, bu gençlere, bu işsizlere, bu köylülere sahip çıkmamız lazım.
BAŞKAN - Sayın Evliya Parlak...
EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Örnek olarak söylüyorum: Bu kalkınma plan taslağıdır herhalde daha; çünkü, kanunlaşmamıştır. İçinde, mesela, köye dönüşle ilgili herhangi bir ağırlık görmüyorum şahsen. Halbuki, bu bir ger
çektir; yani, yepyeni bir olgudur. Bugün nasıl ki, deprem bölgesinde, hakikaten, insanlarımızın ka
lıcı konuta ihtiyacı varsa, binlerce köy ve mezra boşaltılmış, artık bu huzur ortamında da, yahu biz
ne zaman köye döneceğiz diye yalvarıyor. Köye dönmesi için, bu terör belasından kurtulan insan
larımıza mutlaka devletin imkânlarla sahip çıkması lazım ki, hayvancılık canlansın, tarım canlan
sın, köylü canlansın, huzur, güven ortamı sürekli olabilsin.
Bu duygularla, bu Beş Yıllık Kalkınma Planımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın
Başkanım, saygılarımı sunuyorum. Özellikle, hazırlayan bürokratlara da tekrar şükranlarımı sun
mak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Evliya Parlak.
Sayın Karapaşaoğlu; buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAÖĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli Bakanım, değer
li milletvekili arkadaşlarım ve değerli bürokrat kardeşlerimiz; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün görüşmekte olduğumuz Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ülkemizin geleceği açı
sından en önemli belgelerden birisidir. Bu belgemizi değerli arkadaşlarım çeşitli yönlerden irdele
diler, tenkitlerde bulundular, biz de bir başka yönden irdelemek istiyoruz.
Değerli arkadaşlar, altyapısı; mikroelektronik bilgiye ulaşılması, iletişim ve çevre olan yeni bir
çağa girmiş bulunuyoruz. Bilgiye ulaşmada sınır tanımayan bir iletişim süratle çevremizi etkisi al
tına almaktadır.
Malların dolaşımının yaklaşık yirmi katı elektronik ticaretin gerçekleştirildiği günümüzde,
acaba, ülkemiz, daha önce yapılan "uygulanması ve uyulması Anayasamız gereği olan" 7 adet beş
yıllık planları ne kadar gerçekleştirmiştir, hangi sonuçlara ulaşmıştır? Önce bunu sorgulamak, olu
şan neticelerin hangi gerekçelere dayandığını ve olumsuzlukların sebeplerini tespit etmek gerek
mektedir.
Neticeye ulaşmada, önemli sayılacak engellerin kaldırılması, yapısal bozuklukların giderilme
siyle başlayacak yeni bir plan, ancak kendisinden sonra gelen planların başarılı olmasını sağlaya
caktır.
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Olayların gizliliğini kaldıran, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran çok sUraÜi bir haberleşmeyi gün
deme getiren, mikroelektronikteki gelişmeler, bir taraftan globalleşmeyi sağlarken, bir taraftan da
özgür düşünceyle yönetimlere katılımcılığı teşvik etmiş bulunuyor.
Düşünce ve katılımcılık alanındaki gelişmeler girişimciliği körüklemiş, ifade ve düşünce öz
gürlüğüne sahip ülkelerin insanları kalkınma hamlelerine de katılmak suretiyle ülkelerini süratle
kalkındırmışlardır.
Dünyada gelişmiş ülkeler çevre bilincine ulaşırken, kişi, özgürlük alanını genişletip devletin
müdahale alanlarını da daraltmışlardır.
Ülkemizde özellikle plan dönemlerindeki müdahalecilik, özgürlüklerin kısıtlanması ve bilhas
sa Yedinci Beş Yıllık Plan Döneminde yoğunlaşan insan hak ve özgürlüklerindeki yasaklamalar ve
işkenceler, çeteleşmelere ve yolsuzluklara imkân tanımıştır.
Bu hal, ekonominin yavaşlamasına, yüksek enflasyona ve genel bir daralmaya sebep olmuş
tur.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ifade edildiği kitabın 3 üncü sayfasındaki 21 inci mad
desinde 1996-1999 dönemindeki olumsuzluklar nedeniyle Yedinci Beş Yıllık Plana ilişkin değer
lendirmelerin yapılamadığı belirtilmektedir.
Bir yandan, yabancı sermaye ürkütülmüş, yerli sermaye rant ekonomisine yönelmiş, Anadolu
sermayesinin önü kesilerek sermaye tekelleşmesine sebebiyet verilmiştir.
1996-1999 dönemindeki makroekonomik dengesizlikler, büyüme hızındaki istikrarsızlığı da
önemli bir şekilde büyük boyutlara ulaştırmış bulunuyor.
Değerli arkadaşlar, yıllardır kapatılamayan ve gitgide büyüyen kamu açıkları, ekonominin bü
yük bir bölümünü kavrayan, devletin müsrif yapısı ve ülke tasarruflarını kendi açıklarını kapatmak
ta kullanma geleneğiyle, enflasyonist politikaları, siyasî istikrarsızlığı doğurmuştur.
Bu sebeplerden dolayı hükümetler, birbirlerine yakın programlar uygulamalarına rağmen, eko
nomik denge toplumun aleyhine bozulmuş ve beraberinde sosyal problemleri de getirmiştir.
Bu problemleri, ekonomik ve sosyal neticeler olarak sıralarsak şu tabloyla karşılaşırız:
Ekonomik yönden iş hayatında fırsat eşitsizliği gündeme gelmiştir.
Gelirde adil olmayan paylaşım yaşanmaktadır.
Ekonomide kayıtdışılık süratle büyümüştür.
İşsizlik çok büyük boyutlara ulaşmış, enflasyon ve yüksek faiz topluma hakim olmuştur.
Sosyal yönden baktığımızda şu konuları sıralayabiliriz;
Siyasî özgürlüklerin kısıtlanması gündeme gelmiştir.
Demokratikleşmenin durması bahis konusudur.
İnsan hakları ihlalleri olmuştur.
Sosyal yapı bozulmuştur.
Çıkar çevrelerinin mafyalaşması gündemdedir.
Mafya, devlet kurumlan içine sızmıştır.
Yönetimlerin telaş ve şaşkınlık ve hatta kargaşa içine düşmesi, anayasal kurumlarm görev
alanlarının birbirierine karışmasına ve demokratik olmayan müdahalelerine sebep olmuştur.
Değerli arkadaşlar, bir ülkede yasama, yürütme ve yargı, bir merciden talimat ve tavsiye alır
sa, o ülkede özgüHük olamaz ve özgürlükten bahsedilemez.
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Siyasetin bir hizmet aracı olarak değil de, bir çıkar aracı olarak kullanılması gündeme gelmiş
tir.
Bir kavram kargaşasıyla, yozlaşmayı gündeme getirmiş bulunuyor.
Ülkemizdeki sosyal problemlerin giderilmesi amacıyla merkezî ve yerel yönetimlerin yetki
paylaşımlarının düzenlenmesi mutlaka gerekmektedir.
Siyasî yönetimin devletle olan ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi, yeniden belirlenmesi
gerekmektedir.
İnsan hak ve özgürlüklerinin tam ve eksiksiz uygulanmasının temin edilmesi gerekir.
Sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla, sivil, çağdaş, insanı önde tutan, insana hizmeti amaç
edinen bir devleti oluşturacak sivil bir anayasa mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Eğitimde bilgi ve teknolojik üretim toplumunu hedefleyen yeniden yapılanma mutlaka gerçek
leştirilmelidir.
Millî ve manevî değerlerimizin de izlerini taşıyan bir global ahlaka ve anlayışa ulaşmak gibi
hedeflerimiz olmalıdır.
Değerli arkadaşlar, ekonomik açıdan durgunlukla mücadele, enflasyonla mücadelenin mutla
ka önünde olmalıdır. Durgunluk, bir taraftan enflasyonu da getirecektir.
Geniş halk kitlelerini kapsayan, kendini istihdam projelerinin genişletilmesi, geliştirilmesi ve
hayata konulması gerekmektedir.
Küçük ve orta boy işletmelerin ülkemiz gerçekleri göz önüne alınarak, fizikî, ekonomik bo
yutlarının ve istihdam hacimlerinin yeniden tarifi gerekmektedir.
Kredi kullanımının, daha ziyade tabana dönük olarak artmlması gerekir.
Sanayinin, birbirini destekleyen işletmelerin oluşumuna destek olmasının temin edilmesi ge
rekir.
Teşvik politikalannm, birbirini destekleyen işletmeleri gündeme getirecek tarzda yeniden tan
zim edilmesi gerekir.
Bölgesel teşvikler yerine istihdamı artıracak teşviklere dönülmesi gerekmektedir.
Yerel yönetimler yasası oluşturulurken, organize sanayi bölgeleri sanat siteleri kurma yetkisi
nin ve bu organize sanayi bölgelerindeki yerel yönetimlerin işletmelere uygulayacakları teşviklerin
yerel bazlarda belirlenmesi gerekir.
Bu arada, bu konuya girmişken. Sayın Bakanımızın sanayiyle ilgili sunuş konuşmasında be
lirttiği hususlara da değinmek istiyorum.
Teknoloji üreten bir toplum olmamız gerektiğini söylüyor Sayın Bakanımız. Ar-Ge'ye önem
verelim... Bu noktada bir olayı anlatmakta yarar var. Geçtiğimiz günlerde Euroka 2000 denilen bir
toplantıya katıldık. Parlamenterler seviyesinde olan bu toplanU Berlin'de yapılıyordu. Ar-Ge çalış
malarını konu alan bir toplantıydı. Bu toplantıda, Ar-Ge ile çalışmaları görevlendirilmiş olan kurumumuz TÜBİTAK idi. Ancak, bütün ülkelerin parlamenterleriyle birlikte, görevli kurumlarından
teknik elemanlar da birlikte gitmiş olmasına rağmen, Türkiye'den, maalesef, 3 parlamenter arkadaş
katılmak zorunda kaldık. Tabiî, dolayısıyla, teknik detaylara inme imkânımız olamadı; ancak, ora
da yapabildiğimiz, en son yayımlanan bildirgeye, Türkiye'ye, daha doğrusu, gelişmekte olan ülke
lere gelişmiş ülkelerin Ar-Ge çalışmaları için daha büyük katkı sağlamaları gerektiğini vurgulamak
oldu. Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın burada Ar-Ge'ye önem veren bir devlet olmamızı içeren öne
risine canı gönülden katılıyorum ve Türkiye’nin önündeki en büyük engelin Ar-Ge çalışmalarının
hızlandırılmaması olduğunu da düşünüyorum.
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Sayın Bakanımız, ayrıca, çevre normlarına uygun üretim yapan, tüketici sağlığını ve tercihle
rini gözeten, yerel kaynaklan harekete geçiren, nitelikli işgücü kullanan, çağdaş işletmecilik anla
yışını uygulayan, özgün tasarım ve marka yaratabilen, yani, pazar hâkimiyeti kurabilen bir yapıya
kavuşturulması lazımdır diyor ve biraz önce benim de sıraladığım hedefleri alt alta koyduğunuzda
birlikte bir bütünlük ifade ettiğini görmüş oluyoruz.
Yine Sayın Bakanımızın sunuşlarında, ülkemizde planlı dönemde sanayileşmede, rekabet gü
cünü artırmada, piyasa mekanizmasını kurumsallaştırmada ve fizikî altyapıyı iyileştirmede önemli
mesafeler kat edilmesine rağmen, bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmede hedef
lediği düzeye ulaştığı anlamına gelmemektedir diyor. Yani, ince bir tenkitle, bugün içinde bulun
duğumuz ortamın, bizim arzuladığımız ortam olmadığını ifade ediyor.
Tabiî, bu arada, makroekonomik istikrarsızlık vardır. Biraz önce belirttiğimiz gibi, planlar,
çok büyük olumsuzluklar karşısında değerlendirilememektedir. Eğitim ve sağlık hizmetleri yeterin
ce geliştirilememiştir; ekonomide verimlilik düşüktür; işgücünün niteliğindeki yetersizlik, eğitim
le ilgili olarak bahis konusudur. Gelir dağılımındaki dengesizliklerden de biraz önce bahsetmiştik;
üretim, yatırım ve ihracatta geleneksel sektörlerin ağırlığı ki, bu geleneksel sektörler KOBİ'leri
temsil ediyor Sayın Bakanım. KOBl'lere gerekli önem, özellikle teşvikle ilgili olarak gerekli önem
verilmemektedir;
Anadolu'da biriken halk sermayesinin önünün mutlaka açılması gerekmektedir. Zira, halkın
sermayesi, kendini istihdam projelerinin en başta gelen özelliklerinden birisidir.
Teknolojinin üretimi, ülkemizde Ar-Ge çalışmaları yapılamadığından, oluşamamaktadır. Kul
lanımı ve yayılmasındaki yetersizlik de tabiî bahis konusudur.
Bilgi ve iletişim altyapısındaki eksikliklerimiz vardır; ama. süratle giderilmek istidadı göster
mektedir.
Enerji ve diğer altyapı hizmetlerindeki aksaklıklar, maalesef, enerji sektörümüzde belirgin bir
şekilde kendini göstermektedir.
Kamu hizmetlerinde verim düşüklüğü vardır. Biraz önce ifade ettiğim sebeplerden dolayı, ka
mu kurum ve kuruluşlarının ilgi alanlarının birbirlerine karışmasından dolayı verim düşüklüğü var
dır.
Ayrıca, yabancı sermaye ürkütülmüştür, korkutul muştur. Türkiye'de insan hak ve özgürlükle
rindeki ve demokratikleşmedeki sorunlardan dolayı bu yatırım azlığı bahis konusudur.
Ayrıca, bizim, 2000 yılı bütçesi sonuna eklediğimiz muhalefet şerhi incelendiğinde. Sekizinci
Beş Yıllık Planda belirtilen Yedinci Beş Yıllık Planın olumsuzlukları aynen görülecektir.
Ben, o tenkit yazımızın incelenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Zira, 1998 yılında burada
bütçe görüşmeleri yaparken, 1999 yılı için yüzde 65 enflasyonla karşılaşacaksınız dediğimizde, bu
na hiçbir maliyeci ve planlamacı katılmamıştı; ama, maalesef, 1999 sonunda yüzde 65 enflasyon
la karşılaştık.
En önemli konularımızdan birisi de eğitim konusudur. Yine, Sayın Bakanımızın sunuşundaki
belirlemeye göre, sıraya göre gitmek istiyorum. Eğitim sistemimizin temel amacı, düşünme, algı
lama ve problem çözme yeteneği gelişmiş nesil yetiştirmek olmalıdır diyor Sayın Bakanımız. Bu
nun hemen ardından, kişisel yeteneklerin öne çıkarıldığı ve yönlendirildiği bir eğitim sistemine ih
tiyaç vardır. Zorunlu eğitim sistemi 8 yıl, 11 yıl, hatta, daha fazla olabilir; ancak, yeteneklerin yön
lendirildiği bir sisteme mutlaka ihtiyaç vardır.
l>:mokratik değerlere bağlı nesil yetiştirmek lazım, yeni fikirlere açık nesil yetiştirmek lazım,
kişisel sorumluluk duygusuna sahip nesil yetiştirmek lazım, millî kültürü özümsemiş, farklı kültür-
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terden de kendisine yarayan biçimleri yorumlayabilen, alabilen, çağdaş uygarlığa katkıda buluna
bilen bir nesil yetiştirmek lazım. Böyle yüksek nitelikli bir neslin yetişmesi için de, mutlaka ve
mutlaka, modem eğitim sistemini ülkemizde uygulamak lazım. Bugün ülkemizde uygulanan eği
tim sistemi, biçimsel açıdan tek tip insan yetiştiren eğitim mcxleline dönüşmüş bulunuyor. Bugün
8 yıllık kesintisiz eğitimin neticesine baktığınızda, tek tip düşünen, tek tip yaşayan bir nesil yetiş
tirmek üzere olduğumuzu görmemiz çok mümkündür.
Çok ince bir nükteyle, yükseköğretim, bürokratik ve merkeziyetçi yapıdan kurtarılacak diyor
sunuz Sayın Bakanım. Sistemde, rekabeti geliştirici düzenlemeler yapılacak, üniversitelerin, İdarî,
malî ve bilimsel özerklikleri de güçlendirilecek diyorsunuz. Bunu kısaca ifade etmek gerekirse,
YÖK kaldırılacak diyorsunuz. Bunu da canı gönülden destekleriz.
Değerii arkadaşlar, ekonomik gelişmelere bakıldığında. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da 1996-2000 yapısal projelerinin hayata geçirilmesiyle biriikte, sürdürülebilir bir büyüme ortamı
nın sağlanması, kamu finansman dengesinde sağlanacak iyileşmeyle kamu kesiminin malî piyasa
lar üzerindeki yükünün azaltılarak reel faizlerin düşürülmesi ve özel kesim yatırımlarının canlandınlması öngörülmüştür; fakat, üzülerek ifade etmek istiyorum: bugün Teşvik ve Uygulama Genel
Müdürlüğünde, yatırım yapmak için bekleyen, teşvik bekleyen; ancak, hangi sebeplerden dolayı
verilmediğini bilemediğimiz yüzlerce teşvik talebi bulunmaktadır. Planın bu hedefinin gerçekleş
mesi, dış talebe yeterince cevap verilebilmesi ve dış talebin güçlendirilmesi açısından, talep edilen
teşviklerin süratli bir şekilde neticelendirilmesi ve cevap verilmesi gerekiyor.
özellikle, bütçe dengelerinin korunmasında, bütçe açıklarının gündeme gelmesinde en büyük
unsurun, devletin kendi harcamalarını, devletin kendi borçlannı ödemede temin etmiş olduğu kre
dilere ödediği yüksek faizlerdir. İncelediğimizde, son beş yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti, yaklaşık 104 milyar dolar içborç faizi ödemiş bulunuyor. Zaten dışborçlarımıza baktığı
mızda yaklaşık bu rakamı görüyoruz. Demek ki, dışarıdan borçlanıyoruz, içeride yüksek faizler
ödüyoruz. Bu şekilde bir bütçe dengesiyle Türk toplumuna, Türkiye'nin beklediği gelişmelere ce
vap vermemiz mümkün olmayacaktır, olamayacaktır ve özellikle de bu plan döneminde yapılması
gereken en önemli hizmet -plancılarımıza söylüyorum- 7 adet beş yıllık kalkınma planındaki olum
suzluklar nelerdir, bunları gündeme getiren sebepler nelerdir ve bu sebepler nasıl izale edilirin ce
vaplarını araştırıp, bulup, bu milletin önüne koymak olacaktır diyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, teşekkür ederiz.
Sayın Gül, buyurun.
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerii Komisyon üyesi arkadaş
larım, değerii bürokratlar, basınımızın güzide temsilcileri; bugün önemli bir meseleyi tartışıyoruz:
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.
Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, bu kalkınma planlarına neden gerek duyuldu; bunun kı
saca bir tarihsel yapısını sizlere arz etmek istiyorum. Bu, Ulu Önder Atatürk'ün 1920'lerden sonra
ki İktisat Kongresiyle başlayan bir süreçtir, bir zaman dilimi. Tabiî ki, bu 1930'lu yıllarda devletin
yol göstericilik fonksiyonunu icra eünesi gerekiyordu. Bu düşünceden hareketle, Sümerbank, Etibank, SEKA gibi kuruluşlar devreye girdi. Yani, bir noktada, devlet, kendi yapısal gereği önplana
çıkmaya başladı.
1950'li yıllara gelince değerii komisyon üyesi arkadaşlarım. I950'li yıllarda liberalleşmenin
gereği ortaya çıktı. Yani, artık, devlet, yol göstericilik fonksiyonunu icra ederken, karma ekonomi
nin gereği olarak liberalleşme, yani, özel sektörün devreye girmesi gündeme geldi ve özel sektörün
devreye girmesi bu yıllarda başlamaktadır.
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Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, 1960'lı yıllara gelindiğinde, bu sefer, ciddî olarak. Dev
let Planlama Teşkilatının gereği ortaya çıktı. Devlet Planlama Teşkilatının ortaya çıkmasındaki te
mel felsefe, temel amaç, yapılan planların ve programların, siyasî esintilerden uzaklaşılarak, tama
men ekonomik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde dikkate alınması ve anayasal bir teminat altı
na alınması gereği duyuldu.
İşte, ilk ciddî plan 1960'lı yıllarda başlamıştır. 1963'lü, 1964'lü yıllardaki ilk beş yıllık kalkın
ma planı çerçevesinde, tarımın vergilendirilmesi konusu gündeme geldi ve sektörler itibariyle, aşa
ğı yukarı bütün sektörlerde belirli hedefler tespit edildi. Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım,
1%5'li ve 1970'li yıllarda -Adalet Partisi dönemlerine rastlar o planlama dönemi- yüzde 5 enflas
yon ve yüzde 7 kalkınma... Hakikaten, o dönem, hem siyasî istikrarın olduğu bir dönemdir hem de
ülke için ve belki de bugün şayet Türkiye ekonomisi ayakta duruyor ise, o günlerin eseri olarak ni
telendirmemiz gerekir.
Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, 1970'li yıllara geldikten sonra, 1973'lü, 1974'lü yıllarda
uluslararası petrol krizi gündeme geldi. Tabiî ki, bu uluslararası petrol krizinin yaratmış olduğu dış
ödemeler dengesindeki menfî olumsuzluklar gündeme geldi ve bu 1970'li, 1975'li, 1978'li, 1990'lı
yıllarda -Ecevit hükümeti yıllandır- hakikaten, yokluk, kıtlık ve karaborsa dönemleri olmaktadır ki,
çok şanssız dönemlerdir.
Daha sonra 1980'li yılların başlarına geldiğimizde, ülke, yeniden siyasî bir yapılanmaya gitti.
12 Eylül'den önce olan bir olaydı bu. İktisadî yapılanmaya gitti. 24 Ocak kararları. 24 Ocak karar
larında ciddî hedefler atıldı ve bu ciddî hedeflerle, hakikaten, o günümüzün yokluk, kuyruk dönem
leri bitirildi ve yeni bir dönem başladı.
I984'lü yıllardan sonra ülkede yeni bir faiz organizasyonu... Rahmetli özal dönemine rastlar
bu. Bu dönemlerde yüzde lO'larda, yüzde 18'lerde, yüzde 20'lerde olan faizin yapılanması, birden
bire yüzde 40'lara, yüzde 45'lere, yüzde 35'lere çıktı.
Aslında, bu dönemleri, ekonomik olarak ve tarafsız ve teknik bazlarda incelediğimizde olum
ludur. Şöyle ki; Siyasî bir istikrar vardır ve bu siyasî istikrarın getirmiş olduğu olumlu yaklaşımlar
neticesinde de ekonomik istikrar kendisini paralelinde getirmiştir.
198TIİ yıllardan sonra, özal döneminin ilk yıllarındaki o siyasî istikrar, o birtakım alınan ka
rarlar, o rijit kararlar, ekonomideki bazı kararlar... İşte, bunlara, tabiî. Katma Değer Vergisi de gir
di. Kamu finansman açıklarının önlenmesi açısından, noktasından ifade ediyorum. O bütçe disipli
nindeki sapmalar, ekonomi disiplininden sapmalar, 1990'lı yıllara gelindi ve 1990'lı yıllardan son
ra yeniden bir dönem ve 1996, 1997’li yıllar. Şimdi, değerli komisyon üyesi arkadaşlanm, değerli
Bakanım, bu yılları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, planlamalar, genelde, komünist ülkelerde uygulanan,
yani, merkezî planlama olarak algılanmak istense de teorik olarak, tabiî ki, ülkemizdeki bu olay öy
le değildir; ülkemizde, tamamen karma ekonomiyle, özel sektör ve kamu sektörünün birlik ve be
raberliği içerisinde ele alınması gerekir.
İktidarlar, zaman zaman, biraz evvel söylediğim bu 36 yıllık perspektif içerisinde bu planlardan
istifade ettiler; bazen, lazım oldukça bu beş yıllık kalkınma planlarından istifade ettiler, bazen de, si
yasî tercihler doğrultusunda hareket ederek, o beş yıllık kalkınma planlarını raflara kaldırdılar.
Değerli komisyon üyesi arkadaşlanm, plan, hakikaten, belirli hedeflerin belirlenmesi nokta
sında faydalı görevler ifa etmiştir; fakat, günümüzde öyle duruma gelmiştir ki, bu planlar bir tek
rardan ibaret olma noktasına gelmiştir ve âdeta, bir tekrar amacı durumuna gelmiştir ve öyle beş
yıllık kalkınma planlan uygulanmıştir ki, hedeflere hiçbir zaman ulaşılma noktasına gelememiştir
ve planlar, daha sonra raflara kaldınimıştır.
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Değerli komisyon üyesi arkadaşlanm, tabiî ki, bu Devlet Planlama Teşkilatı, o 1960'!ı yıllann
anayasal kuruluşu olan güzide teşkilatımız DPT, hakikaten, öyle bir zamanla siyasi esintilere hiz
met eden bir kurul... O plan ve programlar, siyasî esintilere göre şekillenmeye başlamış ve bugün,
3 000, 5 000,2 000... Artık, sayısal rakamlan bilemiyorum. O güzide kuruluş, âdeta, böyle çok ru
tin, ufak tefek -tabirimi lütfen saygısızlık olarak telakki etmeyin- işte, biraz evvel, değerli konuş
macı üye arkadaşlanmın da ifade ettikleri gibi, işte, araba alımı, bilmem birtakım bürokratik bir du
ruma getirilmiştir. Yani, orası -E)evlet Planlama Teşkilatı- güzide olarak yetiştirilmiş; fakat, âdeta,
istifade edilmeyen bir konuma getirilmiştir.
Bana göre bunun da en önemli nedenleri, siyasî iktidarların işine gelmeyen konular olmuştur.
İşine gelmeyen konular olunca da, biraz evvel ifade ettiğim gibi, bunları ellerinin tersiyle itmişler
dir.
Değerli arkadaşlanm, tabiî ki, bu yıllık planların ve beş yıllık kalkınma planlarının başarı şans
larının en önemli nedenlerinin başında, iyi bir altyapı ve kamu finansman açıklarının düzenli bir şe
kilde olması yatmaktadır.
Bugün, biraz evvel ki arz ve ifade ettiğim gibi, I99T1İ yıllardan sonra, ülkede, belirlenen he
defler doğrultusunda nasıl bir yaklaşımlar olmuştur; değerli arkadaşlarım, onları sizlerle paylaşmak
istiyorum: Gelirin paylaşılması noktasında, hakikaten, büyük uçurumlar olmuştur ve sermayenin
tabana yayılması şeklinde hedeflenen bazı hedefler gerçekleşmemiştir.
İşsizlik her zaman olduğu gibi, yine, en önemli problem olmaktadır ve hatta, bugün günümü
zün en önemli problemi, bana göre işsizliktir.
Hantal devlet yapısı... Değerli arkadaşlarım, hakikaten, bugün devlet yapısı, devlet çarkları
ağır işlemektedir ve bu hantal devlet yapısı tabirini üzülerek kullanıyorum; çünkü, devlet işleme
mektedir ve bugün bütçeyi ele aldığımızda, bu ele almış olduğumuz bütçenin gider kalemlerini,
harcama kalemlerini ele aldığımızda, burada en önemli kalemlerin başında da ücret harcamaları te
şekkül etmektedir.
Kayıtdışı ekonomiye bir çare bulunamamıştır; çünkü, planlananları akşam bir karıştırdığımda
gördüm ki, bu kayıtdışıyla yapılacak mücadeleler yer almaktadır; ama, bugün, kayıtdışı ekonomi
de, maalesef, daha, özlenen seviyeye gelinmemiştir gerek vergi kayıp ve kaçağı açısından olsun ge
rekse bu SSK primleri açısından olsun veyahut da vergilendirme açısından olsun.
Değerli arkadaşlanm, Avrupa Birliği kriterleri konusunda, artık, hükümetimiz gerekli tedbir
leri almaktadır; ama, maalesef, ne kadar tedbir alırsak alalım, Avrupa Biriiği normlarını yakala
makta ülke olarak bir hayli zorlanacağa benziyoruz.
İhracatın ithalatı karşılama oranlan gün geçtikçe azalmaktadır ve son ekonomik uygulamalar
la da daha sıkıntılı bir döneme gelmiştir.
Burada, esas sizlerle paylaşmak istediğim konu tarım meselesidir değerli arkadaşlanm. Malu
munuz olduğu üzere, nüfusumuzun yüzde 45'i tarımla geçinmektedir ve özellikle, bu Anasol-D Hü
kümetinin ve üçbuçuk yıldır onun devamı olan Anasol-M Hükümetlerinin tanm politikası, hakika
ten, kanımca uygun değildir. Zira, değerii komisyon üyesi arkadaşlarım, ülkemizin nüfusunun yüz
de 45'i tarımla geçinmektedir. Yani, aşağı yukan, bu, 25 milyon kişiye tekabül etmektedir. Tarımın
millî gelirden almış olduğu paylar düşmüştür.
Değerli arkadaşlarım, 19%'lı yıllardaki tarımın millî gelirden aldığı pay yüzde 20'lerdeyken,
maalesef, ne acıdır ki, bu oran bugün yüzde 8'lere düşmüştür.
Biraz evvel değerli konuşmacı arkadaşlanm da gayet açık şekilde ifade ettiler. Kim ne derse
desin, bugün, tanm, bütün dünyada destek görmektedir. Bugün, Amerika'da tanm destek görmek
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tedir, İngiltere'de tarım destek görmektedir, Fransa'da tarım destek görmektedir, Almanya'da tanm
destek görmektedir.
Şimdi, Sayın Hükümet "efendim, işte bu tanm, köylerden kırsal nüfusun... Tarımdaki esas bu
sıkıntı, çalışan nüfusun fazla olmasından ileri gelmektedir" demektedir.
Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, elbette, bu öneri doğru bir yaklaşımdır; ama, sen devlet
olarak, millet olarak sanayi toplumunu yaratamamışsan, yani, sanayii, üretimi artıramamışsan ve
nüfusun sanayie olan akımını fazlalaştıramamışsan veyahut da bunun tersini söyleyelim, tarımda
çalışan nüfusu azaltamamışsan, bunun kabahati o tanmda çalışan insanlar değildir. O itibarla, tarı
mın desteklenmesi lazım gelmektedir.
Değerli arkadaşlarım, bu tarım politikasından bahsederken, son iki yıllık tanm fiyatlarını da
sizlerle paylaşmak istiyorum; Hakikaten, 1998-1999 yıllarındaki tarım fiyatları, gerçekten, üretici
yi canevinden vurmuştur. Ne olmuştur; 1999 senesinde buğday fiyatlan 85 000 liradan açıklanmış.
Ne yapılmış; buğday fiyatları dört kategoriye aynimış, ekstra denilmiş, birinci sınıf denilmiş, ikin
ci sınıf denilmiş, üçüncü sınıf denilmiş ve ne olmuş; ortalama -zaten ekstra diye, 85 000 lira diye
söylemiş olduğumuz fiyaüar yüzde 1,5'u filan teşekkül ettirmektedir. O da, işte bildiğimiz bakla
valık buğday falandır- ortalama buğday fiyatlan 65 000 liradan teşekkül etmiştir ve bu 65 000 li
radan da bunun stopaj vergisiydi, komisyonuydu, kıvınydı, zıvırıydı derken vatandaşın eline reel
anlamda 59 000 lira para geçmektedir ve onu da, kaydi olarak ödeme 6 ay gibi bir süreç, bir zaman
dilimi içerisinde yayıldığında ne olmaktadır... Bugün, 1999 senesindeki buğday fiyatları neredey
se 35 000 liraya kadar düşmüştür ve iyi hatırlıyorum, geçen sene, Tekirdağ'dan, Grubumuza çiftçi
ler gelmiştir 35 000 liradan biz buğdayı sattık diye; çünkü, üretici Ofise götürüyor, efendim, para
6 ay sonra verilecek; ama, ne yapmış; alacaklı kapıya dayanmış. Bu durum karşısında üretici ne
yapmıştır; artık, ne fiyat bulduysa satmak zorunda kalmıştır.
Peki, 2000'li yıla geldik. 2000'li yılda ne oldu?
Değerii arkadaşlarım, 2000'li yıla geldiğimizde, efendim ziraat odaları ve tanm birlikleri ma
liyet çıkardılar. Dediler ki, efendim, ey hükümet, bizim maliyetimiz şudur. Nedir işte; tarla kirasıydı, mazot gideriyid, gübresiydi, ilacıydı. 150 000 liradan, biz kendimizi ancak kurtanrız diye ifade
ettiler.
Değerii arkadaşlarım, bakın, hakikaten, tanm çok zor bir olaydır. Yılın oniki ayı, alınteriyle,
göznuruyla, el emeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla onu bekler.
Şimdi, bazılanndan 122 000 lira olarak talep geldi. Hükümet olarak biz ne yaptık; 102 000 li
ra gibi bir rakam açıkladık. Bu 102 000 liralık rakam, hakikaten, çiftçiyi, zaten sıkınüda olan çift
çiyi daha da büyük sıkıntıya sokmuştur. Ne gibi diyeceksiniz; değerii arkadaşlarım, bakın, sizlerie
bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Geçen sene, 1999 senesindeki mazot giderlerini batırtıyorsunuz.
Bugün 68 000 lira olan, 70 000 lira olan mazotun maliyeti 450 000 lira civarında olmuştur. Bu ne
demektir; bu şu demektir değerii arkadaşlanm: Bu 350 000 lira, 360 000 lira gibi bir rakam, tama
mıyla vergidir. Yani, devlet, endirekt olarak çiftçiden, köylüden ne yapmaktadır; tarımsal kesim
den vergi almaktadır. Yani, bugün,en iyi vergi ödeyen mükellef, tarım kesimi olmuştur.
Değerii arkadaşlanm, bakın, bugün hakikaten köylü çok zor durumdadır. Artık, biz, geriye dö
nemeyiz; yani, biz, karasaban dönemine dönemeyiz, traktörden vazgeçemeyiz, üretimden vazgeçe
meyiz. Biz, artık, mazotu kullanmak mecburiyetindeyiz. Ama, bugün ne acı ki, ben zaman zaman
seçim bölgeme gittiğimde, buğday üreticisi arkadaşlanmla görüşüyorum, hakikaten, kırk sene ön
ceki, 1950'li, 1945'li, 1942'li yıllardaki durumlan görmekteyiz diye ifadeler gelmektedir. Örneğin,
köylü, çayını, kahvesini borç yazdırmaktadır, borç!.. Bu kadar sıkıntıya düşmüştür.
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Şimdi, bakın, hükümet ne yapmıştır? Değerli arkadaşlarım, bunları sizlerle paylaşmak istiyo
rum. Hükümet, bir yüzde 25 hedef belirlemiştir. Nedir bu hedefi; enflasyon hedefi. Aslında, bunu,
hükümet belirlemiyor. Bunu, Cottarelli belirliyor. Aslında, biz Cottarelli olayına da üzülüyoruz
devlet olarak, millet olarak; ama, ne yapalım, Cottarelli'nin eline düşmüşüz. Şimdi, hükümet bu
nunla 64 tane madde imzalamış ve bu 64 maddeyi imzaladıktan sonra demiş ki, daha istediğiniz bir
şey varsa -tarımla ilgili arz ediyorum- onları da şey yapalım. Yani, demek ki, bu tarıma vermiş ol
duğu yüzde 27,5 zammı da çok görmüş anladığım kadarıyla sayın hükümet. Onun için, diyorum ki,
bakın, bugün hükümet yüzde 25 bir hedef belirledi. Yüzde 25 hedef, hakikaten hepimiz için ideal
bir hedef, güzel bir hedef; ama, şimdi, bu hedefte aksayan yönler var. Nedir bu aksayan yönler; iş
te, dün okuduk, o milletlerarası reyting kuruluşları 2000 yılı bütçe hedeflerinin, 2000 yılı enflasyon
hedeflerinin yüzde 45 veya yüzde 50'lerde gerçekleşeceğinden bahsediyor. Güzel... Peki, biz bu
yüzde 25'i kime uyguluyoruz; bu yüzde 25'i, biz işçiye uyguluyoruz, üreticiye uyguluyoruz, esna
fa uyguluyoruz, memura uyguluyoruz, dargelirliye uyguluyoruz; ama, öbür taraftan, holdinglerin
üretmiş olduğu mal ve hizmetlere hiçbir şey yok. Öbür taraftan, yapılmış birtakım bazı toplusöz
leşmeler var veyahut vakıfların işletmeleri var vehayut da sosyal güvenlik müessesselerinin yapmış
olduğu birtakım ihaleler var veyahut da bugün Maliye Bakanlığının 6183 sayılı Yasaya göre almış
olduğu gecikme zamları var. Bugün 6183 sayılı Yasa, yüzde 72 gecikme zammı almaktadır. Bu ne
perhiz, bu ne lahana turşusu! Yani, lütfen, benim söylediklerimi saygısızlık olarak telakki etmeyin.
Şimdi, hükümet diyor ki, fakire gereken fedakârlığı öneriyor. Ama, bunun yanında, hüküme
tin birtakım almış olduğu, diyelim ki. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygulamış olduğu katsayı
fiyatları var. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygulamış olduğu katsayılar yüzde 70'Ierde, yüzde
80’lerde, yüzde 65'lerdedir.
Peki, bu durum karşısında siz niçin memura yüzde 65, yüzde 45 zam vermiyorsunuz? Niçin,
siz, üreticiye yüzde 45, yüzde 40 zam vermiyorsunuz? Niçin, siz, emekliye, dargelirliye, bu zam
mı vermiyorsunuz? Ama, öbür taraftan. Bayındırlık Bakanlığının uygulamış olduğu fiyatları veri
yorsunuz. Bunu, lütfen izah edelim!
öbür taraftan, devlet gecikme zammını, 6183 sayılı gecikme zammını yüzde 6 faiz laldı. Ay
lık yüzde 6 faiz, yıllık yüzde 72 yapar. Getirin, onu da madem yüzde 25'e indirin. İndirin onu da
yüzde 25'e!
Değerli arkadaşlarım, demek ki, sayın hükümet, bu yüzde 25 hedefierin tutturulması noktasın
da samimî değil. Ben, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Gül, toparlar mısınız lütfen.
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Peki efendim, hemen bitiriyorum Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlarım, esnafın durumuna kısaca bir göz atmak istiyorum. Esnaf, hakikaten yü
rekler acısı. Sayın hükümet, esnaftan, 1999 senesi içerisinde 8 defa vergi aldı değerli arkadaşlanm.
Yok peşin vergi, yok deprem vergisi, yok stopajdı, yok... Arkadaşlar, bugün 15 milyon esnaf ve sa
natkâr vardır. 15 milyon esnaf ve sanatkâr. Yani, ne demektir esnaf ve sanatkâr; kendi el emeğiy
le, birazcık da ücretini, biraz sermayesini birleştirip ortaya bir şeyler katan kesim demektir. Biz, bu
kesimi ne yapıyoruz; elimizin bir tarafiyla itiyoruz değerli arkadaşlar. Olmaz böyle şey; bu sınıfı
yok farz edemeyiz.
Ne yaptık; deprem vergisi dedik, getirdik, esnaf ve sanatkâra yükledik. Depremi de istismar
ettik biz. Depremi de istismar ettik değerli arkadaşlarım. Size bir hatıramı anlatmak istiyorum, siz
lerle bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Deprem oldu ve hakikaten -milletimiz, yardımsever bir mil
lettir millet olarak- yardımlar yağmaya başladı. Seçim bölgem olan İsparta'dan bana bir değerli
hemşehrim telefon açtı "Ramazan Bey, ben Marmara deprem bölgesini dolaştım, yüreklerim acıdı,
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3 milyar lira yardım edeceğim" dedi. Ben de "Allah razı olsun; milletim adına, devletim adına Al
lah razı olsun sizden" dedim. Fakat, sayın hükümet, âdeta gümrükten mal kaçırırmış gibi, hemen
bir hafta sonra deprem vergisini gündeme getirdi. Deprem vergisini gündeme getirince ne oldu -değerli arkadaşlarım, sizlerle paylaşmak istiyorum- yardımlar bıçak gibi kesildi. Telefon eden o hem
şehrim bana tekrar telefon açtı "Ramazan Bey, ben hesaplattım, 1 milyar lira vergim tutuyormuş,
artık yardım etmeyeceğim" dedi.
Değerli arkadaşlarım, bugün, deprem işte bu; istismar edildi bu olay. Öte yandan, bir baktık,
birtakım bölgelerimiz afet bölgesi ilan edildi, deprem bölgesi ilan edildi; ama, depremden uzaktan,
yakından alakası olmayan birtakım yerlere, efendim, katsayılar verildi... Buna Sayın Başbakan
Yardımcımızın memleketi de dahil olmak üzere 5 katsayı. Ama, öbür taraftan, deprem olan yerler
de ne oldu, efendim, onlara bir şey gitmedi.
Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârların durumu da, bu sekizinci beş yıllık kalkınma pla
nında ciddî olarak ele alınmalıdır; çünkü, ailesiyle, 4 milyon ailesiyle geçinen... 15 milyonu temsil
eden esnafımızın durumu da yürekler acısıdır diyorum ve bu beş yıllık kalkınma planımızın ülke
mize, milletimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bu beş yıllık planın da başarılı olmasını is
tiyorum ve başarılı olmasını da değerli komisyon üyesi arkadaşlarımla paylaşıyorum, hepinize say
gılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Gül, teşekkür ederiz.
Sayın Türker, buyurun efendim.
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, sayın komisyon üyeleri. Sayın Bakan; bugün kalkınma planını görüşürken, alı
şılmışın dışında. Cumhuriyetin 100 üncü kuruluş yıldönümünü esas alarak 2023 yılına kadar bir
planlamanın temellerini, hep birlikte, bazı eksikliklerini gidermek üzere tartıştıktan sonra onayla
yacağız.
Türkiye'de planlama meselesi, aslında, uzun süre sol ve sağ ideolojilerin tartışması olarak ele
alınmış, planlamanın Marksist teoriden kaynaklandığını, Sovyetler Birliğindeki uygulamalara ben
zetilmek istendiği nedeniyle, bu konuda rol alanlar, görev alanlar, üst düzeyde etkili olanlar sağ dü
şünceye sahip kişiler olmasına rağmen, kamuoyunda sürekli aleyhinde olunrmuş, tartışılmış. Buna
karşılık, bu planlamadan, özellikle, bugünlerde herkesin lazım olduğunun farkına vardığı insan
hakları, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü kavramlarının yerleşmesi konusunda da sol ideolo
jiye sahip olanlar planlar aracılığıyla ulaşmaya çalışmışlardır. Eğer, 1960 yılından 1980 yılına ka
dar kalkınma planları gözden geçirilecek olunursa, bugün tartışdığımız konuların, aslında, o gün bu
planlarda yer aldığını; ancak, bu konuyu özellikle ele alıp, egemen olan, yönetici olan kesimin, bu
bilgilere, bu birikime ve bu gerçeğe rağmen bu kısımları gözardı etmiş ve bugün, şu ana kadar ya
pılan tartışmalarda söylendiği gibi, birçok yazar ve çizerin yazdığı gibi, bu planlar kamu kesimi için
zorunlu, özel sektör için yol göstericisi şeklinde bir sloganın, bir uyutmanın peşine hepimiz takıl
dık. Aslında, bu planlar, kamu kesimi için böyle zorunluluk, özel kesime sermaye transferi amacıy
la kullanılmıştır ve eğer, gözden geçirecek olursak, 1960'tan bugüne kadar özel kesimdeki önemli
sermaye birikîmi, bu planlar sayesinde alınan kararlar sonucundaki teşvik tedbirleriyle oluşturul
muş ve belli bir seviyeye getirilmiştir.
Şimdi, öncelikle bir konuyu ben burada dile getirmek istiyorum. Elimize verilen planın 167
nci sayfasında yer alan bir satırın, mümkünse önergelerle çıkarılmasıdır. Bu, eğer, bu komisyondan
geçecek olursa ve eğer Yüce Meclisten geçecek olursa, 1984 yılından bugüne kadar bu Meclisin
çatısı altında plancılar tarafından getirilmiş olan bir planda, genel hayvan sayımı yapılmadığı hük
müne yer verilmekte, bu gerçekleştirilecektir denilmektedir. O zaman, 1984 yılından bugüne kadar
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bu planlan hazırlayana sormak lazım. Siz, hayvancılıkla ilgili kamu açısından söylenildiği gibi zo
runlu, özel kesim için yol gösterici olarak bazı planlar yaparken, bazı stratejiler geliştirirken, han
gi veriye dayanarak yaptık ki, biz, hayvancılık kesimiyle ilgili bir ciddî sayımın hâlâ olduğunu söy
leyelim. Bence, bu plan için, özellikle eğer üniversitelerlede de söylenildiği gibi tez konusu olacak
sa, kullanılacaksa ya da yararlanılacaksa, 1984 yılından bugüne kadar gelip geçmiş hangi hükümet
olursa olsun, isterse altı ay hükümet etsin, bu konunun planlanmamış olması, hayvan sayımı yapıl
mamış olması, bu planın en zayıf noktası olarak görülmelidir ve bu, Türkiye'nin diğer değerleriyle
ilgili dikkate alınmalıdır.
Bu konuda, planla ilgili tartışma yaparken, bir partinin politikası olarak almak, bir partinin mu
hakkak bir görüşü gibi ya da koalisyonun ya da hükümetlerin görüşü gibi kabul etmek yanlıştır;
çünkü, 1984 yılında kabul edilen son kalkınma planlarıyla ilgili yasa gereği, buradaki plan bundan
sonra gelecek olan hükümetlerin bile alacakları kararlarda, yatırımlarda, yönetimlerinde, çıkarıla
cak kanunlarında ellerini kollarını bağlayan çeşitli hükümlere yer vermektedir. Bu gerçeği dikkate
aldığımız zaman, biz Türkiye'nin bu plandan ne beklediğini, bu plana gelene kadar neden bazı ak
saklıklar olduğunu gözden geçirmek zorundayız.
Son yılların, planın ilk satırında yer alan yükselen değeri olarak kabul edilen insan hakları, hu
kukun üstünlüğü ve demokratikleşme, aslında, bir gerçeği kabul etmeliyiz ki, artık, hiçbir geliş
mekte olan ülkede, toplumun bu üç değere sahip olduğu için değil, küreselleşmenin, gelişmekte
olan ülkelerde istediğini yaptırabilmek, yerleşebilmek ve sermayesini sabit bir şekilde bu ülkelere
göndermeksizin kendi ülkesinde bilgi işlem sisteminden, elektronik ortamdan yararlanarak yönlen
dirme amacına yöneliktir. Bu nedenle, bu plan için, bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, in
san haklarının Türk toplumu için ne ifade ettiğini dikkate almak, söylenildiği gibi binlerinin arka
sına gizlendiği gibi, efendim, Avrupa Birliğine giriyoruz, bunu onun için yapalım sözlerini, tama
men zihinde ve zihniyette bırakmak lazım.
Aynı şeyi, hukukun üstünlüğü için, demokratikleşme için düşünmek gerekir; çünkü, bu üç de
ğer, bugün bu konuyu talep eden herkes için sanki Avrupa Birliğine girmek, Avrupa'yla Batıyla en
tegre olmak için isteniliyormuş gibi bir imaj yerleşilmekte.
Oysa, ne kadar söylersek söyleyelim, çok muhafazakâr olan aileler dışında, bugün, baba ile
oğul, oğul ile kardeş arasında kuşak farklılaşması, artık, elli yıla, otuz yıla değil, beş on yıla sığa
cak hale gelmiştir. Siz, istediğiniz kadar çocuğunuzu, televizyonlan karartarak, erotikzme karşı ka
patmaya çalışın, internet yoluyla istediği erotik filme, istediği erotik hikâyeye çocuğunuz ulaşabi
liyor. Siz istediğiniz kadar çocuğunuza bazı ahlaki değerleri vermeye çalışın, bu konular, gelip ço
cuğunuzun kapısını çalıyor ve küreselleşme adı altında dediğimiz egemen sermaye çocuklanmızı
yönlendiriyor. İşte, o zaman, biz, bu planlamadan neler beklemeliyiz, planlamanın çağdaş bakışı
nasıl olmalıdın muhakkak tartışmak konusundayız.
Fikri haklar konusunda, planda övünülerek anlatılan ve son on onbeş yılda, 1990 yılından be
ri gelen bütün hükümetlerin, biz bu fikri haklan sağladık dedikleri konuda, aslında, çok önemli bir
Türkiye aleyhinde genelde kabul edilmiş norm ve standartlar kabul edilmektedir. Bu fikri haklar
konusunda kabul edilen norm ve standartlar, özellikle gelişmiş ülkeler karşısında gelişmekte olan
ülkelerin önemli bedeller ödeyerek zayıflamasına neden olmakta, eskiden olduğu gibi, yapılmış
olan bir buluşun, benzerini birisi burada kendisi yaratmaya, kendisi üretmeye kalkıştığı zaman, as
lında, çok yüce bir değermiş gibi gözüken fikri haklar nedeniyle el konulmakta ve bu hakka, geliş
miş olan ülkelere bir bedel ödenmeye gelişmekte olan ülkeler mahkûm edilmektedir.
Bugün, bu planda, özellikle birçok arkadaşın tartıştığı, ama, bu tartıştığı konuya, biz, özellik
le bundan sonrası için sahip olmamız gereken önemli birkaç nokta vardır. Deniliyor ki, siz 2001,
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2002, 2003 yılına kadar IMPnin dayatması nedeniyle bağladınız kendinizi. Bağladınız denilen şey
nedir; devalüasyonun, yani, Türk Lirasının para değerinin yabancı paralar karşısında değer kaybet
mesinin belirli bir miktarda kontrolde tutulması ve Türk Lirasının değerlendirilmesidir.
Bugün, Batılı ekonomistler, araştırmacılar ve özellikle akademisyenler, artık, devalüasyonla
gönencin gelmeyeceğini ve istihdamın yaratılmayacağım, enflasyonun önlenemeyeceğini kabul et
mişler. Bu gerçek, 1980 yılından itibaren, bu planlar olduğu halde, I987'de yaşandı, 1994'te yaşan
dı. Dövizle oynayarak istihdam yaratılacağı, bir gönenç yaratılacağı ya da enflasyonun önleneceği
söylemlerinin, aslında, ülkenin aleyhine olduğunu kabul etmek ve yalnız bu plan çerçevesinde
2003 yılına kadar değil, 2003 yılından sonra da, ciddî bir şekilde Türk Lirasının bir değer kazan
masını sağlamaktır.
Ben buradaki "değer kazanma" sözcüğünü bir yönüyle ele almak istiyorum. Eğer, biz "değer
kazanmayı" şu anda, yüksek faiz getirmesi, bir süre kurun bastırılması şeklinde anlarsak, yanılırız.
Buradaki Türk Lirasının değer kazanmasını, bu ülkede yaratılan katma değere paralel olarak değer
kazanması şeklinde algılamak ve bu planların bu şekilde yapılması gerekmektedir. Bu planda yer
alan ve daha önceki planlarda da yer alan vergi gelirlerinin yürütmenin ve yasamanın kontrolünden
çıkarılması alışkanlığını kontrol altına almalıyız.
RTÜK'ün, SPK'nın, İMKB'nm ve şu anda kurulmakta olan daha birçok kurulun, vergi topla
ma hakkını, harçlar altına alması, bunun genel bütçeye girmemesi, aslında, vergi kayıplarının
önemli bir kalemini oluşturduğu gibi, hem kamuda çalışanlar arasındaki ücret dengesinin bozulma
sına hem de kamuda kontrol edilemeyen bir harcamanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eğer,
bu dikkate alınmazsa, değil 2023 yılına kadar, beş yıllık bir süreç içerisinde bu stratejiyi tutturmak
mümkün değildir; çünkü, bir süre sonra, yoğun bir şekilde bu haklara sahip olan kurumların sayısı
artacak ve bunlar, hem Parlamentonun denetiminden uzaklaşacak hem kendi harcamalarını, kendi
lerine verilmiş olan bu kaynağı kendileri yaratmışlar zehabına kapıldıkları için savurganlıkları ön
lenemeyecek ve bu yılın başlarında başımıza geldiği gibi, SPK'nın, artık tükenmiş olan bu kaynak
larını doldurabilmek için başka kaynaklar talep etmek üzere yine bu odaya, bu Meclise gelmek ko
numunda kalacaklardır. Bu planda, bu konuda ciddî tedbirler alınmadığını, stratejide dikkate alın
madığını, aksine, bunu kışkırtıcı, bunu geliştirici bir yaklaşımın yer aldığını belirtmek zorundayız.
Değerli Komisyon üyeleri, bu plandan biz neler beklemeliyiz ya da bugün yapacağımız plan,
üç ay sonrası için, bir yıl sonrası için, iki yıl sonrası için geçerliliğini koruyamayacağını, birçok ko
nunun oluşmayacağını hepimiz biliyoruz. O zaman, bu planla ne yapmalıyız; bu planla, herşeyden
evvel, bugün Türkiye'nin gelecekte ihtiyacı olan insan profilinin ne olmasını planlamanın çok dik
katle ele alması ve bu profile göre eğitim ve öğretim alanında yapılması gereken hususların, planın
birinci amacı olarak, devletin kamu olarak sorumluluğu şeklinde ele alınması gerekir. Bu konuda,
o zaman, planlama modelinin gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkar.
Biraz evvel, çok değerli birkaç arkadaşım, planlamanın, artık, bir devletin, kamunun faaliyet
lerini planlamanın ötesinden çıkması gerektiğini, bireyin geliştirilmesi gerektiğini söylediler; ama,
biz, eğer, bireyi geliştirirken, toplumsal değerlerden, millî değerlerden ve ülkenin bütünlüğü için
de hareket etme değerlerinden uzaklaştırdığımız zaman, aynı toprağın, aynı sınırların içinde birbiriyle yabancılaşan insan profilini, farkında olmadan bu planla üretmiş oluruz; bunu önlemenin yo
lu... Sayın Dönen "Allah, Allah" diyor belki, bana diyorsa. Aslında bu bir gerçektir; yolda yürür
ken ya da...
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Ben demedim; ama, ibretle de dinliyorum.
MASUM TÜRKER (Devamla) - Dinleyin... Dinleyin...
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Son söylediğin, hiç mantıklı şeyler değil.
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MASUM TÜRKER (Devamla) - 1980 yılından beri, bilinçli bir şekilde, I990'da, 1994'te ya
pılanların tümü yabancılaşmaya yol açmıştır. Bu yabancılaşmayı, biz, bir günde, bir gecede, bir ay
da, bir yılda göremeyiz; ama, eğer, şöyle bir çıkıp bakarsak, internet kafelerinde oturan insan ile bi
zim burada, üretilmesini tartıştığımız insan arasında büyük bir fark vardır. İşte, böyle olduğu za
man, iktidarların sorunu değil planlar. Planlar, bu ülkenin geleceğine çizgi çizmeden, geleceğini
yok saymadan var etmeyi düşünen bir yaklaşımdır.
Şimdi, bir tartışmayı yaptığımız zaman, bu plandan o zaman ne beklemeliyiz; her şeyden ev
vel, bu ülkede tekelleşmenin önlenmesi yönünde ciddî adımlar atılması gerekir. Bundan sonraki
planlarda, her ne kadar kapitalist sistem azgın bir şekilde gelişiyorsa bu ülkede, muhakkak tekel
leşmeyi önleyecek, kontrol altına alacak ve bu konuda tutarlı davranabilecek kurumların oluşması
yönünde tedbir almalıyız. Emeğin korunması, bundan sonraki tüm planlarda önemli bir hedef ola
rak seçilmelidir. Eğer, emeğin hakkı korunmazsa, Türk sermayesi dışında, Türkiye'nin dışında
kontrol edilen sermayelerle, buradaki emeğin ucuz çalıştırılması devam edecektir.
Altyapı yatırımlarının tamamlanması için, aslında 2023 yılına kadar ciddî bir perspektif oluş
turulması gerekmektedir. Bugün, kabul etmeliyiz ki, Türkiye'nin son kırk yılında, planlarda yer al
masına rağmen, ödenek kullanabilenler bu ödeneğin zarfında söz sahibi olanların oluşturdukları lo
biler olmuştur. Buna son verebilmek için muhakkak, öncelikler bu planlarda sağlıklı bir şekilde ele
alınmalıdır. Bu ele alınırsa, hangi dönemde olursa olsun, yaşanan banka krizleri, yaşanan banker
krizleri, yaşanan döviz krizleri yaşanmaz. O zaman, karşımıza, biraz evvel söylediğim gibi, plan
lama modelinin yakın bir tarihte ayrıca tartışılması ve geçmişe değil içinde bulunduğumuz çağın
gereklerine uygun bir planlama anlayışının, hatta, gerekirse buna uygun bir planlama kalkınma
planlarının görüşülmesinden hazırianmasına kadar oluşturulması gerekmektedir. Özellikle Devlet
Planlama Teşkilatının muhtelif ihtisas komisyonları adı altında bu planlar hazırianırken yaptığı tüm
çalışmaları, ciddî bir şekilde öncelikle Parlamentoda görev alan pariamenteriere, sonra ilgili kesim
lere yaygınlaştırması gerekir. Yani, bunlaria bugüne kadar plan hazırianırken, uygulanmayan gö
rüş alma yönteminin, muhakkak uygulanması gerekir. Yalnız, gelip çalışan ihtisas komisyonları
çerçevesinde değil, o ihtisas komisyonlarına katılmayan kesimlere danışarak alınması ve geleceğin
perspektifinin çizilmesi gerekmektedir.
Değerii arkadaşlar, elimizdeki dokümanlaria, ben, biraz evvel belirii eksikliklerini sıralamama
rağmen, en azından bir plansızlığı ortadan kaldırdığını kabul ediyorum. Ancak, Türkiye'de planla
rın başarılı olduğu 1933 ve 1938 yılları arasında planlara benzer bir dinamizmin de, bu planlara ge
tirilmesi gerekmektedir. Hatırianacak olursa, o tarihlerde planların başlangıcında tamamlanması
gereken yatırımlar, tamamlanması gereken sanayi işletmeleri, öncelikli olarak öne alınır, hükümet
lerin, pariamentonun ve hemen hemen ülkede herkesin temel hedefi o planların, o planlanan kurumların ve kuruluşların tamamlanmasıdır. Nitekim birinci sanayi planımız, süresinden önce ta
mamlanmış ve gerekli olan kaynak olanağını, kaynak imkânını da planlananın altında gerçekleştir
miştir. Bunun, düşünülecek planlama modeline esas alınması, bir perspektifin, bir stratejinin yanı
sıra, muhakkak her yıl için belirii önceliklerin, hedeflerin neler olabileceğinin şimdiden tahmin
edilmesi ve bunun bir zaman dilimi içinde konulmasında büyük yarar vardır.
BAŞKAN - Sayın Türker, tamamlıyorsunuz.
MASUM TÜRKER (Devamla) -Topariiyorum Sayın Başkan.
Şimdi, biz ne söylersek söyleyelim, burada ne tartışırsak tartışalım, bizim dışımızda bu plan
ları etkileyecek kontrol edemediğimiz bir mekanizma vardır. O mekanizma da, ülke ve dünya eko
nomilerinin yeni seyridir. Geçmişte sanayi ekonomisi hâkimdi, daha önce tarım ekonomisi hâkim
di, şimdi, artık, bilgi toplumunu da aştık, bilgi ekonomisi hâkim olmaya başladı ve bu bilgi ekono
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misi, örneğin şu anda ülkemizde tartışıyoruz, icayıt dışı ekonomiyi kontrol altına alalım, şunu bu
nu yapalım diyoruz, onu biz klasik ekonomik faaliyetleri için düşünürken, elektronik ticarette
önemli bir vergi kaybı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İşte, bu bizim ülkenin yöneticileri, ülke
insanlarmın kim olursa olsun, kendi bilgisi ve kendi inisiyatifi dışında gelişen bu gerçeği dikkate
alarak, bizim kalkınma planlarından, ülkenin temel hedeflerinde, özellikle insan unsuruna ağırlık
veren bir yaklaşım getirmesi gerektiğini düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde, bu planın tümü
içinde tartışacağımız konularda, özellikle son günkü önergeler safhasında 167 nci sayfada yer alan
ve bu planın yanlış hazırlandığı zehabını her kesimde yaratan "hayvan sayımı yapılacaktır" hükmü
nün ve t»enzer varsa hükümlerinin çıkarılmasının, hükümet tarafından teklif edilmesini bekliyor,
saygılarımı sunuyorum.
MEHMET DÖNEN (Hatay) - İnsanları sayamıyoruz, içeri kapatıp sayıyoruz; hayvanları na
sıl sayacaksın?!
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Türker.
Sayın Derin, buyurun efendim.
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; malum olduğu üzere,
bugün, sekizinci beş yıllık kalkınma planının, bir, iki, üç, dördüncü bölümlerinin, bugün. Plan ve
Bütçe Komisyonunda görüşmelerini yapıyoruz. Birçok arkadaşımız, bir, iki, üç, dördüncü bölüm
lerden ziyade, âdeta, geneli üzerinde görüşlerini beyan ettiler. Ancak, ben, mümkün olduğu kadar,
bugünkü programımız içinde bulunan dördüncü bölüm; yani, beş yıllık kalkınma planının makro
ekonomik politikaları ve hedefleri ile tahminleri üzerinde görüşlerimi ifade etmek istiyorum. An
cak, bundan önce, malum olduğu üzere, globalleşme ve küreselleşme kaçınılmaz bir olgu olduğu
nu hepimiz biliyoruz.
1967-1968'lerde, Pasifik ülkelerinde büyük bir atılım başladı. Daha sonra, sosyalist bloğun çö
zülmesiyle bilgi ve haberleşme teknolojisi de gittikçe yaygınlaştı, istihdamın sektörel değişimi ya
şandı, reel üretimler önceliği yerine hizmet üretimleri ağırlık kazandı. Fiili üretimin aşağı yukarı,
bugün 7 kat civarında hizmet üretilmekte. İşgücünün nitelikleri ve yapısı değişti; pazı gücüyle ya
pılan üretim devam etse bile belli sektörlerde, ancak, işgücü, artık, nitelik ve yapısal bir değişim
göstererek, bilgi teknolojisi üstünlüğünü bütün dünyada gösterdi. Demografik yapıda bile değişim
başladı, yönetim ve örgütlenmedeki yönetim ve nitelik değişti.
Şöyle bir toplarsak, bunun dışında üç alanda değişim yaşıyoruz; uluslararası ekonomide deği
şiklikler var. Her ülke, ulusal ekonomisinde bu uluslararası değişikliğe, globalleşmeden, küresel
leşmeden mutlaka etkileneceğini nazarı dikkate alarak da, ulusal ekonomisinde ayak uydurma mec
buriyeti, bir değişim yaşamak mecburiyetini kendisinde görüyor. Ayrıca, kendi ulusal ekonomi,
makro ekonomilerin ötesinde, mikro ekonomik değişimleri de yaşamaktayız.
Biz, ülke olarak, ayrıca, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütüyle olan anlaşmalarımız,
ayrıca, Avrupa Birliğine üye olmamız, bunlann, bu örgütlerin, bu küreselleşmenin, bu uluslararası
değişimlerin, ulusal değişimlerin dışında kalmamız mümkün değil. Bu açıdan, bizim de, ekonomi
de, yapısal ve zihinsel değişime ihtiyacımız var ve devlette de, yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı
mız var.
Benden önceki arkadaşlarım da, Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu gözler önüne ser
diler. Ben, tekrar rakamlara girmek istemiyorum; ancak, büyüme hızımız düşük, hatta, bu sene ek
si. Üretim kapasitelerimize ve tesislerimizin kapasitesine bakacak olursak, kapasite oranlarımız,
üretim kapasitelerimiz çok düşük ve kompozisyonumuz da çok bozuk. Ülkemizde hem talep hem
maliyet enflasyonu mevcut; onun için de dışa bağımlı bir konumdayız. Sanayi altyapısını tamamlayamadan, hem Avrupa Birliğiyle hem dünyayla hem uluslararası güçlü kuruluşlaria rekabet et
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mekle karşı karşıyayız. Finans ve kaynaklarımız, üretime, akıllı ucuz üretime aktarılacağı, istihdam
imkâniannı sağlayacak kanallara aktarılacağı yerde, ülke ekonomisinin veya kamu mâliyesinin
içinde bulunduğu bozukluktan dolayı, üretim dışı alanlara yönelmiş, âdeta, finansman kaynakları
nı elinde bulunduran bankalar, belli sermaye oluşumları, üretim dışında sadece kamu mâliyesine
destek eden, devlete borç veren, onunla beslenen reel ekonomiden çekilip rant ekonomisine yoğun
luk veren bir durum arz etmekte. Sosyal güvenlik fonlarımız, malum, muazzam şekilde açık ver
mekte ve devlet bütçesine büyük yük getirmekte.
Böyle bir girişten sonra, tabiî, plan, ana batlarıyla, maddeler halinde maliye politikalarımızı,
para, kur ve malî sisteme ilişkin politikaları, KİT ve özelleştirme politikalarını ve yatırım politika
larını, dışticaret ödemeler dengesi politikaları ile bu makro ekonomik konularda öngörüleri önümü
ze bir not olarak bize sundular. Mutlaka, bu şekilde Parlamentodan geçecek anlamını ifade etmez;
çünkü, bir kanundur, önergeler verilecektir; bu önergeler oylanacaktır ve belli bir değişimden son
ra, en güzel şekliyle ülke ekonomisine yön verecek bir konuma, inşallah, hep birlikte getireceğiz.
Ancak, tabiî, bizim önümüze konulan bu raporlar ve tablolar, dengeler, mesela dış işlemler bilan
çosunda henüz, hemen daha 2000 yılının başında bu raporları hazırlama anında bile büyük sapma
lar meydana geldi. Devlet Planlama Teşkilatı, gazetelerden aldığımıza göre, 2000 yılma ilişkin ca
ri işlemler açığını 2,8 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmış; aşağı yukarı Hazine de dış borç
lanma hedefini revize ederek, 6 milyar dolar olan dış borçlanma hedefini 7-8 milyar dolara revize
etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Zaten, diğer Yedinci Kalkınma Planı falan incelendiğinde görülecektir ki, bu makro ekonomik
politikalarda muazzam sapmalar meydana gelmiş. Bunlardan hemen sondan başlayarak, belli ko
numa gelmek istiyorum. Ödemeler dengesi, planlar yapılır, aşağı yukarı planlara göre bütçeler ha
zırlanır, tatbik edilir. Dünya üzerinde, dünyanın diğer ülkeleri incelendiğinde -ben bu konuyu ya
dırgıyorum- bu kadar büyük sapma gösteren bir plan olduğunu veya yaptığı planlar, ihtimaller bu
kadar büyük boyutla sapma gösteren ülkeler nadirdir diye düşünüyorum ve üzülüyorum.
Yedinci Kalkınma Planında, 2000 hedefleri olarak mal ihracatı 43,5 veya 44,5 milyar dolar
arasında tahmin edilmiş. Bakıyoruz, fob ihracat tutarı 27 milyar dolarda kalmış. Şu anda ihracatı
mızda yüzde I civarında bir artış var dört aylık dönemde; ama, ithalatımızda aşağı yukarı yüzde 40
oranında bir artış meydana gelmiş. Bunu vermemin sebebi nedir; eğer, biz, makro ekonomik plan
ları, maliye politikasını, para kur politikamızı, yatırımlarımızı, dışticaret ödeme politikamızı, haki
katen ülkemize uygun bir şekilde planlayıp, bunu oluşturacak altyapıyı hazırlamaz, bundan taviz
verir ve kaynaklarımızı en ideal bir şekilde kullanmayacak olursak, yanlış kullanacak olursak, so
nunda öyle bir konuma geliyoruz ki, daha üç ay, beş ay geçmeden, her yıl muazzam şekilde sap
malar meydana geliyor. Özel sektör de bakıyor ki, kalkınma hızı şu olacak, döviz kurları şu olacak
ve buna göre hareket ediyor ve bakınız, birçok kıt olan kaynaklarımız, yarım tesislerde, çalışamaz,
kapasitesi çok düşük tesislerde, bitirilememiş tesislerde ve 5 000 küsur adet programa alınmış ya
tınm projelerinde bir üretim sağlamadan, istihdam sağlamadan, ülkeye katkı sağlamadan, ihracat
imkânı sağlamadan, âdeta, bu kaynaklar perişan edilmiş ve kamu mâliyesi allak bullak olmuş, ye
ni gelir unsurları oluşmamış. 100 milyar doların üzerinde dış borcumuz var. Yıllarca bu dış borç
lar alınmış. Dışborç, mutlaka bir faiz karşılığında alınıyor ve bir ödeme dönemi var. İncelendiğin
de görülecektir ki, alınan bu dışborç ve iç borçlar, kendisini yenileyecek, faizini karşılayacak, bi
zim ihracatımızı ve istihdamımızı artıracak sektörlere harcanmamış. Yanlış yatırımlara planlanmış,
teşvikler yanlış uygulanmış. Sadece birkaç sektöre ağırlık verilmiş, onun dışında alternatif ve loko
motif olan sektörler, sektör çeşitlemesine gidilmemiş.
Bana göre, bu planlar aslında yapılırken, yatırımların nereye harcanacağı, hangi sektörlere har
canacağı, ülkemizin lokomotif sektörlerinin ne olması gerektiği, hangi sektörlerde eğer yatırımları
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gerçekleştirecek olursak ödemeler dengemizde bizi rahatlatacak, kamu mâliyesinde geri dönüşümü
sağlayarak, katmadeğer sağlayarak, kamu mâliyemizi düzeltecek, istihdam imkânmı sağlayacak,
işsizliği ortadan kaldıracak, bölgelerarası dengesizliği kaldıracak, gelir adaletsizliğini ortadan kal
dıracak yatırımlar yapmamız lazım, sektörlere para harcamamız lazım noktasında bir yön vermesi
gerekir; ama, global olarak alınıyor, işte şu yapılacak bu yapılacak; bir ufuk vermiyor.
Bana göre, belki ana batlarıyla alınmış olan bu raporların mutlaka dökümleri vardır, bu nok
taya nasıl gelinecek, ithalata, ihracattaki bu perspektiflere, projeksiyonlara nasıl ulaşılacak, ne sek
törlere yatırım yapılması lazım geliyor, bunların, mutlaka detayları hazırlanarak, özel ihtisas ko
misyonlarında hazırlanarak, belki bu noktaya ana batlarıyla geliyor; ama, bunlar sadece o kitapçık
larda kalıyor, belli bir kesimin bilgisi dahilinde kalıyor, bir ufuk veremiyor diye düşünüyorum.
Bir örnek vermek istiyorum. Sanayi ve Ticaret Bakanımız da burada olduğu için bu örneği ver
mek istiyorum. Kaynaklarımız kıt, yine basından okuduğumuz kadarıyla, tekstil, aşağı yukarı 27
milyar dolar ihracatımızın büyük bir bölümünü 15 milyar dolara yakın bir bölümünü tekstilden el
de ediyoruz. 15 milyar dolar elde etmek için, tekstil sektörüne harcadığımız yatırım miktarı 250
milyar dolar olduğu ifade ediliyor. 250 milyar dolar tekstile yatırım yapmışız, tekstilden senede ka
zandığımız, elde ettiğimiz ihracatta da 15 milyar dolar. Halbuki, bazı ekonomistler, işadamları şu
nu iddia ediyor; biz, akıllı yatırım yapmış olsaydık, akıllı teşvikler vermiş olsaydık, lokomotif sek
törleri çeşitlendirmiş olsaydık, bu 15 milyar dolarlık ihracata 150 milyar dolarlık bir yatırımla ula
şabilirdik iddiasındalar. Eğer, biz, bu 250 milyar dolarlık bir yatırımla, yıllardan beri yapılan yatı
rımlardan 150 milyar dolarla bunu elde etmiş olsaydık, 100 milyar bu sektöre gereksiz olarak ya
tırım yapmamış olsaydık, hakikaten 100 milyar dolarla tekrar tekstilden elde ettiğimiz ihracat ka
dar, 10-15 milyar dolar kadar değişik sektörlerden ihracat imkânı elde edebilirdik diyorlar.
Benim elimde bir kitap var bakın Sayın Bakanım: "Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sanayi
Tesisleri" Devlet Planlama Teşkilatı hazırlamış. Kalkınmada öncelikli yöreler, teşvik edilen yerler,
organize sanayi bölgelerinde kurulmuş olan fabrikaların kapasite oranlarını veriyor burada. Öyle
enterasan ki, birçok un fabrikası kurulmuş, yüzde lO-yüzde 15 kapasiteyle çalışıyor. Şurada, he
men bir sayfa açtım Sayın Bakanım; fiilen üretime geçmiş sanayi tesisi var Samsun'da. Naylon tor
ba, naylon poşet -ayrı ayrı sektör bunlar- kapasite oranları yüzde 30, yüzde 50; yani, aynı sanayi
sitesinde. Aynı organize sanayi bölgesinde un fabrikaları var, yüzde 15,yüzde I7,yüzcie 40. Aynı
bölgede çivi tesisi kurulmuş mesela Çivitel, kapasite kullanım oranı yüzde 48, yüzde 43, yüzde 52.
Biz, teşviki verirken bile, çok yanlış, aynı organize sanayi bölgesinde görerek yatırım yapıyor, ba
kıyor ki, benim bölgemde, Kütahya Tavşanlı, un fabrikası kurmuş bir tanesi, bakıyor ki güzel ka
zanıyor; İkincisi devam, üçüncüsü devam, dördüncüsü devam, altı tane un fabrikası var. Altı tane
un fabrikası yapmış, bugün her fabrikanın kapasitesi yüzde 35'e düşmüş. Teşvik uygulaması daire
si, bizim milletimiz gördüğü şeye yatırım yapıyor, görmeden yatırım yapmıyor, bizim teşvik uygu
lama daire başkanı veya teşvik nerden alınıyorsa Hâzineden, Planlamadan; Planlamadan da bunlar
okey geçiyor. Bunlar da, kim önüne teşvik belgesi için talepte bulunursa, teşvik acaba o bölgede
bu yatırım teşvik edildiğinde fızibil olacak mı olmayacak mı, bunun etüdü yapılmadan teşvik bel
gesi veriliyor. Sonra, yıllardan beri kalkınmada öncelikli yöreler, pekâlâ, ülkemizde öyle yöreler
var ki, normal yöre kapsamında olduğu halde, birinci organize sanayi bölgesini henüz tamamlaya
mamış. Bu kriterlerin değişmesi lazım. Bu sekizinci beş yıllık planda, belli kriterier ortaya konul
ması lazım. Kalkınmada öncelikli yöre; kalkınmada öncelikli yöre, bir bakıyorsunuz, sermayesi
olan, büyük parası olan, gidip de kalkınmada öncelikli yörede yatırım yapmıyor. Normal yöreler
ile gelişmiş yöreler arasında da çok büyük farklılıklar olmadığı için, bir ara. sanayi kuşağı oluşmuş
tu. Kalkınmada öncelikli yöre, normal yöre ile kalkınmada öncelikli yörelerin arasında bir sanayi
kuşağı oluştu. En azından yüzde 5'lik bir avantaj sağlıyordu; bu da kaldırıldı, normal yöre-gelişmiş
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yöre... Parası olan, gücü olan siyasete âdeta hâkim oluyor, yatırım yapılmaması gereken yerde teş
vik olarak yatırım yapıyor, Kocaeli bölgesi, Sakarya bölgesi...
BAŞKAN - Sayın Derin...
AHMET DERİN (Devamla) - Şu anda, sekizinci kalkınma planında ben şunu görmek ister
dim; yatırımla desteklenecek bölgeler yeniden gözden geçirilmeli. Birinci organize sanayisini bile
tamamlamamış, ancak normal yöreler kapsamında olan bölgeler, âdeta, kalkınmada öncelikli yöre
ler kapsamında değerlendirilerek, oralardaki organize sanayi bölgelerinde, hele, depremden sonra,
deprem bölgesindeki bazı yatırımların o bölgelere kayabilmesini sağlayabilmek için bu bölgelere
yeniden farklı, âdeta, kalkınmada öncelikli yörelere tanınan teşvikler ve kolaylıklar değerlendirile
rek mutlaka o bölgeler kredilendirilmeli, teşvik edilmeli diye düşünüyorum.
Teşvik unsurları da bana göre değişmeli.
Yatırım indirimi: Yatırım indirimi, yapmak isteyene, üretime geçinceye kadar hiçbir faydası
olmayan bir teşvik unsurudur. Üretimini gerçekleştirmiş, devamlı vergi ödeme mecburiyetine gel
miş, üretimi devam eden sektörler için yatırım indirimi muazzam bir avandajdır; ancak, benim bel
li bir sermayem var, devetten de destek alarak yatırım yapmak istiyorum, kredilendirme, yatırımı
destekleyici krediler, yatırımın oluşması, istihdamı sağlayacak, yatırımı oluşturacak, üretime geçi
recek teşviklere öncelik verilerek yatırım indirimi smıriandırılmalıdır diye düşünüyorum. Yatırım
indirimi, üretimi gerçekleştirmiş ve kâr eden sektöriere vergi vermeme imkânı sağlarken yeni ya
tırım yapacak olana yatırım indirimi vermişsiniz ne faydası olacak?.. Yatırımı bitirecek, borçlana
cak, üretime başladıktan sonra istifade edeceği bir argümandır, bir enstrümandır. Mutlaka yeniden
teşvik tedbirieri, teşvik uygulamalarımız gözden geçirilerek akıllı, kaliteli, ucuz üretimi gerçekleş
tirecek, fızibil olan, mesala. Sanayi Bakanlığında Proje Araştırma Genel Müdürlüğü var, 200 adet
uzman, orada, sadece, kendisine talep geldiğinde veya "boş kalmayayım" diye belli sektörierde fi
zibilite etütleri hazıriiyor, ama bu fizibilite etütleri tabana yansımıyor. Bunlar tabana yansımış ol
sa, kıt olan kaynaklarımız en rantabl, kâr getirecek, istihdamı artıracak, düşük kapasiteyle değil
yüksek kapasiteyle çalışacak ve geri dönüşümü çok hızlı olacak alanlara sevk edilir. Bu açıdan,
devletin, eğer yatırımlardan elini çekip de özel sektör ağıriıklı olmasını istiyorsa mutlaka kendisi
makro projeleri gerçekleştirmesi, yönlendirmesi, kredilendirmesi, teşviki de bugüne, çağımıza ve
Türkiye'nin ekonomik yapısına uygun bir tarzda tekrar yeniden yapılandırması gereğini burada ifa
de ediyor, planın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Derin.
Komisyonumuzdan söz talep eden en son üye Sayın Nas.
Buyurun Sayın Nas.
NESRİN NAS (İstanbul)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Çok uzun vaktinizi almayacağım.
Öncelikle, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hayırii olması dileklerimle, plan görüşme
tarzı ve planın esasları üzerinde bir, iki noktaya işaret etmek istiyorum.
Öncelikle, tartıştığımız bu plan, bir beş yıllık perspektif boyunca, ortaya koyduğumuz amaç
lar setine hangi yoldan ve hangi araçlaria ulaşacağımızı ortaya koyan son derece önemli bir metin,
ancak böyle bir metni, maalesef, bence son derece eksik bir şekilde tartışıyoruz. Gerçi bugün sa
bahtan başka bir önemli toplantı nedeniyle plan tartışmalarının tüm veçhelerinde bulunamadım, an
cak plan sadece makro hedefleri, ekonomik hedefleri içine alan, sadece makro ekonomik hedefle
ri ortaya koyan bir metin değil. Bunun sosyal tarafları var, eğitime ilişkin tarafları var, kalkınmada
öncelikli yörelere ilişkin tarafları var, demokratikleşmeye ilişkin tarafları var, dış politikaya ilişkin
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taraflan var, kısacası plan bir bütün olarak Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasal topyekûn trans
formasyonunu, dönüşümünü esas alan, ortaya koyan bir metin niteliğinde; ancak, biz planı sadece
Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda dört güne sıkışünimış bir
tartışma platformu içinde planın hedefleri yönünden, özellikle komisyonumuzun niteliği gereği pa
rasal hedefleri yönünden plana yaklaşıyoruz. Gönül isterdi ki, plan buraya gelene kadar eğitimle il
gili bölümü eğitim komisyonunda ele alınsın, anayasa ve demokratikleşmeye ilişkin bölümü Ana
yasa Komisyonunda ele alınsın, diğer hususlar da ilglili komisyonlarda tartışılsın, ele alınsın ve bir
bütün olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda makro hedefler ve parasal büyüklükler tartışılabilsin.
Şimdi, bu açıdan baktığımızda plan tartışmalarını, açıkçası. Meclis olarak bu tarzın değişme
si gerektiği kanısındayım. Eğer içinde bulunduğumuz rejim, parlamenter demokratik rejimse ve bu
rejimin esası parlamento ise parlamentodaki komisyonların kendi uzmanlık alanlannda -ki, bütün
komisyonlar uzmanlık komisyonları- bu plana ciddi katkılar yapmaları ve bu planın tüm hedef ve
stratejilerini tartışması gerekirdi diye düşünüyorum.
BAŞKAN- Sayın Nas, bir usul tartışması açmadık; rica ederim.
NESRİN NAS (Devamla)- Buradaki tartışmaya ilişkin bir usul tartışması değil yalnız Başkan.
Buradaki hedeflere ve büyüklüklere baktığımız zaman planın özü itibariyle, girişi itibariyle bir
transfarmasyonu öngördüğünü dikkate alıyoruz, görüyoruz, ancak bir bütün olarak plandaki önce
likler setine baktığımızda bu transfarmasyonu nasıl gerçekleştireceği konusunda, açıkçası, çok bü
yük bir netlik, büyük bir açıklık göremiyorum. Yani, plan ağırlıklı olarak makro hedeflere ayağını
basmış "beş yıl sonra Türkiye şurada olacak, büyüklükleri bu olacak, on yıl sonra burada olacak"
diyor, ancak bunlara giden öncelikli yollar konusunda neler yapılacağı konusu, hangi hususlara ön
celik verileceği ve Türkiye'nin ayağını nereye basacağı, yani bir araçlar setini bir bütün ve tutarlı
şekilde ortaya koymuyor. Bu açıdan, planı, açıkçası, yaklaşım tarzı olarak ben sadece bir makro bü
yüklükler setiyle sınırlı görüyorum. Oysa, plan bunun ötesinde bir şey olmalı.
Bir başka hususa da işaret edip daha fazla zamanınızı almak istemiyorum.
Yine ben tarza geçeceğim. Eğer plan son derece bizim için önemliyse ve Anayasada da plan
lı kalkınma benimsenmişse, bir kenar başlık olarak Anayasada varsa bizim bundan sonra Plan ve
Bütçe Komisyonu tartışmalarında öncelikli olarak, nasıl bütçeye bakıyorsak, bütçedeki hedeflere
uygunluğuyla ele alıyorsak her yasayı, bundan sonra plana uygunluğuyla da ele almak durumunda
yız diye düşünüyorum. Ben bir senedir bu komisyonun üyesiyim, ancak plana uygun mu değil mi,
plan öncelikleri içinde var mı yok mu tartışmalarını hiç yapmadık; ama, bütçe açısından hep yak
laştık. Bundan sonra plana daha büyük bir öncelik verilmesi umuduyla, ama hak ettiği önemi de
vermek dileğiyle planın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu hedefler setine, bizlerin de deste
ğiyle bizi götürür diye düşünüyorum, saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Nas.
Değerli arkadaşlar, bende işaretli bulunan bütün arkadaşlara söz verdim.
Şimdi, milletvekili arkadaşlarımızdan söz talep edenlere söz vereceğim.
Buyurun Sayın Toprak.
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler, değerli konuklar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Önce bir sitemimi arz edeyim Sayın Bakan. Konuk milletvekillerine bir önerim var, 5 komis
yon üyesi akabinde bir misafire söz hakkı tanındığında, zannediyorum bu katılımları daha cazip ha
le getirecektir.
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Sayın Başkan, ben, teknik ve rakamsal ağırlığı olmayan, somut tespitlere dayalı bazı değerlen
dirmeler yapmak istiyorum.
Öncelikle, bu Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde hedeflere ulaşabilmenin ön şartı olarak,
ben, objektif yaklaşım gerektiğini, geçmiş uygulamaları çok iyi analiz etmek gerektiğini, sorunları
sağlıklı teşhis edersek çözUmiinUn o nispette kolay olacağını ifade etmek istiyorum.
Devletin bir organı olan Devlet Planlama Teşkilatı, elbette makro ekonomik dengeleri göze
tirken, planlama yaparken kriterlerini çok sağlıklı tespit etmek, devleti özel teşebbüsün önünde en
gel teşkil etme konumundan kurtarmalıdır.
İzmir Birinci İktisat Kongresinde büyük Atatürk'ün ifade ettiği bir sözü tekrar hatırlatmak is
tiyorum. "Devlet, hiçbir surette ferdi teşebbüsün önünde engel teşkil etmemelidir." Bugün devlet
bizatihi engeldir. Neye göre konuşuyorum?.. Ankara Sanayi Odasının yaptırdığı ve sanıyorum 11
Haziran 2000 tarihinde açıkladığı bir anket sonucu var. Bu anket sonucuna göre, yüzde 63 oranın
da, devletin özel teşebbüse engel olduğu tespit edilmiştir. Yani, bu sonucu doğru okumak gerekir
se, özel sektör, adeta, devletimize ve bugün için onu yönlendiren hükümete gölge etmeyin başka
ihsan istemeyiz mesajı vermektedir. Bu mesajı çok iyi okumak lazım. Bizim tespitimizi bu anket
sonucu teyit etmektedir.
Değerli arkadaşlar. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planını okuduğumuz zaman, gerçekten çok
iddialı sözler ve hedefler ortaya konulmuş, ancak bu iddialı sözler ve hedeflerin gerçeği yakaladı
ğı ve sonuçta da hedefleri gerçekleştiği zaman bir anlamı olacaktır. Aksi halde, dünyanın değişim
ve dönüşüm sürecinde çok önemli bir beş yıl daha bizim kayıplı yılımız olacaktır. Bunu kaybetme
gibi bir lüksümüz olmamak gerekir. Kayıp yılların faturası da maalesef, sorumlulara bugüne kadar
hiç ödetilmemiştir.
Elbette hedefler fevkalade güzeldir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken, zanne
diyorum bu geçtiğimiz bir takvim yılı içindeki yüzde 10 küçülme hedefi asla ortaya konulmamış
tı. Sade vatandaşla yöneticiyi ayıran en bariz fark şudur: Sade vatandaş yalnızca bugününü düşü
nebilir ve bir kışı nasıl geçireceğini düşünür, ancak yöneticinin böyle bir hakkı, lüksü yoktur. Yö
netici geleceği gören insandır. Geleceği göremeyen bir yönetici, yerini, görecek bir yöneticiye terk
etmesi zannediyorum demokratik ahlakın bir gereği olsa gerek.
Değerli arkadaşlar, 2000 yılının enflasyon hedefinin yüzde 25 olarak öngörüldüğünü ifade et
miştik. Bir yıllık küçülme oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Ben bu iki sonucu bir araya getirerek
şöyle bir hadiseye başka bir yaklaşım sergilemek istiyorum. Acaba, burada hedef enflasyonu kü
çültmek mi? Bu hedefe katılmamak mümkün değil, ancak daha geniş bir perspektiften baktığım za
man ben hadisenin bir başka boyutunu görüyorum. Bugünün şartlarında, güç eşittir güçlü bir eko
nomi. Enflasyonu düşürelim derken, acaba Türk Devletinin ekonomisi küçültülmek mi isteniyor?
Devlet küçültülmek mi isteniyor, hedefler küçültülmek mi isteniyor? Küçük bir ekonomi, küçültü
len bir ekonomi çok kolay kontrol edilebilir bir ekonomi demektir. Acaba, hedef, yalnızca devleti
küçültelim, enflasyonu düşürelim derken ekonomiyi kontrol altına alınabilecek derecede küçült
mek midir yoksa gizlenen hedef? Bunu çok ciddi sorgulamak lazım. Bence, ekonomide hedef, kü
çülerek değil büyütülerek, büyüyerek dengeleri kurmaktır.
Değerli arkadaşlar, iktidar erkini, yönetme gücünü elinde bulunduran kişilerin temennilerde
bulunmaya ve hele hele şikayetçi olmaya hiç hakları yoktur. İktidar gücü demek sorunların çözüm
yollarına sahip olma gücü demektir. Çözüm projeleri olmayan, bu güce sahip olmayan iktidarlara
önerilen tek çözüm yolu vardır bunu siz de çok iyi biliyorsunuz.
Tabiî, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plani için öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi hepimizin
temennisidir. Geçmişe dönüp yedi beş yıllık planı bir irdeleyelim. Birinci beş yıllık plandan yedin

-

66-

ci beş yıllık plana kadar hedeflerde tutarlılık, gerçekleşebilme oranı nedir?.. Tutarlılık yüzdesi ne
dir?... Bunu bir ortaya koyalım. Yedinci Beş Yıllık Planda hedeflere varabilme tutarlılık yüzdesi
nedir?... Bunları bir ortaya koyalım. Bu Sekizinci Beş Yıllık Plan için de gerçek anlamda bir veri
teşkil edecektir.
Değerli arkadaşlar, elbette, bu ifade edilen çekinceler daha da çoğaltılabilir. Bu sorulara, bu
çekincelere, bu eleştirilere her türlü siyasî mülahazadan ve önyargıdan uzak doğru cevap bulur ve
gereği yapılırsa Sekizinci Beş Yıllık Plandan beklenen hedefler gerçekleştirilebilecek, inim inim
inletilen Türk Milleti rahat nefes alabilecektir.
Biraz önce bazı konuşmacılar tarafından örnek gösterilen ülkelerin başarıları ifade edildi, an
cak nedenleri konusunda tek cümle dahi sarf edilmedi. Ben bir cümle sarf edeyim. Örnek gösteri
len bu ülkelerle benim ülkem arasında en belirgin özellik şudur ve dünyanın en gelişmiş bir ülke
sinden bir yabancı dostumun ifade ettiği cümleyi aynen ifade etmek istiyorum; "Bizim gelişmiş bir
ülke olmamızın nedeni, bizde aykırı düşünenlere para ödenir, ücret ödenir. Sizin, az gelişmiş veya
gelişmemiş bir ülke olmanızın nedeni, sizde aykırı düşünenler hapse atılır." Evet, örnek gösterili
yor. Bizim için, elbette, bu değerlendirilecek bir unsur, ancak sorunun kökenine inerken siyasî mü
lahazalardan uzak bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Her türlü yenilik, her türlü gelişme, her
türlü icat aykırı düşünmekten kaynaklanır. Aykırı düşünme her türlü gelişmenin adeta lomomotifıdir. Aykırı düşüneni hapse atarsanız, bırakın lokomotifi vagon bile olamazsınız. Öncelikle, bu ken
di içimizdeki çelişkilerimizi ortadan kaldırmamız lazım.
Ben, her şeye rağmen bu planın öngörülen hedeflerine ulaşılması temenni ve dileklerimle he
pinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkürier Sayın Toprak.
Değerii arkadaşlar, böylece görüşmeleri bitirmiş...
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkan, ben de söz istiyorum.
BAŞKAN- Bize niye söylemediniz sabahtan beri?
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkan, şimdi söylüyorum, tam zamanı.
BAŞKAN- Hayır, ben size söz vereceğim de bizde öyle bir kural yok. "Şimdi söylüyorum" ku
ralı yok. Yani, başımızın üzerine, hem hoşgeldiniz diyorum hem de söz veriyorum, ama "şimdi söz
istiyorum" deyince veremem yani, ama söz vereceğim. HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)Ama, ben de gerçek dışı bir şeyi söyleyemem.
BAŞKAN- Hayır, bizim çalışma düzenimiz var. Yani, bütün arkadaşlar bilsin.
HÜSAMEHTİN KORKUTATA (Bingöl)- Müsait de onun için söylüyorum.
BAŞKAN- Müsaade edin, ben bilgilendiriyorum sizi. Bizim bir çalışma düzenimiz var, biz bu
rada arkadaşlarımızın bize yapmak istedikleri katkılardan mutlu oluruz, ama bilesiniz diye söylü
yorum.
Buyurun Sayın Korkutata, size de söz veriyorum.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sağolun.
Sayın Başkanım, tabiî, aslında birçok arkadaş söz almıştır, zaman da kalmamıştır, fazla da sı
kıştırmak istemedim, fakat baktım söz alan fazla arkadaşımız olmadığı için ben birkaç konuya de
ğinmek istedim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Öncelikle, tabiî ki, ülkemiz son 10 yılda, yani yedinci kal
kınma planı döneminde vc ondan önceki altıncı kalkınma planı döneminde ciddi sıkıntılar çeken
hir ülke. Gönül ister ki, bu sıkıntıların hepsi göz önünde olsun da planlar ona göre yapılsın. Yani,
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gerçeideri görmeden yapılan planlar bana göre gerçekçi olmaz. Ne yaşadık, niçin yaşadık, ne yap
malıyız, ana hedefimiz ne olmalı? Yani, bu gerçeği yaşayan insanlar içinde olduğu zaman, sanırım
daha gerçekçi, daha rasyonel bazı hedefler konulacak ve faydalı olacağı kanısmı taşıyorum; fakat,
bu planda, benim incelediğim kadanyia böyle gerçekçi, bu konuda bir yaklaşım, bir hedef görül
memektedir.
Şimdi, tabiî ki, çok büyük sıkıntılar çekilirken, şunu, bir arkadaş da vurguladı, ben kısaca ona
değinmek istiyorum: Araştırma ve geliştirmeye, ülke olarak yıllardır, bütün kalkınma planlan dö
neminde, lafını söylemişsek de bütçesine parasını koymamışız, üniversitesine parasını vermemişiz.
Doğu ve güneydoğuda binlerce insan ölürken, perişan olurken ben bütün üniversitelere bir yazı
yazdım, acaba, bu konuda sizin yapılmış küçük bir araştırmanız var mı? Neden, niçin, niye böyle
oluyor diye?.. Ne acıdır ki, Türkiye'nin bütün üniversitelerinden, bizim komisyonumuza gelen ya
zıda "maalesef, elimizde böyle bir araştırma yoktur" diye üzülerek gördük. Yani, ülkenin o mese
lesi gibi her meselesinin elbette ki, üniversitelerde ciddi boyutlarda ele alınması ve plan hedefleri
içinde de bunlara yön verilmesi, destek verilmesi ve bütçeye de karşılığının konulması gerekirdi,
ama yok.
Ben, kısaca sadece birkaç konuya değineceğim.
Bölgesel denge, maalesef gittikçe açılmış. Burada ciddi bazı veriler vermeden tabiî gerçekçi
bir hedef ortaya koymak mümkün değil. Bugün doğu ve güneydoğudaki illerin birçoğu yedi kat,
yani I980'e göre altı kat, yedi kat geri gitmiştir. Nedir?.. Yıllardır doğru dürüst yatmm yapılama
mış. Arkadaşlar dediler ki "bazılan teşvik almışlar yarım duvar bırakıp gitmişler." Maalesef, bıra
kıp gitmişler, gitmek durumunda kalmışlardır. Birincisi, tabiî ki, ülkede güvenlik sorununun ne bo
yutta olduğunu herkes gördü. İkincisi de, maalesef ve maalesef, ufak tefek yatırımlar buraya geldi
ği zaman vatandaşın, yani aldığı teşviğin yüzde 20'si kendisine ödenmemekte, orada borçlanan va
tandaş da onu yarım bırakıp kaçmak mecburiyetinde kalıyor. Niye?.. Eğer, oradan borç aldığı ve
borçlanarak yaptığı, kendi öz gelirine dayanarak yaptığı işlerin karşılığını borçlu olduğu insanlara
vermezse hayatıyla ödemek durumunda kalacaktı onun için kaçmış, ama ben şuna şahidim ki, yüz
lerce örneğini de verebilirim, şu anda bölgede, her şeye rağmen yatırım yapmak için hayatını orta
ya koyan insanlara da Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sadece köstek vurulmuştur. Hiçbirisine
destek verilmemiştir. Ben bunun canlı misallerini ortaya koyarım. Mesala, şu anda Diyarbakır'da
iki tane yatırım var ki, bana göre bölgenin değil Türkiye'nin en iyi yatırımı, Amerika'nın ilgilendi
ği yatırımlar, başka ülkelerin ilgilendiği yatmmlar, ama yıllar yılı, belki iki, üç yıldır Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Hazine adama "niye sen bu yatırımı yaptın" diye cezalandırmaktadır. Tabiî, bun
ların bu plan hedefi içinde olması lazım. Teşvik nasıl olmalıdır, ciddi boyutta ele alınmalıdır ve cid
di şekilde bu işler yapılmalıdır. Yoksa, lafıyla, sadece buraya yazılmakla herhangi bir şeyin yapıl
ması mümkün değildir.
Ben, yine köye dönüşle ilgili bir şeyi arz etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, son 10 yıl Türkiye'de nüfus hareketinin en hızlı olduğu yıllardır. Gerçek
ten ciddi şekilde, bölgelerde milyonlarca insan yer değiştirmiştir. Binlerce köy boşalmıştır şu veya
bu sebepten. Bugün bunların çoğu tüketici duruma gelmiştir büyük illerde. Hiçbirisi rahat değil,
hepsi huzursuz ve dönmek için fırsat bekliyor. Sekizinci planımızı hazıriıyoruz, bunları nasıl yer
leştireceğiz. ne yapacağız? En azından bir yön göstermek lazım.
Konutla ilgili şeylere baktığımız zaman, işte gelişigüzel bazı şeyler söyleniyor, nüfus hareke
tinden kısaca bahsediliyor, ama bu konuya miskali zerre kadar yer ayrılmaması bana göre bir nok
sanlıktır. Ciddi şekilde, bu problemin çözülmesi, ülkenin her tarafının rahatlaması demektir. Çün
kü, bu insanlar gittiği yerde huzursuz olduğu zaman oradaki insanlar da huzursuz olurlar, biz de hu
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zursuz oluruz, şu Meclis de huzursuz olur, ama onlann da rahat edebilmesi için, gerçekten üretici
duruma getirmek için yeniden köyüne getirmek, yeniden yerleştirmek lazım. Bu da mümkündür,
bu da çok büyük bir maliyet değildir. Bilmem, offshoreye verdiğimiz paranm yarısmı versek bun
lara bu iş halledilebilir, fakat, maalesef bugüne kadar ele alınmamış, ele alınması şarttır.
Son olarak da şunu arz etmek istiyorum: O konuda bakmadım, var mı, yok mu, ama mahallî
idarelere ciddi şekilde burada yön verilmesi, hükümetin etkilenecek şekilde konunun burada izah
edilmesi gerekir. O konuya bakamadım, var mı yok mu, ama mahallî idareler çok önemlidir. Ben,
bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve hem de ülkenin önünün açılması için muhakkak mahallî
idareler kanununun ele alınması şarttır diyorum.
Bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, sağolun.
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Korkutata.
Değerli arkadaşlar, böylece, komisyon üyesi ve söz talep eden milletvekili arkadaşlarımıza söz
vermiş olduk.
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımıza sırasıyla söz vereceğim.
İlk söz Sayın Karapaşaoğlu'nun.
Buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOÖLU (Bursa)- Sayın Başkanım, ben delaletinizle Sayın
Bakanımdan iki soru bir talepte bulunmak istiyorum müsaadenizle.
Bir: Bize sunulan bu kitapta tablolar bölümü var. Bu tablolar bölümü yalnızca 2000 ile 2005
yılları arasındaki projeksiyonları ifade ediyor. Acaba, bize. Sayın Bakanımız, birinci beş yıllık
plandan itibaren yedinci plan dahil olmak üzere hedef neydi ne oldu şeklinde karşılaştırmalı bir tab
lo sunabilirler mi? Yani, ona göre konuşalım. Bu birinci talebimiz.
İkinci sorumuz: Efendim, benim hatırladığım kadarıyla I970'li yılların sonuna kadar Teşvik
ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sanayi Bakanlığı bünyesindeydi ve Sanayi Bakanlığımız, konumu
itibariyle, Türkiye'nin sanayileşmesiyle ilgili olarak teşvikleri ve uygulamaları geniş bir perspektif
açısından düzenliyordu, planlıyordu, ama 1980'li yıllarda bu Teşvik ve Uygulama Genel Müdür
lüğü Hazine Müsteşarlığına geçti. Hazine Müsteşarlığı bünyesi içerisinde şimdi teşvikler ve uygu
lamalar takip ediliyor. Bu konu bizi rahatsız ediyor. Ben, aynı zamanda bir sanayici olarak, sana
yici arkadaşlarımın da bir talebi olarak, acaba bu Teşvik ve Uygulama Müdürlüğü yine Sanayi Ba
kanlığı bünyesine alınamaz mı, bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin sanayileşmesi konusunda işle
vini sürdüremez mi? Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu yapılmıyor mu bunu anlamak istiyorum?
Bir üçüncü sorum da şudur: Dünyada gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler veya geliş
memiş ülkeler. Yani,.üç kategoride. Kalkınma planları hangi bazda yapılmaktadır? Yasal dayanak
ları, yasal müştemilatları var mıdır ve yapılış tarzları, biçimleri hangi metotladır? Bu konuda da bir
bilgiye ihtiyacımız var efendim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Karapaşaoğlu.
Başka sorusu olan?.. Yok.
Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.
Bugün planın birinci gününde, 10 bölümden oluşan plan bütünlüğü içinde dört bölüme ait gö
rüşmeleri böylece tamamladık. Bu görüşmeler üzerinde Sayın Bakanımız bürokratlarıyla geniş bir
not alımında bulundu; bunları tabiî son gün yeniden değerlendireceğiz.
Sayın Bakanım, arkadaşlarımıza ilave bir sunuşta bulunmak istiyorsanız size söz vereceğim.
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Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Teştfkkür edi
yorum Saym Başkanım.
Eğer izniniz olursa, öncelikle, saym komisyon üyelerinin, bugün sabahtan itibaren yaptıkları
çok değerli görüş, katkı ve yorumlara genel bir çerçevede cevap vermek istiyorum. Daha sonra, da
ha spesifik ve özel sorular ve görüşler üzerine arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeyi aktar
mak istiyorum.
Sayın Başkan, sayın üyeler; planlar kalkınma hedelerinin somutlaştığı, toplumun gelecekle il
gili beklentilerinin yer aldığı metinler olma özelliğini taşımaktadır. Bu çerçevede, planlarda izle
nen temel yaklaşım, ülkenin potansiyelini etkin bir biçimde değerlendirerek, çeşitli ulusların eko
nomik ve sosyal alanda sağladığı başarılı gelişme hızlarının ülkemizde de gerçekleştirilmesidir.
Planlarda yer alan bu gelişme hedefleri esas olarak bütün ekonomik ve sosyal, iç ve dış şart
ların iyi gittiği bir çerçeveye oturtmakla önemli dalgalanmalar öngörülmemektedir. Gerçek hayat
ta ise, planın öngördüğü hedefler bazı yıllarda sağlanmakla birlikte, konjonktürel olaral önemli dur
gunluk ve daralma yılları da yaşanabilmektedir. Bu tür ekonomik başarısızlıkların ağırlıklı olduğu
yıllar ortalamayı aşağıya çekerek plan dönemi başarısının beklenenin altında kalmasına yolaçmaktadır.
Günümüzde ekonominin düzenlenmesinde kurumlara belirli miktarlarda belirli malların üreti
mini emreden planlamanın yerine, gelişen toplumlarda, özel sektörün üretim potansiyellerinin art
tığı, tüketici tercihlerinin önplana çıktığı ve bunların baskısıyla da piyasa güçlerinin arz ve talebi
ne dayalı olarak ekonomik sistemin hâkim olduğu, devletin, ekonominin tabiî gelişme sürecini hız
landırıcı kararlar aldığı ve sektiörel, hatta proje bazında önceliklerin tespit edildği bir planlama gö
rüşü de hâkim olmaktadır.
Bu yeni dönemde, devletin rolü, piyasa güçlerinin talebine uygun ortamı hazırlamak, diğer bir
ifadeyle, hukukî, kurumsal düzenlemeleri yapmak ve öncelikle yatırımları desteklemek, piyasanın
işleyişini gözlemlemek ve piyasanın işleyişini olumsuz yönte etkileyecek davranışları da bertaraf
etmektir.
Bugün gelinen nokta itibariyle baktığımızda, devletimizin görevi de, ülkemize, dünyada kay
dedilen ekonomik gelişmelerden azamî faydayı sağlayıcı tedbirleri almak ve uygulamaktır.
21
inci yüzyılda stratejik konular, yüksek teknolojilere ulaşmak ve bütünleşen dünyada reka
beti kurumsallaştırma olarak da belirmektedir.
Bu gelişmelerin ana hatlarını çizdiği şartlar altında. Sekizinci Plan ve uzun vadeli strateji, Tür
kiye'nin önceliklerini mevcut imkânlar çerçevesinde gerçekleştirebilecek ilke, hedef ve politikala
rını da tespit etmeyi amaçlamıştır.
Bu çerçevede, dünyayla bütünleşmenin önşartı olan sosyal ve ekonomik yapıyı kuracak dü
zenlemeleri yapmak, işte bu Sekizinci Planın ana hedefidir. Dünyadaki gelişmeleri takip eden,
uyum sağlayan, kendi kültürünü özümsemiş, özgüvenli, demokrat nesilleri yetiştirmek, küreselleş
me sürecinin gereklerini yerine getirmekte atılacak ilk adımlar olacaktır.
Her zaman olduğu gibi, küreselleşmenin en etkin ve en önemli unsuru, insan kaynaklarının da
geliştirilmesidir. İnsan kaynaklan yeterince hazırlanmamış bir ekonomide, yapısal reformları ve
yeni kurulan kurumlan kimin yürüteceği sorusu da cevapsız kalmaktadır. Bu itibarla Sekizinci Pla
nın en hayatî unsurunun insan kaynaklan olduğunu tekrar söylemek yerinde olacaktır kanaatinde
yim.
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Kalkınma anlayışında meydana gelen bir diğer değişiklik ise, ne pahasına olursa olsun ka'kınmanm sağlanması yerine, yok olması halinde geri gelmesi mümkün olmayan doğal kaynakların ko
runarak kalkınmanın sürdürülmesi anlayışının da hâkim oluşudur.
Dünyaya uyum sağlamada yapısal değişiklikler, araştırma-geliştırmeyi özümsemiş, ileri tek
noloji üretebilen, çağdaş üretim teknikleri ve pazarlamayı uygulayabilen, tasarımcı bireyleri olan
ve marka yaratabilen ve gittikçe bilgi yoğun alanlara yönelen bir toplum oluşturmaya da yönelik
olacaktır.
Bu şartlar altında Türkiye öncelikle Helsinki Zirvesi karartan doğrultusunda Kopenhag kriter
lerini ve diğer topluluk kriterierini de yerine getirecek düzenlemeleri yine bu plan döneminde ya
pacaktır.
Sekizinci Plan sonunda küreselleşme sürecine uyum sağlamak ve Avrupa Birliğiyle bütünleş
mede kamu finansman dengesini kalıcı bir çözüme kavuşturmuş, borç stoklarını makul bir seviye
ye düşürmüş, enflasyonu gelişmiş ülke standartlanna, para ve kur politikalarıyla çekebilmiş, uzun
dönemde gidişatı tahmin edilebilir ve görülebilir bir ekonomik yapı da kurulacaktır.
Yapısal reformlannı gerçekleştirmiş ve rekabet ortamının talep ettiği insan kaynaklarını geliş
tirmiş bir Türkiye'nin, toplam faktör verimliliğindeki iyileşmelerie kalkınma performansını klasik
parametrelere dayalı projeksiyonlardaki kalkınma hızının üzerine çıkarması da, son derece makul
bir beklentidir.
Toplumumuzun mevcut dinamizmi ve dış dünyaya uyum konusunda sınırii imkânlarla göster
diği yüksek performans da bunun aldığımız ilk işaretleridir.
Sayın milletvekilleri, 14 Ağustos 1999 tarihli ve 23786 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Seki
zinci Plan çalışmalarının başladığı kamuoyuna duyurularak, 98 adet özel ihtisas komisyonu kurul
muş ve bu genelgede, plan hazıriıklarına geniş bir katılımın sağlanmasının önemi vurgulanarak ka
tılımcı planlama yaklaşımı çerçevesinde kamu ve özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve üniversi
te öğretim üyelerinden oluşacak özel ihtisas komisyonu çalışmalarının Sekizinci Plan hazırlıklannda yönlendirici bir rol oynayacağı da ifade edilmiştir. Ayrıca, bu genelgede, gene, özel ihtisas ko
misyonu çalışmalarında uzun dönemli, yani 2001-2023 yıllarını kapsayan stratejiler ile sürdürüle
bilir kalkınma ve bölgesel gelişmeyle ilgili öneri ve değeriendirmelerin de yer alacağı belirtilmek
tedir.
Bu genelge doğrultusunda ve bu çerçeve içerisinde bu komisyonlar çalışmalarını yaklaşık
7 000 kişiden oluşan büyük bir katılımla yürütmüş ve yine çalışmalarını 31 Ocak 2000 tarihinde
başarıyla tamamlamıştır.
Bu süreç esnasında, bütün yazılı ve görsel basın komisyon çalışmalarına ilişkin yayınlan da
konunun kamuoyu gündeminde sürekli yer almasını da sağlamıştır.
Şimdi izninizle Sayın Başkanım, sayın komisyon üyelerinin daha spesifik konularda yaptık
ları konuşmalaria ilgili görüşlerimizi de aktarmak istiyorum.
Öncelikle, bazı üyelerimizin "planlamaya gerek var mı, niye bir plan ihtiyacı olmuştur” şek
lindeki sorulanna cevap vermek istiyorum.
Sekizinci Plan, dünyada köklü ekonomik ve sosyal gelişmelerin yaşandığı bir ortamda hazır
lanmıştır. Son yıllarda dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm süreci de yaşanmak
tadır. Bu süreçte, dünyamızın tüm gelişmiş ülkeleri, bu dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere çe
şitli planlar hazırlamakta ve hızla uygulamaya koymaktadıriar.
Bilgi toplumuna dönüşümün daha uyumlu bir biçimde ve daha etkin kaynak kullanımıyla Tür
kiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesinde de planların önemli bir katkısı ola
caktır.
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Ehğer yandan, dünyada bölgelerarası gelişmişlik farklarını gidermeye yönelik politikalar da
büyük önem kazanmaktadır. Serbest piyasa sisteminin veya piyasa ekonomisinin değişik varyas
yonlarının çözemediği bu problem, Avrupa Birliği dahil pek çok ülkede aktif kamu müdahalesi uy
gulanarak çözülmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde de bölgesel gelişme farklılıklarının giderilmesi,
uzun vadeli gelişme stratejisi ve Sekizinci Planın en çok önem verdiği konular arasındadır. Bu alan
daki bilgi ve tecrübe birikimiyle de hiç şüphesiz Devlet Planlama Teşkilatımız bu sorunu çözmede
en büyük katkıyı yapabilecek kuruluşumuzdur.
Ayrıca, devletin ve piyasa sisteminin daha etkin işlemesini sağlamak üzere gerekli kurumsal
düzenlemelerin ortaya konulması, eğitim, sağlık, gelir dağılımı, yoksulluğun önlenmesi, bilim, tek
noloji ve altyapı gibi alanlarda gerekli gelişmelerin sağlanması için ekonomik ve sosyal gelişmele
ri bir bütünlük içinde ele alabilen bir kurumsal yapıya da ihtiyaç bulunmaktadır. İşte mevcut biri
kimiyle DPT, gerekli bu bütüncül bakış açısına sahip en önemli kurumumuzdur.
Bu uzun vadeli statejinin ve Sekizinci Planın hangi yönleriyle geçmiş planlardan farklı oldu
ğuna dair bir soruyla da karşılaşmıştık. Ona da şöyle cevap vermek istiyorum izninizle Sayın Başkanım: İlk olarak Üçüncü Plan sonrasında, ilk defa, 2023'e kadar uzanan bir perspektif plan yapıl
maktadır, yani Türkiye çok uzun yıllardır perspektif plan yapmıyordu.
İkinci olarak, uzun vadeli stratejiyle bilgi toplumuna geçiş amaçlanmaktadır. Planda, bu geçi
şin gerektirdiği hedef, ilke ve politikalar açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.
Üçüncü olarak, 2023 yılında ulaşılacek olan 1,9 trilyon dolarlık millî gelir düzeyiyle dünyanın
ilk on ülkesi arasına girebilmek mümkün olabilecektir.
Dördüncü olarak, öngörülen büyüme hızına ulaşılabilmesi için, daha önce bahsettiğim toplum
faktör verimliliğinin büyümeye katkısının yüzde 30'a çıkarılması -ki, bu yaklaşık 2 puan tutuyoriçin de kamu yatırımları başta olmak üzere, bütün kaynakların eğitim, haberleşme ve ARGE yatı
rımlarına yönlendirilmesi de önem taşımaktadır. Plan Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinin gerek
tirdiği makro uyum başta olmak üzere, temel ekonomik ve sosyal hedefleri ve bu hedeflere ulaşa
bilmek için gerekli politikaları da ortaya koymaktadır. Bölgesel gelişme düzeyi farklılıklarını azal
tabilmek için uygulanması gerekli kaynak kullanım politikaları ve bölgesel projelerine geçmiş
planlardan daha yoğun bir şekilde bu planda yer verilmektedir. Bu amaçla da DPT'nin bölge birim
leri oluşturması öngörülmektedir ve son olarak diğer planlardan farklı yönü, insan kaynaklarının
geliştirilmesi ve bu amaçla eğitim ve sağlık sektörlerine önceki planlardakilerden daha bir öncelik
verilmesi amaçlanmaktadır.
Çokça sorulan sorulardan birisi Sayın Başkanım, planlarda gerçekleşmeler hedeflerin neden
gerisinde kalıyor sorusudur. Buna da şöyle bir cevap vermek mümkün: Planlar kalkınma hedefle
rinin somutlaştığı, toplumun gelecekle ilgili beklentilerinin yer aldığı bir metindir. Bu çerçeveler
de planlarda izlenen temel yaklaşım ülkenin potansiyelini etkin bir biçimde değeriendirerek çeşitli
ulusların ekonomik ve sosyal alanda sağladığı başanlı gelişme hızlarını da ülkemizde gerçekleştir
mek hedefleri arasındadır.
Bu hedefleri gerçekleştirirken, bazı yıllarda konjonktürel olarak önemli durgunluk ve daralma
yılları da yaşandığı için, bu tür ekonomik başarısızlıkların ağırlıklı olduğu yıllarda planın seçtiği
hedefler, ortalamalar aşağıya çekilmekte, plan dönemi genel olarak başarının altında bir hedefle ka
panmaktadır.
Uygulamakta olduğumuz makroekonomik program, 2000-2002 yıllarını kapsayan bir prog
ramdır. Uzunca bir süredir bozulma eğilimine girmiş olan temel makro büyüklükleri dengeye otur
tarak ve ekonomik ve sosyal hayatı etkin bir işleyişe kavuşturacak reformları hayata geçirerek kon
jonktürel dalgalanmaların etkisini minimuma indirmeyi hedeflediği için olumlu dış ortamın da et-
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kişiyle önümüzdeki dönemde plan büyüklüklerinin eskisi kadar hedeflerden sapma göstermemesi
de beklenmektedir.
Uygulanan makro ekonomik programla plan döneminde öngörülen ortalama yüzde 6,7 oranın
daki büyüme neden öngörülmekte ve daralma öngören politikalara rağmen bu kadar büyüme hızı
nasıl ileride planlanmaktadır, diye de bir soru sorulmuştu.
Öncelikle şunu söyleyelim: Öngörülen büyüme oranı, yani yüzde 6,7 ortalama büyüme hızı
2001-2005 yıllarını kapsamaktadır. Planımızın beş yılının sadece iki yılı makroekonomik progra
mı içermektedir. Dolayısıyla Planın son üç yılı için herhangi bir içtalebi kısıtlayıcı politika da ön
görülmemektedir.
Bunun yanında, plan dönemi için yapılan tahminlere göre faiz oranlarında büyük bir düşüş
beklenmektedir. 2000 yılının ilk yarısında gerçekleşen faiz oranları da bu tahminlerimizi destekle
mektedir. Faiz oranlarındaki azalma kullanılabilir fon maliyetini düşüreceği için ve işletmelerin sa
bit sermaye yatırımlarının daha ucuza yapılması sağlanacağı için, işletme faaliyetlerinin fon mali
yetini de düşürmüş olacaktır. Böylece toplam sabit sermaye yatırımlarının plan döneminde yılda
ortalama yüzde 7,1 artması da öngörülmektedir.
Kamunun daha az içborç kullanması, iç faiz oranlarının düşmesi sonucunda bankaların yeni
den yapılandırma çalışmalarının da katkısıyla temel işlevleri olan reel ekonominin finansmanına
yönelmeleri de beklenmektedir.
Ayrıca, Türkiye, daha önceki dönemlerde de yüksek büyüme performansını yakalamıştır.
Makroekonomik programın sağlayacağı istikrar ortamında Türkiye'nin mevcut potansiyeli de göz
önüne alındığında, bu büyüme performanısını yakalaması güç görünmemektedir. 1999 yılının da
ralma yılı olduğu düşünüldüğünde, bu büyüme hızına ulaşılmasını da gerçekçi buluyoruz.
Plan döneminde dış şartaların da ülkemiz ekonomisinin büyümesi bakımından uygun bir or
tam oluşturması beklenmektedir. OECD ülkelerinin 2001-2005 döneminde yılda ortalama yüzde 3
oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişme sonucunda toplam mal ve hizmet ihracatı
mız da yılda ortalama yüzde 8,4 oranında bu büyümeye olumlu oranda katkıda bulunacaktır.
Bir başka sorumuz. Sekizinci Planda veya uzun vadeli stratejide Türkiye ekonomisinin ortala
ma yüzde 7'lik bir büyümeyle şu anda 3200 dolar olan -1998 yılı verilerine göre-kişi başına gelirin
2023 yılında Avrupa Biriiği ülkeleri düzeyine yaklaştırılması beklenmekte ve 1,9 trilyon dolar ci
varında da cari gayrısâfı millî hâsılayla dünyanın ilk on ülkesi arasına girmesi öngörülmektedir ifa
desine bazı üyelerimiz tarafından eleştiriler gelmişti. Bu gerçekleştirilebilir bir hedef midir diye de
genel olarak bazı konuşmacıların soruları oldu.
Türkiye ekonomisinin gelişme hızı, potansiyel gelişme hızı yaklaşık yüzde 5 dolayındadır. Bu
gelişme hızının 1 puana yakın kısmı, yani plan dönemi öncesinden konuşuyoruz, yaklaşık I puana
yakın kısmı toplam faktör verimliliğindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
Son yıllara göz attığımızda, yüzde 20 düzeyini aşan toplam faktör verimliliğinin büyümeye
katkısı, başta kamu harcamaları olmak üzere kaynaklarımızın eğitim, haberieşme, ARGE gibi yine
toplam faktör verimliliğini artırıcı alanlara yönlendirilerek orta ve uzun dönemde ortalama yüzde
30 düzeyine yükseltilecektir. Toplam faktör verimliliği artışının büyümeye katkısının son yıllarda
Avrupa Biriiği ülkelerinde emek verimliliğindeki gelişmeye de bağlı olduğu, yüzde 60'a ulaştığı ve
Uzakdoğu ülkelerinde yüzde 30'lar seviyesinde gerçekleştiği de dikkate alınırsa, öngördüğümüz bu
hedefin gerçekleştirilebilir olduğu görülmektedir. Dolayısıyla uzun dönemde toplam faktör verim
liliğinin büyüme performansına katkısını 2 puan dolayında öngörüyoruz.
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Makroekonomik programın sağlayacağı gelişme ortamı ve Avrupa Birliğine tam üyeliksiirecinin ortaya çıkaracağı dışsallıkları da dikkate aldığımızda, 2001-2023 döneminde yaklaşık yüzde 7
oranındaki büyüme hızı gerçekleştirilir görülmektedir. Böylece 1998 yılında 206 milyar dolar ile
büyüklük itibariyle dünyada yirmiikinci sırada yer alan Türkiye ekonomisinin 2023 yılında gene
cari olarak 1,9 trilyon dolar ile ilk on ülke arasına girebilmesi mümkün görülmektedir.
Sayın üyelerimizden bazılarının Planın önceliği, stratejisi ve yönlendirmesini yetersiz bulmuş
lardı; onlara yönelik olarak da şu görüşleri ileri sürüyoruz: Sekizinci Plan, dünyadaki küreselleşme
ve bilgi toplumu doğrultusunda yaşanan kapsamlı dönüşümün gereklerini dikkate alan ve yirmiüç
yıllık ufku kapsayan bir stratejik yaklaşıma dayalıdır. Uzun vadeli gelişmenin ve Sekizinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının temel amaçları ve stratejisinde belirtildiği üzere bu strateji üniter yapı için
de devletin yeniden yapılandırılmasını, eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesini, bilim ve tekno
loji kapasitesinin yükseltilmesini, yeni teknolojilerin geliştirilmesini de kapsamaktadır.
Sekizinci Planın bu stratejik doğrultudaki öncelikleri makroekonomik istikrarın sağlanmasını,
insan kaynaklarının geliştirilmesini, enerjinin yeterli düzeyde sağlanmasını, yüksek katma değerii
sanayi ve hizmet sektörierinin geliştirilmesini, ARGE harcamalarının artırılmasını, bilgi ve iletiişim ağlarının güçlendirilmesini, altyapı hizmetlerinde yeterii düzeyin sağlanmasını, adalet ve ka
mu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını, bölgesen gelişme politikalarını ve bu doğrultudaki diğer
tercihleri de içermektedir. Sekizinci Plan, bu stratejik amaçlar ve öncelikler doğrultusundaki yön
lendirmeyi de gene toplam faktör verimliliğinin artırılmasını ve bunun için gerekli dönüşümleri
vurgulamak suretiyle de ortaya koymaktadır. Bu kapsamda planda sosyal ve ekonomik sektörierle
ilgili gelişmeler çerçevesinde, özellikle sanayileşme, bilim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi,
bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinde yüksek katma değerii mal ve hizmet üretimi doğrultu
sunda yönlendirme de sağlanmaktadır.
Kamu yatırımlarında öncelik yok ve öncelikler açısından doğru yönlendirilme olmadığı nok
tasında da bir eleştiri yapılmıştı. Sekizinci Plan dönemine baktığımızda, kamu yatırımlarında önce
lik sıralamasına göre eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel altyapı yatırımlarını
ve ulaştırma altsektörleri arasında dengeyi sağlayan yatırımlara bölgesel gelişme stratejileri de dik
kate alınarak öncelik verilmektedir.
Proje bazına geçtiğimizde, yatırım programında yer alıp dış finansmanı sağlanmış uygulama
sında önemli aşama kaydedilmiş diğer projelerie bağlantılı veya eşzamanlı olarak yürütülmesi
önem taşıyan plan döneminde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek projelere gene yukarı
da belirienen sektörel öncelikler çerçevesinde ağıriık verilecektir.
Bazı üyelerimiz, özellikle Yedinci Planın bazı yıllarının başarılı, bazı yıllarının başarısız oldu
ğuna dair yorumlar yapmışlar ve özellikle son yıllarını hedeflerin gerçekleşmesi noktasında başa
rısız bulmuşlardır. Bu gerçekten böyle midir? Bir bakarsak, sadece büyüme oranlarına bakılarak bir
değerlendirme yapmanın yanlış olacağı kanaatindeyiz. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu
olan kamu kesimi açığı ve bu yıllarda bu açığa bağlı olarak ciddî olarak kaynak ihtiyacı büyümüş
tür. Yedinci Plana göre 1997 yılına göz attığımızda toplam kamu giderieri gayri sâfi millî hâsıla
oranının yüzde 24'e düşürülmesi öngörülmüştü. Gerçekleşme oranına baktığımız zaman yüzde
31'dir, yani hedefin üstünde. Gene benzer şekilde kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri sâfi mil
lî hâsılaya oranının yüzde 4 öngörülmesine rağmen gerçekleşme iki katı yüzde 8 dolayında olmuş
tur. Bu gelişmeler daha sonraki Türk ekonomisinin ciddî bozulmalarına yol açan başlıca unsuriarı
da teşkil etmektedirier. Yine ihracat ve ödemeler dengesinde de öngörülen hedefler gerçekleştirile
memiştir.

-

74-

Bu gelişmelerin sonucunda 1997 yılında yüzde 21 ilâ 22 enflasyon öngörülmesine rağmen,
gerçekleşme yaklaşık yüzde 80 düzeyindedir.
Bazı üyelerimizin, özellikle Kopenhag kriterlerile Maastricht kriterleri arasında plan ilkelerin
de bir paralellik kurma girişimleri olmuş, ama bu iki kriterin hangisinin plan ilkeleri doğrultusun
da olması gerektiği noktasında ciddî de bir karmaşıklığa yol açmıştır. Ben izninizle Sayın Başkanım, çok kısa olarak Kopenhag kriterlerinin siyasî kriterler olduğunu ve aday ülkelerin demokrasi
yi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların korunmasını teminat
altına alan kuramların istikrarını sağlamalarını, işleyen bir pazar ekonomisine sahip olunmasının
yanı sıra, Avrupa Birliği içindeki rekabet baskısıyla piyasa güçleri karşısında durabilme yeteneği
ne sahip olmaları ve siyasî, ekonomik, parasal birlik de dahil olmak üzere tam üyelikten kaynakla
nan yükümlülüklere uyum yeteneğinin olması gerektiği noktasında bir kere daha vurgulamak isti
yorum. Maastricht kriterlerine gelince, Maastricht kriterleri yaklaşık beş temel kritere dayankaktadır. Bunlardan bir tanesi normal şartlarda bütçe açığının gayri sâfı yurtiçi hâsılanın yüzde 3'ünü aş
maması, bir diğer enflasyon oranının, enflasyonda en iyi performansa sahip Uç üye ülkenin enflas
yon ortalamasından 1,5 puan daha fazla olmaması, üçüncü kriter, uzun dönem faiz oranının en iyi
performansa sahip üç ülkenin ortalama faiz oranından iki puandan fazla olmaması, dördüncü kriter
toplamkamu borcu gayri sâfi yurtiçi hâsıla oranının yüzde 60'mı geçmemesi ve beşinci kriter ola
rak da döviz kurunun, gene döviz kuru mekanizması içinde son iki yıl içerisinde istikrarlı olması.
Merkez Bankasının bağımsız olması da bir diğer kriter olarak gözüküyor. Bu söz kousu saydığımız
Maastricht kriterieri Avrupa Biriiğine tam üyelik için değil, ekonomik ve parasal biriiğe katılım
için öngörülmüş kriterierdir. Şu anda 15 Avrupa Biriiği üyesi ülkeden 11 tanesi ekonomik ve pa
rasal biriğe dahildir, diğerieri henüz bu biriiğe dahil olmamışlardır.
Özellikle, gene bazı üyelerimizin kalkınmada öncelikli yörelerie ilgili eleştirileri ve yeni kri
ter tespitleri ve önerileri olmuştur.
Kalkınmada öncelikli yörelerin tespitinde yararianılan il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmiş
lik sıralaması araştırması, 58 değişken kullanılarak son olarak I996'da o yılın nüfus sayımına bağ
lı olarak yapılmıştır. Konu, nüfusun sosyoekonomik özellikleriyle yakından ilgili bulunduğu için,
2000 yılında yapılacak genel nüfus sayımından sonra, bu araştırma tekrar yenilenerek kalkınmada
öncelikli yöre kapsamı yeniden belirienebilecektir.
Teşviklerle ilgili hem sayın üyelerimizin sorusu hem de bazı gene yorumları olmuştu. Özellik
le Teşvik Uygulama Genel MüdüriUğü, 1991 yılında, o yıldaki adıyla kurulan Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşariığına bağlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatının teşvik belgesi düzenlemesinde o yıl
dan bugüne kadar hiçbir görevi bulunmamaktadır. Sayın Altan Karapaşaoğlu'nun söylediği gibi,
1980 öncesinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıydı o günkü adıyla, ona bağlıydı. Şu an için he
nüz böyle yeni bir düzenleme yok Sayın Karapaşaoğlu; ama, ileriki yıllarda kamu yönetiminin ye
niden yapılanması çerçevesinde belki gündeme gelebilir kanaatindeyim.
Bu arada. Sayın Başkanım, bazı üyelerimizin dile getirdiği deprem vergilerile ilgili dc birta
kım düzeltmeleri yapma gereğini duyuyorum.
Kamuoyunda deprem vergileri diye bilinen vergi paketi, değişik kesimler itibariyle şöyle da
ğılmaktadır Yaklaşık 1,7 katrilyonu faiz vergisinden, 350 trilyonu Ek Gelir ve Kurumlar vergisin
den, Özel İletişim Vergisi olarak 320 trilyon. Özel İşlem Vergisi olarak 260 trilyon. Ek Emlak Ver
gisi olarak 50 trilyon. Ek Motoriu Taşıtlar Vergisi olarak 125 trilyon; böylece toplam 2,8 katrilyon
liralık bir vergi geliri sağlanmış ve bunun yaklaşık yüzde 60'ı faiz vergisi diye nitelendirdiğimiz,
işte bazılarının rantiye diye nitelendirdiği kesimden alınıp depremde zarar gören bölgelerimiz için
herhangi bir istismara da sebebiyet vermeden dağıtılmış ve ödenmiştir.
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Bu arada. Sayın Başkanım, çok özel bir konu belki ama. Sayın Mehmet Dönen'in, gene yarın
Meclis Genel Kurulunda olan bir konuyla ilgili görüşleri olmuştu. Müsaadenizle ben de o konuyla
ilgili birkaç satır bir şey söylemek istiorum: 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde mey
dana gelen depremlerde hasar gören deprem bölgesindeki oda ve borsalarla Türkiye Odalar ve Bo
salar Birliğinin aidat borçlarının ertelenmesi veya terkini yolunda bize yazılı ve sözlü olarak bu ko
nuyla ilgili kesimlerden talepler gelmiştir. Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsalarm da gene bir
liğe ait olan aidat borçlarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarım Tahsili Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla oda ve borsalarm ve birliğin aidat alacaklarının
tehir veya terkin yetkileri bulunmamaktadır. Bu ertelemenin yasal yolla yapılması gerektiği için
Sayın Tezmen'in de söylediği gibi o yetki kararnamesine dayalı olarak 591 sayılı KHK çıkarılmış
tır. Bu 591 sayılı KHK'nin 25 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak. Anayasanın 91 in
ci maddesi uyarınca, yine aynı gün TBMM Başkanlığına sunulmuştur. TBMM Başkanlığı KHK'yi
sadece Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale etmiştir.
KHK, komisyonda 1 Haziran 2000 tarihinde görüşülerek, erteleme tarihi 31 Ağustos 2000 yerine
31 Aralık 2000 olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.
Deprem bölgesindeki oda ve borsalarm TOBB'a olan ve ertelemeye konu aidat borcu da 189
milyar liradır. O bölgede yaşayan oda ve borsa üyelerinin yani tacirlerin ve sanayicilerin erteleme
konusu aidat ve munzam aidat borçları ise 1,4 trilyon liradır.
Bu arada yine son olarak, belirtmem gerekir ki, bu planın hazırlanmasında başta yöneticilerin
den en alt kademedeki uzman ve uzman yardımcısına kadar çok büyük emeği geçen DPT'nin bazı
üyelerimiz tarafından 1994 yılı sonrasında müdahaleci ve bürokratik yapıya büründüğüne dair
yorumlar da yapılmıştır. İzninizle, bu kuruma yönelik olarak ben de birkaç sözle bu satırların düzel
tilmesini talep ediyorum.
DPT kurulduğu I960'lı yıllardan günümüze kadar gerek ekonomik gerek sosyokültürel poli
tikaların belirlenmesinde ve gerekse kendi yapısını geliştirmesinde Türkiye'nin yönetim yapısı
içerisinde daima öncü bir rol üstlenmiştir. Ülkemizde uygulanan planlarda kapsamlı plan yaklaşımı
benimsenmesine rağmen DPT her zaman özel sektörü teşvik edici ve piyasanın gelişmesini sağlayığı bir uygulama içinde de bulunmuştur.
1994 yılında çıkarılın 540 sayılı KHK ile teşkilatı stratejik bir kurum haline getirebilmek
amacıyla stratejik araştırmalar dairesi de yine DPT Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulmuştur.
Yine, 7 nci Plan ile detaylı mal dengeleri yaklaşımı terk edilerek, temel sorunların çözümüne
yönelik hedeflere politikalara ve stratejilere de yer verilmiştir. Geçtiğimiz plandan itibaren klasik
plan anlayışı da değişmiş olmaktadır. Aynı zamanda, makroekonomik değişkenler hedef değil, ar
tık tahminler olarak verilmiştir. 8 inci Beş Yıllık Plan ve uzun vadeli strateji 2023'e kadar dönem
için genel amaçları, hedefleri, ilkeleri, politikaları ve stratejileri ortaya koymaktadır.
Karar alıcılara yol gösterebilmek için de makroekonomik öngörüler de verilmektedir. Plan
lama Teşkilatı da zaman zaman özlük haklarının iyileştirilmesi, bürokratik eşitlik arayışı gibi
nedenlerle hiyerarşiyi artırıcı uygulamalara yönelmiştir. Ancak, bu söz konusu dönemlerde bile
Planlama Teşkilatı bir uzmanlık kurumu olma vasfını korumuş, görüş oluşturulmasında uzman
görüşü de daima esas olmuştur. Yatırım tahsislerinde lüks veya zorunlu olmayan harcama kalem
lerinde. kamu harcamalarında israfa meydan vermemek için detaya müdahale asla edilmemektedir.
Diğer taraftan bu kuruluşların yatırım tutarı tavanları. Müsteşarlıkça belirlenirken, proje ön
celiklerine göre de tahsis kuruluş ve bakanlıkların kendi yetkilerine bırakılmıştır. Bunu da özellik
le bu görüşmeler esnasında ışık tutar diye belirtiyorum Sayın Başkanım ve söz verdiğiniz için
teşekkür ediyorum.

-

76-

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, bu konuda...
BAŞKAN - Sayın Dönen, bunlar konu dışıydı zaten; sizin üzerinde durduğunuz konu, bugün
kü gündemimizle alakalı değildi.
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Yarın, herhangi bir bölgede bir deprem olsa, tekrar geri gün
deme gelip, görüşülecektir. Bunun yerine biz diyoruz ki, bu kurumlara bu yetki verilmeli ve bu...
BAŞKAN - Haklısınız da, tabii, ilgili komisyonun bunu bir madde olarak da yazması gerekir
di.
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Yanlışlık burada...
BAŞKAN - Sayın Dönen, müsaade ederseniz, sabahleyin bir iki satıria ifade ettim. Bu tasarıyı
buradan geçiren komisyon biziz. Yani, sonuçta Meclis Başkanlığımızın takdiriyle, bir başka komis
yona havale edilmiş, orada sonuçlandırılmış ama, sonuçta Plan-Bütçe Komisyonunun önemi bir
kez daha ortaya çıkıyor. Bu bir kıskançlık değildir asla. Zaman zaman bazı komisyon yöneticiler
imizin fevkalade, alıngan yaklaşımlarını görüyoruz, sergileniyor; ama, bu yerler hepimiz için gelip
geçicidir. Hiçbirimiz burada bulunduğumuz için Plan-Bütçenin yetkisini ve gücünü kıskançlıktan
koruyor değiliz. Doğru bir iş yaptığımızı söylediğimizden koruyoruz. Bir süre sonra ben de belki
buradaki birçok arkadaşımız da bir başka alanda görev yapmamız olasıdır. Ama, Plan-Bütçe
Komisyonunun önemini bütün herkesin bir daha gözden geçirmesi lazım. Onun için bu yanlışları
belki biz de yapıyor olabiliriz ama, bu komisyonumuz çok hassas... Takdir, tabii. Meclis Başkanlığınındı; bu şekilde sonuçlandı.
Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum; bugünkü çalışmamız oldukça yararlı oldu. Bu
görüşlerden, tartışmalardan son gün umuyorum; bazı bölümler için bürokrasimizin de plan için de
bazı ilaveler yapmayı arzulayabilirier; onlar da bize katılabilirier; bunu tabii, son gün belir
leyeceğiz.
Bu şekliyle, bugünkü birieşimi böylece kapatıyorum; yarın 10.30'da ikinci gün programında
yer alan 5 ,6 ,7 ve 8 inci bölümlere ait müzakereler için buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliy
orum.
Kapanma Saati: 18.37

-

77

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
GÖRÜŞME TUTANAKLARI
BAŞKAN: Metin ŞAHİN
BAŞKANVEKİLt: Mehmet Hanifi TİRYAKİ (Gaziantep)
SÖZCÜ : NUıat GÖKBULUT (Kırıkkale)
KÂTİP : Cafer Tufan YAZICIOĞLU (Bartın)

20.06.20M
KONULAR
- AVRUPA BİRUĞI İLE İLİŞKİLER
- TÜRKİYE’NİN BÖLGE ÜLKELERİ VE DİĞER
ÜLKELERLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
- BÖLGESEL GELİŞME HEDEF VE POLİTİKALARI
- SOSYAL VE EKONOMİK SEKTÖRLERLE İLGİLİ
GELİŞME, HEDEF VE POLİTİKALARI
(I. II. III, IV. V. VI ve VII kısımlar)

BİRİNCİ OTURUM
AYDIN A.A YAYDIN
EVLİYA PARLAK
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU
CAFER TUFAN YAZiaOĞLU
MEHMET DÖNEN
KEMAL KABATAŞ
HİKMET ULUĞBAY
ZEKİ ÜNAL
OSMAN YUMAKOĞULLARI
OĞUZTEZMEN
İKİNCİ OTURUM
CEVAT AYHAN
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
AHMET KENAN TANRIKULU
SAİT AÇBA
ASLAN POLAT
NESRİN NAS
AHMET DERİN
MÜCAHİT HİMOĞLU
A Ü GEBEŞ
HÜSEYİN KANSU
SORULAR
OĞUZTEZMEN
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
AHMET KENAN TANRIKULU
KEMAL KABATAŞ
AHMET DERİN

İstanbul
Hakkâri
Bursa
Bartın
Hatay
Samsun
Ankara
Karaman
İstanbul
Bursa

3
8
13
15
17
21
25
29
33
35

Sakarya

40

İzmir
Afyon
Erzurum
İstanbul
Kütahya
Erzurum
Konya
İstanbul

45
45
51
57
60
62
66
68

Bursa

69 ,7 5 .7 7

*
İzmir
Samsun
Kütahya

69.77
75
76

BİRİNCİ OTURUM
Açılma S aati: 10.43
BAŞKAN : Mehmet ŞAHİN
KÂTİP : Cafer Tufan YAZICIOĞLU (Bartın)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanım; hepiniz hoşgeldiniz, hepinize günaydın.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ikinci gUn görüşmelerine başlıyoruz.
Yeterli çoğunluğumuz vardır.
Bugün, Avrupa Birliği ile İlişkiler, Türkiye’nin Bölge Ülkeleri ve Diğer Ülkelerle Ekonomik
İlişkileri, Bölgesel Gelişme Hedef ve Politikaları, Sosyal ve Ekonomik Sektörlerle İlgili Gelişme,
Hedef ve Politikalarına ait olan 7 nci kısma kadar olan bölüm dahil olmak üzere bugün yine yoğun
bir çalışma içinde olacağız. Komisyon arkadaşlarıma, he zaman olduğu gibi, talep edenlere sırayla
söz vereceğim. Milletvekili arkadaşlarımızdan da zaman zaman aramıza katılanlar oluyor, onlara
da yine söz vereceğiz; ancak, önceden gelen olur da söz talep ediyorsa, düşünüyorsa, bizi erken
uyarırlarsa da memnun oluruz. Tam toplantı biteceği saatte haber ediyorlar, o zaman gene söz ve
riyoruz ama, daha doğru olanı, sabahtan akşama kadar bizi izleyip de sessiz kalmamak yerine, işa
ret etmeleri, örneğin, misafir milletvekilimiz var, bilmiyorum söz talep edecek misiniz siz de?..
Sayın Bakanım?..
RIZA ULUCAK (Ankara) - Gelişmelere göre...
BAŞKAN - Sonradan, peki.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Osman Pepe’yi yazarsanız...
BAŞKAN - Hay, hay; memnuniyetle.
Evet, değerli arkadaşlar; tekrar hepinize günaydın diyerek görüşmelere başlıyoruz.
Söz talep eden arkadaşlanmızdan Sayın Ayaydın sanıyorum gene ilk sıralarda, kendilerine
söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ayaydın.
AYDIN A.AYAYDIN (İstanbul) -Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli Komisyon üyeleri, de
ğerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesin
de bugün Avrupa Birliğiyle ilişkiler, Türkiye’nin bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ekonomik ilişki
leri, bölgesel gelişme hedef ve politikaları konusunda kişisel düşüncelerimi sizlerle paylaşmak üze
re söz aldım. Bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
İkinci Dünya Savaşından sonra dünya ticarî hayatında bölgeselleşmenin mi yoksa küreselleş
menin mi ağırlık kazanacağı ya da her ikisinin birbirini tamamlayacağı yönünde geniş tartışmalar
yer almıştır.
Özellikle, Amerika, Avrupa ve Asya’da kendi aralarınde serbest ticaret yapan, ancak, dışarıya
karşı korumacı üç büyük blok oluşması üzerinde durulmuştur. Bugüne kadar gelişmeler genelde
bölgeselleşmenin küreselleşmeyi baltalamadığı daha ziyade tamamladığı yönündeki kanaatler or
taya çıkmıştır.
Dünya ticaretinin kurallara bağlanmasını sağlayan Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması
(GATT) ve 1.1.1995 itibariyle GATT’m yerini alan Dünya Ticaret örgütü kuruluş anlaşmasının te
mel amacı, ticarî ve ekonomik ilişkilerin tarafların yaşam standardını yükseltecek biçimde yürü
tülmesidir. Bu durum da, ancak, dünya ticaretinin serbestleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bunun
sonucu olarak da serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birlikleri kurulması ve az gelişmiş ülkelere
gelişmiş ülkelerden daha fazla taviz verilmesi gündeme gelmiştir. Böylece. dünya ticaretinin art
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ması hedeflenmiştir. Bölgesel entegrasyon ve onun çeşitleri gündeme gelmiştir. Bunlar sırasıyla;
serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik birlikler.
Avrupa, Amerika ve Asya pasifıkte dünyanın en büyük üç bölgesel entegrasyon hareketini ve
bunlardan en ileri seviyede bölgesel entegrasyon olarak Avrupa Birliğini görmekteyiz. İkincisi,
Amerika’da NAFTA, üçüncüsü ise, Asya pasifıkte yer alan APEC’tir. Ancak, NAFTA, henüz ser
best ticaret bölgesi aşamasındadır. Bölgesel entegrasyon yönünde takvimi hazırdır ve gerekli adım
lar atılmaktadır. En zayıfı ise, AHEC’dir. EPEC’te, bölgesel işbirliği yapısı serbest ticaret bölgesi
ne dönüştürülme amaçlanmaktadır; ancak, bu konudaki takvim, NAPTA’nın ki kadar net olarak or
taya çıkmış değildir.
Avrupa Birliği, dünyanın en başanlı bölgesel ekonomik entegrasyon örneğidir. Parasal ve eko
nomik birliğe ulaşmak için gayret göstermektedir. Hatta, siyasî entegrasyonu sağlamayı amaçla
maktadır.
1993 yılından yürüriüge giren Maastrich anlaşmasıyla Avrupa Biriiği adını alan bu entegras
yonun, üç temel unsuru vardır. Birinci unsur, Avrupa Topluluğudur. Avrupa Biriiğinin ilk en faz
la gelişme sağlamış unsuru AT’dir. İkinci unsuru, zaman içinde oıtak savunmaya da yol açacak bir
ortak dış ve güvenlik politikasıdır. Üçünsü unsuru ise, adalet ve iç işlerinin koordinasyonudur. Bu
son iki unsur, ülkeler arasında daha yakın siyasî ilişkilere yol açabilecek niteliktedir.
Maastrich anlaşmasıyla ekonomik ve parasal birliğin gerçeleştirilmesi için ülkelerin kamu açı
ğı, kamu borcu, enflasyon oraıu, faiz oranı gibi parametrelerine sınırlama getirilirken, Kopenhag
kriterieriyle aday ülkelerin üye olabilmeleri için demokrasinin güvence alUna aldığı istikrarlı bir
kurumsal yapı, hukukun üstünlüğü, insan haklan ve azınlıklara saygıyı kapsayan siyasî kriterleri
yerine getirme koşulu öngörülmüştür. Birlik, Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam anlaşma
sıyla temel hak ve özgüriükler ile Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine riayet etmeyi, tam üyelik için
bir şart olarak ortaya koydu. Maastrich anlaşması, temel bazı ekonomik kriterier getirmektedir. Av
rupa Birliği içinde tam üye ülkeleri bağladığı gibi, ülkemizle beraber, tam üyeliğe aday üyeleri de
bağlayan kararlardır. Bu kararlar tam üyelik için şart olan kararlardır.
İktisadî kararlar;
Tam üyeliğe adım aUbilmek için öncelikle kamu açığının gayri safı yurtiçi hasılaya oranının
yüzde 3’ten az olması, (bu. Yedinci Plan Döneminde yüzde 10 idi)
Kamu borcunun gayri safı yurtiçi hasılaya oranının yüzde 60’ı aşmaması.
Enflasyon oranının en düşük orana sahip üç üye ülkenin ortalamasımn en fazla 1,5 puan üze
rinde olması gibi şartlar getirilmiştir.
Ülkemizin, bu kriterlerin oldukça gerisinde olduğu bir gerçektir.
İşte, Sekizinci Kalkınma Planındaki tek haneli enflasyon hedefi hurdan kayanaklanmaktadır.
Avrupa Birliğinin ortaya koymuş olduğu sosyal kriretlere gelince;
Haziran 1993’de gerçekleştirilen Kopenhag zirvesinde, aday ülkelerin Avrupa Biriiğine üye
olabilmeleri için karşılamalan gereken üç ana kriter Maastrich Avrupa Zirvesinde onaylanmıştır.
Siyasî kriterler, demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapı, hukukun üs
tünlüğü, insan haklan ve azınlık haklanna saygı,
İktisadî kriterler; işleyen pazar ekonomisi ve Avrupa Biriiği içindeki piyasa güçlerine ve reka
bet baskısına karşı koyabilme kapasitesidir.
Üçüncü kriter de, topluluk müktesabaünın kabul edilmesidir. Bu, özetle. Avrupa Birliğinin
çeşitli siyasî, ekonomik ve parasal hedeflerine bağlılıktır.
Kopenhag kriterlerine de bakacak olursak, burada da alacağımız daha çok yol görülecektir.
-
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4 Mart 1998 ‘de Türkiye için hazırianacak olan “kablım öncesi strateji” öngöriilmüştür.
Helsinki Zirvesi sonuç belgesinde de, Türkiye içinde diğer aday ülkelere olduğu gibi, kaülım
ortaklığı hazırlanması öngörülmüştür. Bu katılım ortaklığı Türkiye ile istişare edilerek hazırlanacakür. Katılım öncesi stratejinin temel uygulama aracı olan katılım ortaklığı, Kopenhag kriterleri
ne uyum için yapılması gerekenleri, Avrupa Birliğinin müktesabaüna uyum yükümlülüklerini, ma
lî yardımlan ve üyelikler için gerekli kısa ve orta vadeli öncelikleri kapsamaktadır.
Yedinci Plan döneminde gümrük birliği tamamlanmıştır. Bu kapsamda da dışticaret, gümrük
ler, rekabet, fikıi ve sınai haklar, devlet yardımlan, sanayi mevzuatı, tüketicinin koruması yönün
deki düzenlemeler plan döneminde yürüdüğe girmiştir. Gümriik biriiği ile birlikte Türkiye, Avru
pa Topluluğu ve EFTA sanayi ürünleri ithalatından aldığı gümrük vergileriyle eş etkili vergileri
kaldırmış, üçüncü ülkeler çıkışlı sanayi ürtinlerine ise, Avrupa Topluluğunun uygulamış olduğu or
tak gümrük tarifesini uygulamaya başlamıştır. Ortak gümrük tarifelerinden sonra ülkemizin Avru
pa Topluluğu ve EFTA ülkelerinden yapmış olduğu ithalatta büyük artışlar olmuştur. Aynı durum,
üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta da artış getirmiştir.
Devlet Planlama Teşkilatı koordinasoyunun da 1998 yılından beri sürdürülmekte olan çalış
malar, Türk mevzuatımn Avrupa Topluluğu mevzuatına uyum çalışmalarının yönü ve kapsamın
da değişiklik yapma gereğini ortaya çıkarmıştır. Mevzuatla ilgili durum tespiti halen kanun, ku
rum ve kuruluşlannda devam etme yolunda görülmektedir..
Avrupa Biriiği, Türkiye-Avrupa Topluluğu ortaklık ilişkisi çerçevesinde, 1963-1995 döne
minde ülkemize üç malî protokol, tamamlayıcı protokol ve özel işbiriiği f<»ıu kapsamıda tc^lam
830 milyon ECU tutarında hibe ve kredi şeklinde malî kaynak sağlamışUr.
Ayrıca, 1995 yılında ortaklık konseyi kararianyla gümrük biriiği tesis edilirken, Avrupa Bir
liği malî deklarasyonuyla Türkiye'ye altı değişik kaynaktan tq7İam 2,8 milyar ECU yardım sağla
nacağı sözü verilmiştir. Bu kaynaklardan 376,5 milyon ECU’lük hibe ve 200 milyon ECU’lük
makro ekonomik yardım kullanılamamıştır.
Ayrıca, Marmara depreminde kullanılmak üzere Avrupa Yatınm Bankasından 600 milyon
EURO tutarında fınasman taahhüt edilmiş, bunun ancak 450 milyon EURO’luk kısmı için kredi an
laşması imzalanmışür. Aynca, 2000 yılından başlamak üzere. Uç yıl içinde 8,5 milyar EURO tuta
rında kredi sağlanmıştır.
Türkiye’nin Avrupa Biriiğinden ve dolayısıyla Avrupa Biriiğinin de Türkiye’den karşılıklı
beklentileri mevcut olup, bunlar çeşiüi platformlarda vurgulanmış, anlaşmalaria tescil edilmiştir.
Türkiye olarak; öncelikle Yedinci Plan döneminde gerçekleştirilemeyen hukukî düzenlemele
rin, Yedinci Plan döneminde tamamlanması. Sekizinci Plan döneminde tamamlanması gerekmek
tedir. Aynca, Sekizinci Plan döneminde ülkemizin Avrupa Biriiği üyelik sürecini hızlandıracak po
litika ve tedbirieri içeren ulusal program. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırianarak uygu
lamaya sokulmalı, ulusal programın plan ve yıllık programlannda öngörülen hedef ve ilkeler ile,
Avrupa Biriiği tarafından Türkiye için hazırlanacak katılım ortaklığı belgesiyle uyumlu olması da
sağlanmalıdır. Enflasyon tek haneli rakama düşürülmeli, özelletirme, hızla, en kısa zamanda biti
rilmelidir. Serbest piyasa uygulamalan önündeki engeller hızla kaldınimalı; devlet, yön gösterici
olmalı, eğitim, sağlık, altyapı gibi projelerie ilgilenmeli, tarım sektöründeki ürünlerin taban fiyat
uygulamalanndan uzaklaşılarak borsa teşekküllerine imkân verilmelidir. Tarım kesiminde yapıla
cak yardımlann aileye yönelik olmasına çalışılmalı, eğitim kalitesi Avrupa standartlarına yükseltil
meli; altıyapı çalışmalannda yoğunlaşarak karayolu yanında, demiryolu ve deniz ulaşımında güç
lendirme eğilimine girmek zorundayız.
Bunun yanında, ülke olarak Avrupa Biriiğinden beklentilerimiz;
Avrupa Biriiğinin tanmsal ürünlere yönelik yüksek koruma oranlan ülkemiz gıda sektörünün
rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu konuda müzakere süreci mutlaka ve mutlaka başlatılmalıdır.
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ülkemizin. Avrupa Birliği üyesi olmadan gümrük birliği anlaşmasmı uygulamak zorunda kal
ması nedeniyle sıkmtılar vardır. Bu konuda göreşmeler süratle başlatılmalıdır.
Türkiye, kendisini ilgilendiren tüm alt komisyonlara kaülabilmeli ve alınacak olan kararları
daha önceden sezebilmelidir.
Türkiye’nin gümrük birliğinden doğan 2.5 milyar dolar alacağı, vakit geçirilmeden ödenmeli
dir. Katılım stratejisiyle vadedilen malî yarımlar başlatılmalıdır. Türkiye’ye, Avrupa Birliğinin
yapmış olduğu mevzuat değişiklikleri hızla haber verilmelidir.
Türkiye’nin bulunduğu jeostratejik ve jeoekonomik durumu dolayısıyla, geçmişten gelen bağ
lar göz önüne alınarak; Balkanlar, Orta Asya ve Kafkas ülkeleriyle tercihli ticaret anlaşması yapalabilmesi için Avrupa Birliğiyle müzakerelere oturmalıdır.
Ülkemizin bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerine bakacak olursak; ülkemiz,
jeoekonomik konumuyla birlikte, demokratik-laik ve pazar ekonomisini benimsemiş, ferdin kazan
cına önem veren bir ülke olarak Türk cumhuriyetleri için model ülke olma konumunu taşımakta
dır.
Türk cumhuriyetleri ve topluluklan ile ilişkilerimiz, dışpolitika hedeflerimiz doğrultusunda,
orta ve uzun vadeli millî menfaatlerimize ve bölge menfaatlerine uygun düşecek şekilde sürdürül. melidir.
Sovetler Biriiğinin dağılmasından Sonraki süreçte, Türk cumhuriyetleriyle geçmişten gelen
kültürel ve tarihî bağlarımız nedeniyle. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde 77 adet
anlaşma aktedilmiştir.
Ülkemizle Türk cumhuriyetleri arasındaki, bu dönemler içinde ticaret hacmimiz, 1,3 milyar
dolara ulaşmış ve dışticaretimiz içindeki payı, 1,7 ‘yi bulmuştur.
Eximbank tarafından Türk cumhuriyetlerine 1992-1999 yıllarını kapsayan dönemlerde 1,123
milyon dolar kredi tahsisi yapılmış, ancak bunun 851,5 milyon dolan kullandınlabilmiştir.
1992-1993 öğretim döneminde başlatılan Türk Cumhuriyetlerine yönelik büyük öğrenci pro
jesinin 2000 yılı sonu itibariyle sayısı 13 OOO’e ulaşmıştır. Halen öğrenimi devam eden öğrenci 5
OOO’in üzerindedir. Ancak, burslar günün şartlarına göre tartışılır değerdedir. Dolayısıyla, öğrenci
-sayısının artmasının sağlanması, verilecek burs miktarlarına göre cazip hale getirilmelidir.
Türkiye-Moğolistan arasındaki Türk anıtlarının restorasyonu için ayrılan bitimi için gerekli
ödeneklerin hızlandırılması önem taşımaktadır.
özellikle, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ortaklık konseyi karariarı
doğrultusunda kredi desteği, teknik yardım çalışmaları devam ettirilmeli, iki ülke arasındaki mev
zuat uyum çalışmaları bitirilmelidir.
Dış yardımlardaki koordinasyonsuzluğun giderilebilmesi büyük önem arz etmektedir. 1999 yı
lını kadar yurt dışına ihraç edilen 2,350 milyar ABD Doları tutarındaki sermaye ihracının yüzde
12,3’ü Türk Cumhuriyetlerine aittir. Dolayısıyla, dış ticaretteki payın artırılması gerekmektedir.
Türk Cumhuriyetlerinden çeşitli konularda eğitilen elemanlara yönelik çalışmalarda, belli bir
hedef ve stratejinin ortaya konması gerekmektedir.
Türkiye’yi, Türk Cumhuriyetlerine taşıyacak olan demiryolu projelerinin hız kazanması ge
rekmektedir. Kars-Tiflis ve Van Gölü kuzey demiryolu bu projeler içerisinde sayılmaktadır.
Ülkemiz, ulaşım yanında, bölge enerji politikalarıyla iç içe bulunmaktadır. Enerji alanında ül
kemizin Avrupa ve Balkanlar için santral vazifesi görmesi, ülkemizin jeoekonomik konumunu bir
kat daha artırmaktadır. Hazar dörtlüsü olarak adlandırılan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan
ve Özbekistan 15-200 milyar varil petrol ve 6,5-18 trilyon metreküp doğalgazdan oluştuğu tahmin
edilmektedir. O nedenlerle, Bakü-Ceyhan Boru hattı ve Hazar geçişli Türkmen doğalgazının ülke
miz üzerinden taşınması yönündeki çalışmalar hızlandırılmalıdır.
-
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Bankacılık, müteahhitlik, tarım ve sanayi alanındaki işbirliği hızlandırılarak, yüksek teknolo
ji gerektiren konularda uluslararası yabancı sermayeli ortaklıklara hız verilmelidir.
Dışkaynak ve kredi finansmanı sağlayan uluslararası projelerde partner olarak yer almak, ül
kemiz dış politikaları açısından büyük önem arz etmektedir.
Türk Cumhuriyetlerinde önemli sorunlardan biri de, bölge istatistiklerinin Avrupa normlarına
uyarlama keyfiyetidir. Ülkemizde, Türk Cumhuriyetleri elemanlarının ülkemizdeki eğitimine hız
verilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin önderiiğini yaptığı İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Ko
mitesi faaliyetlerine etkin olarak devam edilmelidir.
İSEDAK etkinliğinin artırılması için, üye ülkeler arasında dünya ekonomilerinin güncel konu
ları üzerine görüş alışverişini sağlayacak oturumların düzenlenmesi önem kazanmaktadır.
Özellikle, üye ülke özel sektör yatırımcılarının fuariar yoluyla tanışmasını sağlayacak yeni or
ganizasyonların geliştirilmesine önem verilmelidir. Para, finans ve sermaye hareketleri ile dış tica
ret alanlarındaki sektörel uzmanlık grup toplantılarının sayısının artırılmasında yarar görülmekte
dir.
İslam Kalkınma Bankası kararıyla kullandırılan İhracat Kredi Sigortası Projesi, orta vade tica
ret projelerinde ülkemizin kullanabileceği araçlardan biri olarak göze çarpmaktadır.
Ekonomik İşbiriiği Teşkilatı 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımıyla, Türkiye, İran ve Pakistan şemsiyesinde 300
milyon insanın yaşadığı, 7 milyon kilometrekarelik 10 üyeli bir kuruluş olarak oluşmuştur.
Türkmenistan, Orta Asya Cumhuriyetleriyle beraberce üye olduğu tek bölgesel ekonomik ör
güt olan EİT’nin, ülke için önemi son derece açık olarak gözükmektedir. Türkiye, jeoekonomik ko
numu itibariyle mütalaa edildiği zaman. Ekonomik İşbiriiği Teşkilatına lider olma ve bu teşkilatı
yönlendirme durumundadır. Ekonomik İşbiriiği Teşkilatı bölgesinin çok zengin enerji kaynakları
nın akılcı bir şekilde kullanılması ve uluslararası pazariara ulaştırması hayatî önem arz etmektedir.
Türkiye, teşkilat içinde, ticaret rejimlerini şeffaflaştırarak. Dünya Ticaret Örgütü normlarına
uyum çalışmalarını hızlandırmalıdır.
Ayrıca, denize çıkışı olmayan Orta Asya ülkelerinin dünya ticaret merkezlerine açılmalarını
sağlayacak ulaştırma hatlarının tamamlanması yönünde aktif tavır sergilemek zorundadır.
Ayrıca, merkezi İstanbul’da olacak olan Ticaret ve Kalkınma Bankası kurulması hususu son
aşamaya gelmiş olup, hızlandırılarak ülkemizin Bankanın faaliyetlerini yönlendirme imkânı oluş
turulmalıdır.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 1992 yılında Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan,
Ermenistan, Gürcistan, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanis
tan’ın katılımıyla, piyasa ekonomisi ilkelerine dayanan çok taraflı bir ekonomik işbiriiği modelidir.
Bu teşkilat, I Mayıs 1999 tarihinde, tüm ülkelerce onaylanmasıyla uluslararası bir örgüt haline gel
miştir.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı somut proje üretmede ve özel sektörieri bir araya ge
tirmede istenen seviyede gözükmemektedir. Bu eksikliğin giderilebilmesi için, yeniden yapılanma
sürecindeki üye ülkelere pazar ekonomisi yönünde eğitimin ülkemizce etkin şekilde verilmesi ge
rekmektedir.
Ayrıca, ülkemizin altyapı ve finans açısından yeniden yapılanmada üye ülkelere bilgi ve tec
rübelerini aktarması gerekmektedir. Merkezi Selanik’te bulunan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma
Bankasının somut projeler üretmesine, ülkemizin yetişmiş işgücüyle yardımcı olması gerekmekte
dir.
-
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Serbest ticaret alanlannın oluşturulmasına, Avrupa Birliğinin cevaz verdiği ölçülerde hız veril
mesi, bölge içi ticaret ve sımr geçişlerinin hızlandıniması önem arz etmektedir.
özellikle Karadeniz’in korunması biyo Üretim alanlarının tespiti ve hakça paylaşım, özellikle
balıkçılık açısından önem arz etmektedir. Ülkemizin jeoekonomik konumu, gerek birinci kuşak
komşulanmız gerekse ikinci kuşak siyasî ve iktisadi boyutta hızla artmasına vesile olmaktadır.
BAŞKAN - Sayın Ayaydın, tamamlıyorsunuz herhalde.
AYDIN A. AYAYDIN (E)evamla) - Bitiriyorum efendim.
tkili ekonomik ilişkiler. Dünya Ticaret örgütü Anlaşması ve Gümrük Biriigi Anlaşması çer
çevesinde gelişme göstermektedir. İkili ticaıî ilişkilerimizde Almanya başı çekmekte, bunu sırasıy
la ABD, Rusya, Fransa ve İtalya izlemiştir.
Ülke gruplan olarak baktığımızda, ülkemiz ticaretindeki rolleri itibariyle OECD, Avrupa Bir
liği ve İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkeler ilk üç sırayı almaktadır.
Bölgesel gelişmeler yönünden ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik düzeyleri farklılıklar arz
etmektedir. Bu bölgelerimizde terör olayların neden olduğu göç olgusu büyük sıkınülara neden ol
muştur. Bu olgu, nakit akışkanlığı, ödenek yokluğu gibi nedenlerie, idaıt hatalar, eğitimde etkinli
ğin zayıflığı gibi nedenlerle oldukça yoğun sorunlar birikmiştir.
Bölgede başlatılan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi İS ili ve 1S8 000 metrekare alanı kapsa
makta olup, toplam 5.9 milyon nüfusa hitap etmektedir. Yine, aynı şekilde, GAFta, 32 milyar dolariık bir projedir; gerçekleşme oranı yüzde 44’dür. Sulama projelerinin ancak yüzde 12’si gerçek
leşmiştir. Enerji projelerinin yüzde 62*si gerçekleşmiştir.
Aynca, Doğu Karadeniz Bölgesi gelişme planı yapımı. Uluslararası işbirliği Ajansı tarafından
yürütülmektedir. Bu bölgelerde bölge kutuplaşma alanlannın iktisadi olanlannın hızla tespiti ve
kalkınma hamlesini başlatacak lokomotif sektörlerin ortaya çıkaniması gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerie. hepinize saygılanmı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürier Sayın Ayaydın.
Sayın Evliya Pariak; buyunm efendim.
EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkan. Sayın Bakanım, değerii milletvekili arkadaşlanmız, kıymetli bürokratlar, saygıdeğer basın mensuplan; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla
selamlarım.
Bugünkü programımızda, özellikle üzerinde durmamız gereken bölümlerden birisi, Türki
ye’deki bölgesel gelişme ve bölgeler arasındaki farklılıklann dikkate alınarak, çözüm önerilerinin
bu planda yer alıp almadığını kapsayan bölümü değerlendirmektir.
Planımızın, Türkiye’de bölgesel gelişmenin mevcut durumunu ifade eden bölümün 468 inci
maddesinde belirtildiği üzere, ki durum değişmemiştir. 1996 yılında yapılan bir sosyoekonomik
gelişmişlik endeksine göre. Türkiye ortalamasında Marmara Bölgesinde artı 1,69, Ege 0 4 . İÇ Ana
dolu 0,46, Akdeniz 0.06 artmış olmasına karşın. Karadeniz’de eksiye, yanı eksi 0 34, Güneydoğu
Anadoluda eksi 1,03, Doğu Anadoluda eksi 1,13 gerileme oldu. Bu 1996. Bu. örnek olarak burada
saptanmıştır. 19%’dan bugüne kadar bu sosyoekonomik araştırmalar yapıldığında, sonucun değiş
tiğini. aksine, daha vahim duruma geldiğini de ifade etmek mümkün. Çünkü, özellikle. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, dün de ifade ettim, onbeş yıllık bir terör felaketi sonucu, bölge
âdeta sürekli yoksulluğa doğru, göçe doğru ve insanlann perişanlığına doğru yönelmiştir.
Son iki yıldır -yani, bunu ben dün de arz ettim; ama, çok önemlidir- bu bölgede huzur ortamı,
güven ortamı sağlanmışur. Bunu da teyit eden, yine, değerii hazıriiyıcılann 478 inci maddede be
lirttiği gibi. Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde güven ortamı sağlanmış olmasına rağmen... “Eko
-

8

-

nomik gelişmelerin yeni bir ivme kazanması beklenmektedir. Ancak, bu bölgelerimizde nitelikli işgUcü, girişimcilik yetersizliği, pazarlama sorunları, ekonomik gelişmenin önUndeki başlıca darbo
ğazlar olarak yerini korumaktadır” denilmekledir.
Ben. tekrar vurguluyorum: Gerçekten. Türkiye’yi, eğer, biz. elli ili kalkınmada öncelikli yer
ler olarak değerlendirip, teşviklerimizi ve tebdirlerimizi bUtUn olarak ele alırsak, bir yere varmamız
belki mümkUn olmayacaktır. Bazı yerier için belki miimkUn; ama, esas, hepimizin gerçekten ülke
bütünlüğü için gerekli olan ve korunmaya muhtaç duruma gelen bu insanlara sahip çıkma açısın
dan yetersiz olduğunu vurgulamak istiyorum.
Onun için, hükümetten istirhamımız şudur özellikle bu planda da göremediğim bir şey. Za
man zaman paketler açılıyor, bölgesel kesimi kalkındırmak amaçlı. Bu paketler, ki burada, belli
yerierde zaten vurgulanmıştır, birtakım teşviklerden ibarettir.
örnek olarak, 554 üncü maddede “4325 sayılı Kanun çerçevesinde hem olağanüstü hal bölge
sinde hem de diğer kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaraUlması ve yatınmların teşvik ama
cıyla 22 ilde uygulanmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası, Çalışanlardan Kesilen Vergi
lerin Ertelenmesi, işlemlerde Vergi. Resim ve Harç İstisnası, Sigorta Primi İşveren paylarının dev
letçe karşılanması ve bedelsiz yatırım yeri tahsisi gibi ilave teşvik araçları uygulamasına devam
edilmektedir” denilmektedir.
Bu, aslında, yerinde olan birtakım tedbirier; ama, bazı iller için belki geçerii; ama, bazı iller
için de bu geçersizdir; çünkü. Doğu ve Güneydoğudaki illerie, Orta Anadoludaki veya Karadeniz
Bölgesindeki kalkınmada öncelikli yöre olarak beliriediğiniz illere de aynı imkânları tanıdığınız za
man, hiçbir özel sektörün bu sınır illerindeki herhangi bir yatırıma girmesi mümkUn değildir. Hat
ta, o bölgenin illeri arasında, örnek vereceğim; Van İlinde imkân varken, aynı imkânlar, Bitlis’te,
Hakkâri’de yapmaz. Yani, bu kadar farklı bir uygulama gerektiriyor.
Onun için, benim istirhamım şudur. Planlama yaparken ve özellikle hükümetimiz bu plan doğ
rultusunda bölgesel kalkınmaya önem verirken, her ilin kendi kalkınmasını sağlayan projeleri in
celemeli. Ki, bunu, özellikle dün de ben vurguladım; en iyi bilen kurum. Devlet Planlama Teşkila
tıdır Bugün, hangi il, Gümüşhane İli neyle, Hakkâri ili neyle, Van neyle, Bitlis neyle, Urfa neyle
-ki, GAP bölgesinde bu aşılmıştır aslında- bu illerin özel projeleri olmalıdır. Yani, bu, özellikle,
ağıriıklı olarak da, yine, devlet kesimi yatırım yapmak zorunda olduğu projeler olacaktır; çünkü,
özel sektörün, bir yerde para kazanmadan bir yere yatırım yapmasını beklemek bir hayalperestlik
olur
Onun için, özellikle istirhamımız şudur; paketler yerine... Örnek olarak söyleyelim, ben bunu
Genel Kunılda da vurguladım: Hakkâri İlinde Uç dört tane önemli proje var Biz Zap vadisi elekt
rik projesi var. 1980’den önce etütler yapılmış, trilyonlarca lira bu tespitlerin yapıldığı yerlere har
canmış. Son geçtiğimiz 1999 yılında, işte, hükümetimiz, 57 nci hükümet zamanında, Amerika ile
anlaşma yapıldı ve bu anlaşmalar çerçevesinde proje safhasına gelindi. Geçen bir iki aydan beri,
halen de belki Hâzinede onayda beklemektedir Halbuki, aslında, eğer bu bölgeyi kalkındırmak is
tiyorsak ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Tınans da sağlanmışsa. Hâzinede takılıp kalmasının anla
mını anlamak mümkün değil. Yani, biz, eğer, bölgeyi kalkındırmak istiyorsak ve hükümetimiz de
bu anlaşmayı yapmışsa, ki başka çare yok; çünkü, bizim mahallî kaynaklarla bunu karşılamamız
mümkün değil, bütçenin olanakları belli. Ama, iki üç aydan beri, bu projenin onayının Hazine Müs
teşarlığında beklediği şeklinde bize bilgi verilmektedir
Şimdi, bu geciktirmeler sonucunda, ileride, kavuştuğumuz ortama ve bu ortamı sağlama ko
nusunda mutlaka almamız gereken tedbirier olarak öngörülmelidir
Yine, Yüksekova İlçesinde, yıllardan beri proje bazında havaalanı inşaatı düşünülüyor. İhale
si için geçen sene 1,5 trilyona yakın para sarf edildi, kamulaştırma yapıldı. 2000 yılı bütçesinde de
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ödeneği ayrıldı. Mevsim şartlan belli, haziranın sonuna geldik, hâlâ ihale edilecek, inşaat başlaya
cak. Y üksekova 1 700, hatta 2 000 metreye yakın bir rakıma sahip. Eylülden sonra bir inşaatın baş
laması mümkün değil. Demek ki, bazı projeleri il bazında ele almak lazım.
Yine bu bölümde, özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde, bazı illerimizde kırsal kalkınma
projeleri uygulanmış. Gerçekten, gerekli olan bölgesel projelerdir. Ama, bunu yaygınlaştırmak ge
rekiyor. Örnek vereceğim. Onlara baktığımız zaman, işte şu kadar köy yolu, şu kadar stabilize ya
pılmış, şu kadar içmesuyu yapılmış. Bunlara girmediği zaman da sonuç alamıyoruz.
Ben, yine, ilimden örnek vermek zorundayım: 25 000 nüfusun yaşadığı Şemdinli Derecik grup
köy yolu vardır, ki askeri amaçlıdır. 80 kilometre ilçe merkezine uzak olan bir grup köyleri kapsı
yor ve güvenlik yönünden çok elzem olmasına rağmen... İki bütçedir yapılıyor; geçen seneki 1999
bütçesinde de aynı şey vurgulandı; ama. Köy Hizmetlerinden sorumlu Sayın Devlet Bakanımız,
Planlamadan ve bütçeden. Hâzineden 12 trilyon bulamadığımız için inşaata ve bu işe başlayamıyoruz. 2000 yılı için de bize verilen cevap, 35 trilyon bulamadığımız için. Bu sene de 100 trilyon ola
cak. Peki, burada yaşayan, üstelik her an terör korkusu... En azından, o bölgede, şunu da samimi
yetle söyleyelim: 3 OOO’e yakın korucu var.En azından, 500 aile, bu yolda belki evladını askerken,
korucuyken veya vatandaş olarak günahsız bir şekilde kaybetmiştir. Üstelik, bizim çok sayıda as
keri birliklerimiz bu bölgede bulunmaktadır. Şimdi, böyle bir projeyi de biz gözardı ediyoruz ve
planlama yapıyoruz, bölgesel kalkınmayı sağlıyoruz. Bunların gerçekçi olmadığını, ben, burada
vurgulamak istiyorum ve Sayın Bakanımızın da dikkatine arz etmek istiyorum.
Bu, özellikle sınır illerindeki kalkınmayı dikkate alırken ki, planlamada böyle bir şeye ben
rastlamadım. Halbuki, ekonomik gelişmişlik neyle sağlanacaksa, bu beş yıllık kalkınma planında
da vurgulanması gerekiyordu. Sınır ticareti hiç dikkate alınmamış. Halbuki, devlet planlama uz
manları tarafından da, herhalde bu tespit yapılmıştır. İncelendiğinde, beş, altı il, sadece İran ve
Irak’la sınır olan bu illerin ekonomik yaşamlarında düzelme, rahmetli Özal’ın ilk başbakanlığı dö
neminde; 1985, 1986, 1987, 1988’e kadar son derece büyük mesafeler alınmak suretiyle sağlanmış
tır. Bunun yegâne sebeplerinin başında, sınır ticaretinin çok sistemli ve elverişli halde yapılmasına
imkân verilmiş olmasıydı. Bugünkü şartlarda ise, maalesef, sınır ticareti yok edilir noktada bir kı
sıtlamalar getirilmiştir. Ama, bu alanda Sayın Başbakanın 11 Haziranda Diyarbakır’da yaptığı te
maslar sonucunda, bölge valileriyle yaptığı konuşmalar sonucunda, bu kararnamenin gözden geçi
rileceği yönünde bir beyanı olmuştur. Bu da bütün bölge halkını mutlu etmiştir. Dileğim, bundan
sonraki bütün bu planlamalarımızda, bu sınır ticareti gerçeğinin de dikkate alınarak teşvik görme
sini sağlamaktır.
Personel sıkıntısından söz edilmektedir. Ki, bunların başında, özellikle dün de vurguladım;
sağlık, eğitim ve teknik alanda idi. Yine, planın 562 nci maddesinde şöyle ifade var: “Nitelikli ele
man temini için; eğitim, öğretim, sağlık ve yayım hizmetleri ile teknik hizmetlerde çalışan kamu
personelinin bu yörelerde uzun süreli kalmasını özendirecek ilave tedbiHerin alınması konusunda
çalışmalar başlatılacaktır.”
Ki, daha önceki planlara da baktığımız zaman, bu tür, buna benzer ifadeler var; ama, maale
sef, ilave bir tedbirin bugüne kadar alındığını söylemek mümkün değil. Dileğim, bu tedbiHer ger
çekten lojman yönünden olur, farklı maaş uygulamasında olur. Ama, her şeye rağmen, yine, aynı
görüşümü vurguluyorum; bazı kesimler için zorunlu hizmet gerektiriyor, bunu da sağlamak lazım.
Yasal çerçeve sağlayarak... Yani, her halükarda, belli meslek gruplarına, diğer meslek grupları gi
bi bu bölgelerde çalışma zorunluluğunu getirmek mecburiyetindeyiz; çünkü, Türkiye’nin bütçesi
ve gerçeği şudur: Yüzde 100 farklı bir maaş verme durumunda olmamız mümkün değil. 15-20 mil
yon farkla veya 60 milyon farkla, hiçbir teknik elemanı, hiçbir uzman doktoru siz bu bölgeye gön
deremezsiniz.
özellikle, 563 üncü maddesinde “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere,
kalkınmada öncelikli yörelerde aile işletmeciliğinin geliştirilmesine ve istihdam artırıcı projelerin
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devamına hız verilecek ve fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek
tir” denilmektedir.
Bu konuda ilave edeceğim şudur özellikle; illerimizde ve ilçelerimizde, valiler ve kaymakam
lar bu konuda çok büyük bir zevkle çalışıyorlar ve çok güzel de projeler üretiliyorlar. Ben buna ta
nığım özellikle bölgeden dolayı. Genç kaymakamlarımız, ilçesine, özellikle aile ekonomisini etki
leyici projeler hazırlıyorlar; ama, kaynağı bulamıyorlar, bize başvuruyorlar. Sağ olsun, özellikle
Devlet Bakanımız Haşan Gemici Beye bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan
birtakım imkânlar yaratılıyor ki, onun da tabiî ne kadar yeterli olduğunu takdirlerinize sunmak is
tiyorum.
Yani, bu ne oluyor; yerine göre arıcılık oluyor, seracılık oluyor, meyvacılık oluyor, hayvancı
lık oluyor, ki bu küçük çapta kilimcilik oluyor, halıcılık oluyor; yani, aile ekonomisini canlandır
mak; çünkü, çok geniş bir işsiz nüfus vardır. Köylerden göç etmiş durumda, bekliyor.
Zaten, bu arada, tekrar aynı yere dönüyorum, dün de vurgulamıştım. Bu planlamada, köye dö
nüş konusunda bir planlama olduğuna ben rastlayamadım; ama, bir gerçektir, terör olayından son
ra Adana’dan tutun, Antalya’dan tutun, İzmir’den tutun, İstanbul’dan tutun, kendi illeri dahil ol
mak üzere her yerde bir sıkıntı yaratılmıştır. Bu nedir; şimdi Antalya’ya, Mersin’e, İzmir’e göç
eden hemşerilerimiz, oralardaki varoşlarda zaten perişan durumdadırlar ve her türlü menfî gelişme
nin de icabında gelecekte kaynağı olabilecektir. Biz orada sahip çıkamıyoruz. Bugün yöresinde de
aynı şekilde, 30 000 nüfuslu il, olmuş 70 000, belediye imkânları sıfır, altyapı yok, iş yok, güç yok.
Sabahtan akşama kadar o insanlar, kahve köşelerinde, sokak başlarında perişan.
Şimdi, bir şeyi takdirlerinize arz etmek istiyorum: Bölgenin hassasiyetini dikkate almak zo
rundayız. Bu insanlar üzerinde, açken, menfî birtakım şeyleri aşılamak çok daha kolay oluyor ve
bu insanlar, inanın ki, hiç birisi ama hiç birisi, sağladığımız bu güven ortamını kaybetmek istemi
yor. O halde, bizim devletimize çok büyük iş düşüyor.
Bu arada, bu insanların büyük bir çoğunluğu ortam sağlandı diyor, biz köyümüze dönelim.
Köye dönmek için birtakım elbette ki imkânlar yaratılması lazım. En azından evini, ahırını yapabi
lecek bir parasal yardım yapalım. Ki, bu imkânı, yavaş yavaş bütçe kaynakları vermeye başladı.
Biz bunu valilerimize de arz ettik. Genel Kurulda da arz ettik. Özellikle, planlı, programlı binadan
vazgeçelim dedik. İnsanlarımıza malzeme, işçilik verelim, kısa sürede, üç ay içinde kendi evini ya
par, iki oda yapar, üç oda yapar, yanında bir ahırını yapar, kümesini yapar ve bu insanlarımıza da,
aynı zamanda 15-20 tane küçükbaş, 1-2 tane de büyükbaş hayvan verirsek ve kendi köyüne döner
se, hem bu şehirlerdeki sıkıntılı potansiyel tekrar kaybolmuş olur, hem işsizlik azalmış olur hem in
sanlar da p>erişanlıktan kurtulmuş olur. Buna çok önem verilmesi lazım. Yani, hükümetimizin bu
konuyu özel bir proje olarak valiler üzerinde işbirliği sağlayarak...
5^ten, dileğim şudur bu arada; İnşallah, bu temmuz ayında, bu beş ilde devam ettirilen olağa
nüstü hal tamamıyla kalkar ve bu bölge valiliği de, bu tür projelerin uygulanmasını sağlayan koor
dinatör valilik haline dönüştürülür. Bütün dileğimiz ve temennimiz de budur.
Eğitim alanında, özellikle dün de arz ettim: Sekiz yıllık temel eğitime geçmemiz, elbette ki ül
ke için çok büyük bir yarar sağlamıştır ve dileğim bunun onbir, onikiye doğru çıkmasıdır; ama,
önemli olan bu sekiz yılı gerçekten kırsal kesimde de sağlamak. Bunun da tek yolu, ilköğretim
okullarını çoğaltırken, yatılı ilköğretim bölge okullarına ağırlık vermek lazım.
Geçen seneler, yine ilimden örnek veriyorum; devam eden işlerin toplam karşılığı aşağı yuka
rı 4-5 trilyon, bizim bütçe kaynaklarımızdan ayırdığımız para 1,5 trilyon. Şimdi, bu imkânlaria bu
eğitim problemini çözmemiz mümkün değil. Valilik ne yapıyor; bu 3,8 trilyonluk bir kısmı acil
destekten acaba bulabilir miyim diye İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı da Başbakanlığa sun
muş durumda.
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Şimdi, gerçekten o yanm olan yatılı ilköğretim bölge okulları bölgede bitirilirse, kırsal kesi
min okuldan uzak kalmış çocuklarının sekiz yıllık eğitimini biz güvence altına almış oluruz, ki, bu
ülkemizin geleceği için çok elzem olan bir olaydır.
Sayın Başkanım, değerli üyeler; özellikle, ben, bir konunun da altını çizmek istiyorum. Eğitim
açısından amaçlar, ilkeler ve politikalar bölümünde şöyle bir ifade kullanılmıştın”Eğitim sistemi
nin temel amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, düşünme, algılama ve problem çözme yetene
ği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip,
millî kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yonımlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen,
bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, bilgi çağı inasının yetiştirmektir.”
Bu amaç doğrudur, yerindedir, eksiksizdir; ancak, bunu gerçekleştirecek olan kişilerin de öğ
retmen olduğunu unutmayalım. Benim özellikle bunu vurgulamamın sebebi de şudur; çünkü, öğ
retmenlik mesleği, maalesef, ücret yönünden, imkânlar yönünden, henüz Türkiye’de tamamen say
gın hale gelen bir meslek durumuna gelmemiştir. Biz, sayısal olarak, son yıllarda sürekli değişik
menşeilere mensup insanları da katarak, hatta, geçmiş yıllarda, bir sayın bakanımızın zamanında beni isim vermeyeceğim, birkaç sene önce- ziraat mühendisi olan, veteriner olan, jeolog olan, ma
den mühendisi olan arkadaşlar öğretmen yapılmıştır. Şimdi, ben, öğretmen olduğum için, sürekli
bunlaria görüşüyorum, hepsi yakamıza yapışıyor; efendim, ben mesleğime dönmek istiyorum. Ya,
beş senedir sen öğretmenlik yapıyorsun... Yapamam ben bu işi diyor. Şimdi, bu gerçek karşısında,
böyle bir insana zoria, yirmi otuz sene siz öğretmenlik yaptırıp bir sonuç alacağınızı bekliyorsanız
aldanırsınız. Onun için, bu tür mesleğe alınan arkadaşların, mutlaka bu arkadaşların kendi meslek
lerine kaydırılması gerekiyor ve bunlann yerine, bu üç dört seneden beri uygulandığı şekilde, özel
likle en az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş, eğitim fakültesi mezunlarından öğretmen almamız
ve şartları da, mümkün mertebe, Türkiye’deki personel rejimi düzenlemelerinde ne gerekiyorsa...
Mutlaka, insan unsurunun başında öğretmen geliyor, öğretmen insanı yetiştirecek, bu amaçlan öğ
retmen gerçekleştirecek. Bu imkânları da öğretmenlere vermemizde büyük yarar vardır.
BAŞKAN - Sayın Pariak...
EVLİYA PARLAK (Devamla) - Sayın Başkanım. bitiriyorum.
Bu üniversitelerin oluşturulmasında, dün arz ettiğim gibi, tekrar vurguladığım şey şudur: Mut
laka Devlet Planlama Teşkilatımız, hükümetimizle bir işbiriiği yapmalıdır ve hükümet, bir tasan
getirmelidir. Yani, ülke çapında üniversite, gerçekten nerede kurulmalı, bir fakülte nereye ilave
edilmeli, bunu tespit edip, hükümetimiz bunu da getirirse, biz milletvekillerinin verdiği tekliflerle
popülist birtakım veyahut da politik mesajlaria ortada kalmasını önlemiş oluruz. Bu, Türkiye’nin
gerçeği açısından gereklidir.
Sayın Başkanım, son olarak bir şey arz etmek istiyorum: Özellikle planda, insanların açlık sı
nın altındakilerin durumunun değerlendirileceği ve bunun için bir sistem kurulacağı, yani, afet za
manında olsun, diğer zamanlarda olsun, bunu geçmişte biz yaşadık ve özellikle Sosyal Dayanışma
ve Teşvik Fonu, bölgemiz açısından, geri kalmış yöreler açısından çok önemlidir; çünkü, hepiniz
hatıriarsınız. Uç beş sene önce, çöplükten ekmek toplayan insan manzaraları vardı. Devletimiz, çok
sağlıklı ve yerinde bir hareketle, özellikle Sosyal Dayanışma ve Teşvik Fonlanyla, valiliklerin des
teklediği bazen aşevleri açılarak yemek dağıtıldı, kimsenin onuru kırılmadan, incitilmeden; bazen
de, şu anda, genelde katı gıda maddeleri temin edilmektedir.
Sağlık yönünden. Yeşil Kart karşılanmış ki, bu, 8 milyonu geçmiştir. Bu konular, özellikle
kaynak olarak yaratılan Sosyal Dayanışma ve Teşvik Fonunun güçlü hale getirilmesinde yarar var
dır ve bu bölgenin insanının onuru kınimadan bu hizmetleri verdiği için de, gerçekten yararlı oldu
ğunu vurguluyor, söyleyeceklerimi, zaman dolduğu için ilave edemiyorum. Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum, tekrar, planın hayırii olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Parlak.
Sayın Karapaşaoglu. buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOÖLU (Bursa) - Sayın Başkanım, E)eğerli Bakanım, değer
li milletvekili arkadaşlanm, çok değerli bürokratlar; bugünkü konumuz, özellikle Avrupa Toplulu
ğu ve diğer sosyal gelişmeler üzerine. Ben, özellikle Avrupa Topluluğuyla ilgili gelişmeler üzerin
de durmak istiyorum.
Türkiye, Avrupa Topluluğunun ürettiği politikalara aynen uymak yerine, o politikalar doğrul
tusunda kendisinin üreteceği politikalan da Avrupa Topluluğuna anlatmak, onlan ikna etmek ve
birlik içinde politika üretmek konumunda olmalıdır. Örnek olarak, Türkiye, tarım politikalanyla il
gili olarak kendisine dikte ettirilen değil, kendisinin de katkıda bulunacağı yeni tanm politikalan
üreterek Avrupa Birliğine sunmalıdır. Helsinki zirvesinde, Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesinin
asıl nedeni, Türkiye’nin, Kopenhag Kriterlerini uygulamış olması ya da Türk yöneticilerinin, ge
rekli reformlan yapmış olmalan değildir. Zaten, bu iki konuda da, 12-13 Aralık 1997 tarihinde ya
pılan Lüksemburg zirvesinden bu yana neredeyse hiçbir şey yapılmamışUr. öte yandan, Avrupa ka
muoyu, Türkiye’nin, yakın bir gelecekte Avrupa Biriiği üyesi olmasına yaklaşık olarak yüzde 50
itibarıyla karşı çıkıyor. 1999 temmuzunda Avrupa Biriiğinin istatistik merkezi Euro Barometre ta
rafından Avrupa Biriiğine üye 15 ülkede yapılan araştırmada, Türkiye’nin, Avrupa Biriiğine üye
olmasına, Avrupa kamuoyunun yüzde 4Tsi karşı çıkarken, yüzde 29’u destekliyor, yüzde 24’ü de
çekimser kalmayı tercih ediyor. Tabiî, bu, destekleyenlerle çekimser kalanları bir arada görmek de
mümkün. Türkiye’ye, Helsinki’de adaylık statüsünün verilmesinin nedeni, Türkiye’nin, Ortadoğu,
Balkanlar ve Kafkasya açısından stratejik konumunun Avrupalılarca algılandığı ve Türkiye’yi, Al
manya’ya karşı bir denge unsuru olarak gördükleri içindir. Fransa Dışişleri Bakanının “AvrupalI
lar sonunda anladılar ki, bu iki noktada çakılıp kalındığı takdirde, çözüm üretmek mümkün olma
yacaktır. Adaylık statüsü tanınarak, bir dinamiğin serbest bırakılması benimsendi. Çözüm bekleyen
sorunlar nedeniyle pek çok ülke, Türkiye’nin adaylığına karşıydı; biz onlara şunu söyledik; bu so
runlar sorun da çözülebilir, Türkiye’ye adaylık statüsü tanınarak işe başlanmalıdır” sözleri de bu
kanıyı doğruluyor. Fransız bakan şunu demek istiyor Lüksemburg formülünün Türkiye’yi idare et
mek için pek işe yaramağını gördük ve yeni bir formülasyon denemeye karar verdik, yeni formülasyon da, adaylık statüsünü içeriyor ifadesini veriyor. Türkiye gibi Müslüman bir ülkenin, Avru
pa Biriiğinde yer alması, her şeyden önce Avnıpa Biriiğinin çoğulculuk niteliğinin tam anlamıyla
belirginleşmesi olacak. Bugün AvrupalInın günlük yaşamında, toplumsal ve siyasî areneda, Hristiyanlığın fazla bir belirleyici etkisi olmadığı, hatta ihmal edilecek ölçüde olduğu söyleniyor; ancak,
Türkiye gibi Müslüman bir ülkenin din motiflerinin, Avrupa Biriiği ülkeleriyle bütünleşmesinde
sorun oluşturulacağı düşüncesinde olanlann yanıldığını ifade etmek gerekir. Türkiye, bütün dikka
tini, Ege ve Kıbns somnian üzerinde yoğunlaştırarak. Avrupa Biriiği ile görüşmelerini sürdürme
lidir. Türkiye, şayet, Avrupa Biriiğine tam üye olmak istiyorsa, Avrupa Biriiğini idare etme siya
setini terk etmelidir. Buna bir örnek olarak, geçtiğimiz günlerde. Komisyonumuzda, Avrupa Birli
ği sekreteryasının kurulmasıyla ilgili bir yasa tasarısı buradan geçerken, bu sekreteryanm, tamamen
Dışişleri Bakanlığı memurianna verilmiş olması çok önem arz ediyor. Biz. bunu, Türkiye’nin Dı
şişleri memurianyla, diplomatik bir siyasetle geçiştirileceği kanaatini taşıyoruz. Bu izlenimi orta
dan kaldırmak lazım. Avrupa Biriiğine, bu konuda karariılık göstererek, samimî olduğunu belirten
bir tutum sergilenmesi gerekiyor. Türkiye, bir bilim adamının belirttiği gibi, hem Avrupa’da hem
de AvrupalI olmak mecburiyetindedir.
Değerii arkadaşlar. Avrupa Biriiğinin, Türkiye ile ilgili olarak hazıriadığı düzenli raporiar se
risinde, 1999 yılı için hazırianmış olan rapordan birkaç satın size aynen okumak istiyorum: Genel
değeriendirme bölümünde şöyle diyor, “son gelişmeler, Türkiye’de, bir demokratik sistemin temel
özellikleri mevcut olmakla beraber, ülkenin, Kopenhag politik kriterierine hâlâ karşılamadığını te
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yit etmektedir. însan hakları ve azınlıkların korunması konularında ciddî eksiklikler vardır. İşken
ce, sistematik değildir; fakat, hâlâ yaygındır ve ifade özgürlüğü, yetkili makamlarca devamlı ola
rak kısıtlanmaktadır. Millî Güvenlik Kurulu, politik yaşamda büyük bir rol oynamaya devam et
mektedir. Yargının bağımsızlığı konusunda bazı iyileşmeler olmuşsa da, olağanüstü mahkemeler
sistemi devam etmektedir. Son aylarda, demokratikleşme yönünde bazı yeni cesaret verici işaretler
olmuştur. Hükümet ve Parlamento, politik yaşamı, adalet sistemini ve insan haklarının korunması
nı düzenleyen bazı önemli yasaların kabul edilmesi için çalışmışlardır. Bu tedbirlerin etkisini de
ğerlendirmek için henüz erkendir.” Yani, burada şunu ifade ediyor: Almış olduğumuz tedbirlerin
neticelerini görmek istediklerini ifade ediyor; fakat, bu çabalar sürdürülmeli ve Kürt kökenli olan
lar da dahil, tüm vatandaşları içine almalıdır. Demek ki, hâlâ Türkiye’de, Kürt kökenli vatandaşla
rımıza bir ayrıcalıkla davranıldığı kanaati hâlâ yaygındır, bunun giderilmesi mutlaka lazım. Bu son
satırı, özellikle, dikkatle dinlemenizi arzu ediyorum “Komsiyon, ümit eder ki, bu tedbirlerin olum
lu etkisi. Bay Abdullah Öcalan’a verilen ölüm cezasının infazıyla yok edilmeyecektir.” Aynca yi
ne, bu raporda dikkati çeken bir ifade “gerçek faiz oranlarını ve özel sektör yatırımlarını boğmak
ta olan kamu sektörünün yüksek finansman ihtiyaçlarını azaltmak için enflasyonist baskıların ve
bütçe açıklarının indirilmesine öncelik verilmelidir. Deprem hasarının onarımı için finansman ihti
yaçları göz önüne alınırsa, genel malî disipline ve ilave yapısal reformların hızla uygulanmasına
özel dikkat gösterilmelidir. Özelleştirmeye devam edilmelidir ve KOBl’ler daha fazla güçlendirilmelidir. Gelirin, eşit olmayan dağılımı ve çok büyük bölgesel dengesizlikler, sağlıklı ekonomik ge
lişmeye engel olmaktadır. Genel bir sosyoekonomik gelişme stratejisinin bir unsuru olarak eğitime
de özen gösterilmelidir.”
Gümrükle ilgili konuda da şunu ifade ediyor; “gümrük alanında yüksek derecedeki uyumlulaşmaya rağmen, hâlâ yeni bir gümrük kanununa ihtiyaç vardır.” Bu, çok enteresan bir ifadedir,
geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz, buradan geçirmiş olduğumuz Gümrük Kanununu daha he
nüz yeterli görmüyor.
Rekabet konusunda ise; Tekelin işleyişini, komisyon açısından kaygı verici olmaya devam et
mekle beraber, antitröst alanında ilerleme olmuştur. Türkiye, devlet yardımı programlarını, komis
yona bildirmiştir ve bunlar halen İncelenmektedir.
Tarımda hâlâ yüksek düzeylerde destek ve koruma mevcuttur ve son rapordan bu yana, mev
zuatın uyumlulaştırılması konusunda ilerleme olmamıştır.
Bu, okuduğum dikkat çekici unsurlardan sonra Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile ilgili olan iliş
kilerinde sosyal alanda aday ülke olarak hâlâ imzalamamış olduğu sözleşmelere de dikkat çekmek
gerekiyor. Bu sözleşmeler, sırasıyla şöyle; Bu sözleşmelerden, seyahat özgürlüğü ve diğer konula
rı içeren 4 numaralı protokol henüz imzalanmamıştır, çifte yargılamama ve çifte cezalandırmama
protokolü henüz imzalanmamıştır, ölüm cezasıyla ilgili protokol, 6 numaralı protokol henüz imzalanmamıştır, tadil edilmiş Avrupa sosyal şartı, yeniden tadil edilmiş şart imzalanmamıştır, ek pro
tokol toplu şikayet sistemi henüz imzalanmamıştır, ulusal azınlıklar için çerçeve sözleşme imzalanmamıştır, medenî ve siyasî haklar uluslararası sözleşmesi imzalanmamıştır, tercihli protokol birey
sel haberleşme hakkı imzalanmamıştır, ikinci tercihli protokol ölüm cezasının kaldırılması imzalanmamıştır, ekonomik ve sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi imzalanmamıştır, her
türden ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması sözleşmesi henüz imzalanmamıştır; Avrupa Birliği,
bu sözleşmelerin imzalanmasını beklemektedir.
Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde, malî açıdan Euro’ya geçilmesi münasebetiyle Türkiye
ekonomisi üzerindeki etkileri de bahis konusudur; bu konuda da, daha önce Parlamentomuzda bir
takım tartışmalar yapılmıştır, bu tartışmaları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Değerli arkadaşlar, günümüzün konusu olan çevre ülkeleriyle ilgili olarak ilişkilerimize bir
vurgu yapmak istiyorum. Planı incelediğimizde, Türkiye’nin, bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle eko
-
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nomik ilişkileri açısından sıralanan tedbirlere baktığımızda, üzerinde etkinliğimizin kalmadığı
Türk cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilere verilen önem, muhakkak, takdire şayandır; ancak, böl
gemizde tslam ülkelerinin varlığının da hatırlanacak kadar kayda alınması dikkat çekicidir. Yani,
bölgemizdeki İslam ülkeleriyle ilgili olarak ilişkilerimize yeterince değer verilmemiş görülüyor
planda. Bölgelerarasındaki ekonomik farklılıklar bir tabloda izah edilmiş bulunuyor; burada dikkat
çekici unsur, tarım kesiminin gelecek yıllarda gayri safî yurtiçi hâsıladan alacağı payın daha da dü
şeceği mesajını veriyor.
Bunun dışında, eğitimdeki sayısal gelişmelere baktığımız zaman, ilköğretimdeki 2000 yılında
ki öğrenci sayımızın, 2005 yılı sonuna kadar çok küçük bir farkla muhafaza edildiğini görüyoruz.
Gerek nüfus prodüksiyonundaki artış dikkate alınırsa gerekse ülkemizde lâlâ okula gitmemiş insa
nın bulunduğu göz önünde bulundurulursa, bu sayının yeterli olmadığı kanaatini taşıyoruz. Tabiî,
buna paralel olarak, öğretmen ihtiyacı, okul ihtiyacı gibi yan destekleri de eksik oluyor.
Kuruluşlarımıza göre hastane ve hastanedeki yatak sayılarına baktığımızda, hali hazırda I 220
hastanemizin bulunduğu, bunun içerisinde de 170 000 yatağımızın bulunduğu ifade ediliyor; 2005
yılı projeksiyonuna baktığımız zaman 170 000 yatağın, 200 OOO’e çıkarılabileceği öngörülmüş bu
lunuyor. Bunun, çok yetersiz olduğunu, bunun çok daha ötesinde rakamlara ihtiyacımız bulundu
ğunu ifade etmek isterim.
Benim dikkatimi bu planda en çok çeken, 851, 852, 853, 854, 855, 856 sayılı paragraflar. Şu
başlık altında toplanmış; Serbest zamanların değerlendirilmesi. Değerli arkadaşlar, bunun, bu ser
best zamanların değerlendirilmesi lafının, plandan çıkması lazım. Bir başka şekilde, gençlerin eği
timiyle ilgili programlar içerisinde bunun değerlendirilmesi lazım. Öyle bir mesaj ve imaj veriyor
ki plana, sanki Türkiye de, serbest zamanları bol insanlar ülkesi olmuş oluyor, işsiz insanlar ülke
si olmuş oluyor, okumayan, araştırmayan, gelişmeye katkısı olmayan insanlar ülkesi olmuş oluyor;
bu programın, bir başka fasıl içerisinde bu kitaptan kaldırılması lazım, buna, özellikle dikkat etmek
gerekir diye düşünüyorum.
Saygı ve selamlarımı sunuyor; planın, ülkemize, milletimize ve insanlık alemine de hayırlı ol
masını temenni ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Karapaşaoğlu.
Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu, buyurun.
CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) - Teşekkür ederim.
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, sayın milletvekili arkadaşlarım, kamunun değerii temsilci
leri; hepinize saygılar sunuyorum.
Uzun vadeli gelişme ve sekizinci plan stratejisinde bölgelerarası gelişmişlik farklarının azal
tılmasına yönelik faaliyet ve yatırımların destekleneceği, kırsal alanlarda merkezî nitelik taşıyan
yerieşim birimlerinin altyapılarının geliştirileceği, orman köylülerinin yerinde kalkındırılması ama
cıyla aynî kredi uygulaması yaygınlaştırılarak. Üretkenliklerinin, refah seviyelerinin yükseltileceği,
il planlama ve koordinasyon birimlerinin güçlendirileceği, bölge planları hazırlanıp, uygulanması
na önem verileceği gibi hususlar dikkati çekmektedir.
Diğer taraftan. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının 546 ncı paragrafında, planların
programlan ve bölgesel planların hazıriık, uygulama, koordinasyon ve izleme aşamalarının etkin
liğini artırmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca ihtiyaç duyulan merkezlerde birim
lerin oluşturulması için düzenlemeler yapılacaktır şeklinde bir kurumsal ve hukukî düzenleme ön
görülmektedir. Bölgesel planlama ve il planlama konusundaki bu yaklaşımları çok yararii ve ge
rekli hususların vurgulanması olarak değerlendiriyoruz; çünkü, bölge ve il düzeyinde planlamaya
eskisinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle, mahallî idareler için reform mahiyetini taşı
yan yasanın. Yüce Meclisimizce kabul edilip, yürüriüğe girmesiyle biriikte, il ve bölge düzeyinde
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planlama konusu daha da büyUk önem taşıyacaktır. Bir örnek vermek isterim; teşkilaün. Bölgesel
Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünce düzenlenen çalışma toplantılarının hepsine katıl
dım ve Devlet Planlama TeşkilaUnın bir projesi olarak hazırlanan Zonguldak. BarUn. Karabük Böl
gesel Gelişme Projesi uygulanmakUdır; ancak, uygulamanın, planın uygulandığı yörede, yerinde
oluşturıılmuş bir birim eliyle yürütülmesi, şüphesiz ki, daha doğru olurdu. Gerçi, bu bölgesel plan,
Zonguldak, Bartın, Karabük yöresinde olumlu gelişmelere vesile olmuştur. Yöre potansiyeli, bu
bölgesel gelişme projesinin bir şansıdır; ancak, proje alanında kurulu bir birim eliyle işlerin yerin
den izlenmesi ve yeni yeni projelerin, yerinden oluşturulması daha doğru olurdu.
Aynca, bu projenin yapılmasından bu yana, bir değeriendirme toplantısı yapılmadı; bu, arada
ki gelişmeleri izlemek için Devlet Planlama Teşkilaü koordinatörlüğünde ağırlıklı proje konulan
itibariyle Devlet Planlama TeşkilaUnın sektör uzmanlanmn da katılımıyla yöremizde bir toplanü
yapılmasını. Devlet Planlama Teşkilatının ve Sayın Bakanın takdirlerine arz ediyorum. Özellikle,
ilim Bartın, bu konuda size ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacakUr.
Bir başka husus da, il planlama ve koordinasyon müdüriükleri konusudur. Bu birimler, hiçbir
zaman yeterince güçlendirilememiştir. İçişleri Bakanlığınca bu birimlerin güçlendirilmesine yöne
lik düzenlemenin yapılması gerekir. Eğer, mahallî idareler reformu diye adlandırdığımız yasal dü
zenleme hayata geçirilecekse ve eğer bölge planlamasının önemini anlamışsak, ilk düzeyinde plan
lamayı da güçlendirmek bir zorunluluktur. Bu birimlerde illerin ihtiyacına göre değişik meslek dal
larında uzmanların, tatmin edici bir ücret politikası içinde çalıştınlmalanna olanak sağlanmalıdır.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağı, Türkiye’nin, bölge ülkeleri ve diğer ülkelerie eko
nomik ilişkilerine önem vermektedir. Teknolojik gelişmeler, büyüdükçe küçülen dünyamızda,
uluslararası ilişkiler ve örgütlenmeler hızlanmıştır, Karadeniz Ekonomik İşbiriiği de, bunlardan bi
risidir.
25 Haziran 1992 tarihinde, zirve deklerasyonunun imzalanmasıyla faaliyete geçen Karadeniz
Ekonomik İşbiriiği, 1 Mayıs 1999 tarihinde, Karadeniz Ekonomik tşbiriiği Teşkilatı kurucu anlaş
masının tüm ülkelerce onaylanmasıyla, uluslararası bir örgüt haline gelmiştir. Ancak, bu teşkilatın
kurulmasyıla, özellikle Karadeniz Bölgesindeki illere olumlu yansımalan olacağı şeklindeki yay
gın kanaat önemini korumaktadır; çünkü, bazı projeler, kamu ve özel kesime ait bazı projeler, Ka
radeniz Ekonomik İşbiriiğini referans almaktadır.
Mevcut limanlar, atıl kapasiteyle çalışırken, yeni limanların programlanması, Karadeniz Eko
nomik İşbiriiği çerçevesinde meydana gelecek olumlu gelişmelerie ilgilendirilmektedir.
Üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma, haberieşme, ekonomik ve ticarî bilgi değişimi gibi
alanlarda işbiriiğinin geliştirilmesine çalışılacağının planda vurgulanması, bu tespitimizi doğrula
maktadır.
Karadenizin korunması yönünde bir gelişme sağlanamamıştır. Kiriiliğin önlenmesi uzadığı
takdirde, Karadeniz, ölü birdeniz haline gelecektir. Kurucu üyesi bulunduğumuz bu teşkilatın. Ka
radenizin kurtarılması için aktif bir rol oynaması gerekir.
Devlet Planlama Teşkilatı, ilçelerin, illerin ve bölgelerin sosyoeko'nomik gelişmişlik sıralama
sı çalışmalarını yapmaktadır. Komisyonumuz çalışmalannda da yararianılan bu çalışmalar, en son
1996 yılında yayınlanmıştır. SS8 ilçenin, 76 ilin ve 7 coğrafî bölgenin gelişmişlik sıralamasını or
taya koyan bu araştırmanın, üst düzeyde bir teknik çalışma olduğunu biliyoruz; ancak, az önce be
lirttiğim gibi, son yapılan çalışma, 76 ili esas almaktadır, oysa, araştırmada yer almayan Karabük,
Kilis. Yalova. Osmaniye ve Düzce de il olmuştur. Bu durumda, belirttiğim illeri de kapsayacak şe
kilde araşurmanın yenilenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, illerin, ilçelerin ve bölgenin gelişmiş
lik durumu yeni verilerie ortaya konulmalıdır. Mevcut araştırmada olduğu gibi, yapılacak araştır
mada da görülecektir ki, ülkemizin her yöresinde gelişmemiş il ve özellikle ilçeler bulunmaktadır.
Örnek olarak, Bartın İlinin, turizm yönünden önemli bir merkezi olan Amasra İlçesi, 858 ilçe için-
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de 397 nci, Kurcaşile 473 üncü ve Bartın’ın, nüfus itibariyle birinci ilçesi Ulus İlçesi 703 üncü sı
radadır. Bu gerçek durumu ortaya koyan ve bunu uluslararası standartta bir çalışmayla belirleyen
Devlet Planlama Teşkilatımıza teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Kamu yatırımlarını programlarken
ve bunlara ödenek ayrılırken, bu sonuçlara dikkatini sürdürmesini istiyoruz.
Madencilik sonusunda, özellikle taşkömürünün, demir-çelik sektöründe kullanılması gerekti
ğine dikkat çekmek istiyorum. Kurulu kapasiteye nitelik ve nicelik anlamda sonuna dek kullanma
lıyız. Türkiye Taşkömürü Kurumunun uluslararası düzeyde ve diğer ülkelerde de bu birikimini kul
lanarak işletmecilik yapabileceği konusunda da dikkati çekmek istiyorum. Bir üretim kültürü ya
ratmalıyız; tüketici ve bekleyici insan kültürünün yerine, üretici ve katılımcı insan kültürü konma
lıdır. Topluma karşı sorumluluğumuz olduğunu asla unutmamalıyız. Verimli çalışma tercihimiz ol
malıdır. Düşünce ve gönüllerde üretim isteği oluşturulmalıdır. Çok ortaklı şirketler modeliyle üre
tim mülkiyetine katılma desteklenmelidir. Dünya üzerinde sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik
küreselleşmenin meşrutiyet kazanabilmesi, ulus devletlerin kuvvetli olmasına bağlıdır. Ulusal ve
manevî değerler korunmalıdır. Planlama, bilgi birikimi, dünya görüşü, yaratıcı düşünce, eleştirel
düşünce, uzak görüşlülük, gerçekçilik gerektiren heyecan verici bir işlevdir.
Hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN -Teşekkürier Sayın Yazıcıoğlu.
Sayın Mehmet Dönen, buyurun efendim.
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii arkadaşlarım; şimdi, pla
nın bugünkü bölümü gerçekten çok kapsamlı ve çok uzun. Yani, her konu başlığını burada okuma
ya kalksanız, herhalde 20 dakikada ancak okursunuz; ama, bu kadar uzun bir kümeyi 20 dakikada
anlatmak ve onun analizini yapmak mümkün olmasa gerek. Bu da gösteriyor ki, hükümetimiz ve
Komisyonumuz, bu planın çok fazla konuşulmasını ve irdelenmesini değil, biran önce buradan ge
çirilmesi ve bir şartın yerine getirilmesini amaçlamış görünüyor.
Değerii arkadaşlarım, şimdi, Avrupa Biriiği ile ilişkilerimiz konusunda gerçekten dünya bir
yandan küreselleşirken, bir yandan da bölgesel yeni organizasyonlar oluşmakta. Yani, Amerika
Birieşik Devletlerinin önünü çektiği NAFTA gibi, özellikle Uzakdoğuda Japonya’nın başını çekti
ği ASEAN gibi ve bizim de aynı coğrafyada olduğumuz Avrupa Birliği gibi bölgesel, kendi içinde
esneklik sağlamış olan yeni organizasyonlar kurulmakta. Bize de, bu organizasyonlar içerisinde bi
ze hem coğrafî olarak hem de kültürel olarak en yakın olan Avrupa Biriiği içerisinde yer alma zo
runluluğu doğmuştur. Neden; çünkü, bu bölgesel organazisyonlann dışında kalan sanayi ve ticaret
hacmi, sanıyorum, yer küre üzerinde yüzde 10. yani, yüzde 90’ına varan bir hacim, bu. Uç bölge
sel organizasyon kapsamı içerisinde oluşmakta. Ya siz bu yüzde 10’un içinde kalacaksınız ya bu
yüzde 90’ın içerisinde yer alacaksınız. Yani, gelişecekseniz, o zaman, Türkiye, Avrupa Biriiği içe
risinde yer almak durumunda. Ancak, Avrupa Biriiği içerisinde yer almanın da belli koşulları var;
yani, siz, ben Avrupa Biriiğine katılıyorum diyince, gel kardeşim katıl, bizimle biriikte ol diyen bir
Avrupa Biriiği de yok, belli kriterieri var. Aslında, bu kriterier, yani, Birieşmiş Milletlerin insan
Hakları Komisyonu tarafından taa 1940’lı yılların sonunda, 50’li yıllann başında ortaya konulan
kriterierin bir yeni sentezi olarak ortaya çıkmakta. Yani, o zaman da, yine Birieşmiş Milletler, dün
yada yaşayan insanların, daha kaliteli, daha onuriu, daha özgür ve yaşam hakkını güvenceye alan
bir İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlamıştı. İşte bu insan soyunun daha onuriu yaşaya
bilmesi için yayınlanan belgeler olarak karşımızda durmakta. Şimdi, burada, özellikle Kopenhag
Kriterieri diye adlandırılan kriterier, ülkelerin demokrasi normlarını, Maastricht’teki ekonomik
normlarını belirtiyor. Şimdi biz, ülke olarak, gerçekten kendi insanımızın bu kriterier içerisinde ya
şamasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Temel olarak, buna karar vermek durumundayız, bu yol
ayrımındayız. Yani, biz, eğer demokrasi kriterierini oturup, sivil toplum anlayışı içerisinde yeniden
dizayn mı edeceğiz; yoksa. Millî Güvenlik Kurulu standartlarına göre bir demokrasi mi belirieye-
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ceğiz, buna karar vermek durumundayız. Eğer bu karan veriyorsak, temel olarak biz belirli yol katederiz.
E)eğerli arkadaşlarım, aslında dünyada yükselen değer olarak algıladığımız değerler, iki küme
altında toplanmakta. Bunlardan birisi demokrasi ve şeffaflık, bir diğeri de rekabet. Eğer siz demok
rasinizi, şeffaf bir normda sivil toplam örgütlerine dayanan yeni bir anlayışla dizayn eder ve eko
nominizi de, özellikle rekabete uygun hale getirirseniz, zaten dünyadaki bu bölgesel oluşumlara,
Avrupa Birliğine de girmemek için önünüzde bir sebep kalmaz.
Diğerlerine, diğer alt birimlere baktığınızda, bunların türevleri olarak karşımıza çıkmakta, te
mel olarak, temel düşünce olarak bu iki norm karşınızda durmakta.
Şimdi, Avrupa Biriiğinin dışında bölgesel örgütlerle işbirliği konusunda Türkiye duygusal
davranmamalı; yani, hem ECO’yu kendi kurmakta öncülük yapıp hem de Tahran’da bu toplantı ya
pılıyor diye cumhurbaşkanı seviyesinde katılmıyorsanız, bence burada oturulup düşünülmesi gere
ken bir konu var. Yani, yarın aynı nedenden dolayı, İran da, Türkiye’de yapılır da katılmazsa, bu
demekki ECO ne amacına uygun olarak bundan sonra yaşamını sürdürebilir ne de etkin bir teşki
lat olarak gündemde kalabilir. Ama, bunu biz savunduk, kurulmasına biz öncülük ettik; ama, şim
di, biz, nedense bu konuda duygusal davranıyoruz diye düşünüyorum.
Yine bölge ülkeleri, Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimizde, değerii arkadaşlarım, Türk cum
huriyetlerinde 1990’lı yıllardan bu yana çok önemli gelişmeler olmakta, bütün cumhurbaşkanları,
bütün başbakanlar, bütün bakanlar o bölgelere gidip, ey kardeşler, nasılsınız, iyi misiniz, sarılmak
ta, birtakım sözler verilmekte, gelinmekte; ama, bence çok önemli adımlann da aülamadığı son za
manlarda ortaya çıkan olaylardan da karşımıza çıkmakta.
Esasında, o bölgelerin daha bağımsız hale gelmesi, yani, Sovyetler Biriiğinin dağılmasından
sonra oluşan daha gevşek bir bağla kurulan Birieşik Devletler Topluluğunu, daha sıkı bir bağ hali
ne dönüştürmeye yönelik çalışmaları Putin her gün yapmaya devam etmekte; ama, buna karşın bi
zim ülkemiz, bu bölgede, oraların daha bağımsız hale gelebilmesi için önemli projeleri gündeme
getirdi. Neydi bu; özellikle boru hatlanyla Moskova üzerinden pazarlanan petrolü ve en önemli ge
lir kaynaklarını Moskova’nın dışında bir alandan pazarianabilir hale getirebilseydik, bugüne kadar
bunları başarabil şeydik, o bölgelerin daha bağımsız olmalarını sağlar, daha tarafsız karar alma sü
reçlerini de başlatmış olurduk.
Başka ne yapabilirdik diye bakıyorum, tarihî ipek yolunu geliştirebilirdik, demirden ipek yo
lu yapabilirdik. O bölgelerin özellikle doğal kaynaklarıyla bizim var olan yetişmiş insan gücümü
zü ve teknolojimizi bir araya getirecek o yollar üzerinde çok önemli üretim merkezleri, organize
sanayi bölgeleri kurabilirdik; ama, bunları da planlayamadık ve ekonomik bağımsızlıklarını kazan
malarına yönelik ciddî adımlar atamadık; geldiğimiz noktanın da çok içaçıcı olmadığını hepimiz
görüyoruz.
Değerii arkadaşlarım, yurtiçi politikalara gelince, bölgelerarası dengesizlik konusunda bu
programda yazılanlara baktığımızda, tabiî ki Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizin özellikle bölgelerarasj dengesizlik açısından çok önemli bir geri kalmışlık gösterdiğini hepimiz biliyoruz.
Şimdi, bu, bütün planlarda var, görüyoruz, bakıyoruz. O bölge akla geldiği zaman, ilk akla ge
len hayvancılık. Burada da var. Diyortar ki, bu bölgede hayvancılığı geliştireceğiz. Nasıl geliştire
ceksiniz? O bölgede ailelere hayvan vereceğiz. Ne olacak? Onlar, onu besleyecek, etini, sütünü fi
lan pazarlayacak, onlann da işi düzelecek.
O bölgedeki insanlara verdiğiniz hayvanlan, örneğin oğlu evlenirken birini satar, bilmem kı
zı, çocuğu hasta olur öbürünü satar ve oradan verim alma şansınız yok. Şöyle dönün bir bakın hay
vancılığa dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Biz, hâlâ hayvancılıkta, özellikle büyükbaşta ortama 80100 kilo verim alırken, Amerika Birieşik Devletleri ortama 800 kilo alıyor. Yani, uluslaraşırı dedi
-
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ğimiz belirli gıda firmaları, Türkiye’den et almanın çok pahalı olduğunu... Niye, çünkü birim alan
da çok düşük verim aldığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz, görüyoruz. O bölgeye farklı, yani, yeni
teknolojilerin girmesi gerektiği kanısındayız artık. Yeter, artık vazgeçin bu klasik düşüncelerden,
bitsin bunlar. O bölgeye yeni teknolojilerle, gerçekten dünya pazarlarında rekabet edebilecek hay
van üreten merkezlerin kurulması gerekir; eğer yapılacaksa.
Yine, o bölgelerin, eğer gelişmemişliğini önleyecekseniz... Bakın, Hakkâriden bahsediyorsu
nuz, Hakkâri’de dokunan kilimler dünyanın en önemli kilimleri. Ben 1994 yılında o bölgede çok
büyük oranda kilim tezgâhı dağıttım ve arkasından da Almanya’daki işadamlanmıza gidip, gelin
arkadaşlar, bu bölgede dünyanın en iyi kilimleri pazarlanıyor, dokunuyor. Genç kızlarımızın hayal
lerinin nakşedildiği o kilimler, gerçekten takdire şayan kilimlerdir. Ama, biz, bunları ciddî anlam
da pazarlayamıyorduk. Dikkat ederseniz, bir bölümü geldi Almanya’daki o Türk işadamlan ve ora
dan önemli bir biçimde kilim ve diğer ürünleri aldılar, gittiler ve çok memnun kaldılar. Pazarlama
ağlarını, o bölgeyle Avrupa hattını kuracak kalıcı kurumlan bizim gerçekleştirme durumumuz var.
Eğer, bunu yapamazsak, o bölgelerin kalkınmasını çok ciddî anlamda düşünemeyiz.
Bakın, Siirt’in battaniye dokuyan özellikle el sanatları çok büyük bir bölüm olarak geçtiği için
söylüyorum bunlan. Bugün Mardin’in Midyat’ının el sanatlarında ne kadar ileri gittiğini ve bunla
rın ama, sahipsiz, o bölgelerde özellikle gümüş işleme konusunda ne kadar ileri gittiğini hepimiz
biliyoruz, ama, onları dünya pazarlarına sunamıyoruz.
Bırakın bunlan dünya pazarlanna sunmayı, var olan kurumlan da devlet eliyle yönlendirerek,
biz, o bölgelerde gerçekten o ürünlerin yok olmasını sağlıyoruz.
Dün ben aslında. Sayın Bakan da burada cevap verdi. Aşağıda Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde görüşülmekte olan yasaya karşı çıkışımın temelinde, merkezî hükümetin demokratikleşme
alanında adım atmadığını; yani, bir kurumun aidatını, hâlâ, devletin almasını veya almamasını ka
rarlaştırdığı bir sürecin yaşandığını burada söylemek için. Yani, siz, bir ticaret odasının oradaki ala
caklarını Mecliste erteliyorsunuz. İşte bakın sıkınU burada. Orada depreme maruz kalmayanlann
da aidatlarını erteliyor musunuz; erteliyorsunuz. Bir banka oraya gelmiş 20 milyon lira aidat veri
yor. Peki genel ertelediğiniz zaman, o bankanınki de erteleniyor. İşte, diyoruz ki, bırakın bunlara,
selektif... Yani, adam da diyor ki, size yazı yazan ticaret odası, ben 35 kişi çalıştınyorum, 2002 yı
lına kadar ben neyle geçineceğim? Yani, yaptığımz onlara da yaramıyor. Kime yanyor, niye üç gün
çalışıyoruz belli değil? İşte, diyorum ki, bunlan, mücbir sebepleri, bir tek madde koyarsınız, dersi
niz ki kardeşim, bundan sonra siz ertelersiniz... Yann, bir başka bölge, Allah göstermesin, deprem
oldu, aynı yasayı üç gün yine mi görüşeceğiz. Böyle bir mantık, tepeden yönetme mantığı doğru
değil. Bunları, yani, bizim artık yetkilerimizi, özellikle sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetime
devrettiğimiz bir anlayışı gerçekleştirmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, çok geniş başlıklı olduğu için eğitim konusunda da burada önemli söz
ler söyleniyor; ama, eğitimde başanlı olmak, eğitime ayırdığımız kaynakla orantılı; bence çok
önemli orantılı. Artık, bakın, dünyanın hiçbir ülkesi, Amerika Birieşik Devletleri dahil silahla hiç
bir başarıyı elde edememiştir. Ne Kore’de ne Vietnam’da, en modem silahlar aldığı halde. Ama,
siz, silahlara eğitime yatırdığınızdan daha fazla para yatınyorsanız bir ülkede ve ben o ülkede eği
timi geliştireceğim, o ülkenin insanlannı tüm dünyada yanşır ki, küreselleşmiş, bilgi çağının yay
gınlaştığı bir süreçte, tüm dünyadaki var olan işgücüyle yarıştıracak insanlar yetiştireceğim iddi
asıyla ortaya çıkıyorsanız ve bu iddiayı gerçekleştirmek için sizin eğitime çok önemli kaynaklar
ayırmanız gerekir.
Bence çok önemli kaynaklar ayırmanın yanında, yine üniversitelerimizin özellikle sanayimiz
le kurumsal işbiriiği yapacak yeni organizasyonlan geliştirmek durumundadır. Yani, sanayi-üniversite işbiriiği demiyorum, kurumsal bütünleşmeyi sağlayacak yeni bir organizasyonu gerçekleş
tirmek ve bilgi üreten üniversiteler, katma değer yaratan üniversiteler haline üniversitelerimizi dö
nüştürmek zorundayız.
-
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Değerli arkadaşlarım, yine, sağlık konusunda da, bakın, Türkiye’de, sağlığın, özellikle, yeter
siz olduğunu, sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmediğini hepimiz biliyoruz. Bu sağlık sistemin
den memnun değiliz.. Yani, siz devlet eliyle hâlâ ben devletin memuruyla sağlık hizmeti verece
ğim diyorsanız, bugünkü sağlık sistemi için gerekli olan personel, o gün burada Sağlık Bakanımız
da söyledi, böyle 40 bin 50 bin değil, 200 bin daha personel alacaksınız. Zaten kamu büyük diyor
sunuz, kaynağımız yok diyorsunuz, bunları da alamıyorsunuz. Sonuçta bu sistemi o zaman götüremeyeceksiniz. O zaman, gelin bu sistemi yürüyecek hale getirelim. Bu sistemin kendi kaynakları
nı üreteceği ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti verecek olan işletmeleri kurmaya yönelik olan çalış
maları yapalım diyorum.
Değerli arkadaşlarım, özellikle 21 inci Yüzyılda yeni konseptler doğrultusunda çalışma yaşa
mını da yeniden dizayn etmek durumundasınız.
İki ikutuplu dünyanın, iki ideolojili dünyanın çalışma yaşamı koşullan, artık dünyada geçerli
liğini kaybetmeye başlamıştır. Yani, üretim denklemi içerisinde emek ve sermayeden kaynaklanan,
yani çelişkiye dayanan, çekişmeye dayanan çalışma yaşamı, artık emek ve sermayenin bir ölçüde
öneminin azalması ve bilginin öneminin artmasıyla birlikte, artık işçi ve işverenin çıkarlarını bir
noktada birleştirir hale getirmiştir. Yani, artık işveren kendi ürettiği malın fiyatını kendi belirleyememekte, global pazarlar belirlemekte. Eğer, bu malın değerini global pazarlar belirliyorsa, bu iş
letme o global pazariara mal üretecekse, işçisiyle işvereniyle birlikte davranmak durumunda. Ya
ni, öğreten organizasyonlar çerçevesi içerisinde sürekli öğrenen bir çalışan grubu oluşturmakta,
toplam kaliteyi kendine ilke edinmesi gerekmektedir. O zaman, bizim böyle yazdığımız çizdiğimiz
bir sürü iş güvencesi, şu bu, bunlann artık hiçbiri çok fazla önemli hali kalmıyor; çünkü, işten ata
mayacak, zaten, işçi işveren biriikte bir işgören kavramı içerisinde dünya pazariarında rekabet ede
cekler. Eğer, birlikte rekabet edecek şartları oluşturamazlarsa, o eğitimli işçiyi oluşturamazsa, o bil
gili işçiyi oluşturamazsa, zaten dünya pazarlarında rekabet gücü kalmaz. Onun için, artık bu konseptleri gündeme getiren, bu konseptleri göz önüne alan yeni bir çalışma yaşamı geliştirmek duru
mundayız.
Değerii arkadaşlarım, bakın yeni bilgi çağı dediğimiz çağın temel araçları öyle hale gelmekte
ki, kent merkezlerinin o yığılan, o büyüyen araçlarını ortadan kaldırmakta, tehdit etmekte. Bugün
sigortacılık alanında, bankacılık alanında ve birçok proje alanında, artık evini ofis gibi kullanan ve
evinde bu işleri yapıp, bu işleri artık bir ofise giderek, merkeze tramvayla bilmem otubüsle, ara
bayla gitmenin dışında, artık bilgisayarla giden bir yeni anlayış geliyor. Bu yeni anlayış, belki de
önümüzdeki günlerde bu gördüğünüz trafik sorunlarını, bu bilimsel gelişmeler çözecektir. Bugün
kü üniversitelerimizin bakın temelinde matbaanın bulunuşu ve kitabın basılması ve global bilgiye
o dönemlerde ulaşılması yatmakta. Yeni üniversiteler, yeni kentler yeni bilgi çağına göre dizayn
edilecekse, bizim bunlara hazıriıklı olmamız gerekir.
BAŞKAN - Sayın Dönen... Hatıriatıyorum...
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Tamam.
BAŞKAN - Sözünüzü kesmiyorum, hatırlatıyorum.
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Çok fazla da bir şeyim kalmadı.
BAŞKAN - Hayır, gayet de güzel temponuz var, onu bozmak istemedim.
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Şimdi, böyle bir dünyada, biz insanımızı yaşatacaksak, bu
nun koşullarını da yerine getirmek durumundayız.
KOBt’leri ve özellikle esnaf ve sanatkârlaria ilgili bölümde birkaç söz söylemek istiyorum:
Değerii arkadaşlarım, KOBl’lerin esnaf ve sanatkârların daha iyi koşullarda görevlerini sürdürebil
meleri, yani, bugün var olan sistemin temel taşı olan bu grupların, artık devlet onların üzerinden
elini çekmeli.
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Ben anlayamadım, eski bir Sanayi Bakanı olarak, yeni bir KOBİ’leri ve esnaflan denetleye
cek genel müdürlük kurdunuz. Şimdi, düşünüyorum, önümüzdeki konseptle o kadar terski. Yani,
ne yapacak bu?! Kredi; kuruma bağlı değil. Bırakm bunu, bakanlık çerçevesi içerisinde böyle bir
genel müdürlüğü bırakın, bakanlığa deseniz ki, bu bakanlığı ben esnaf bakanlığı yaptım. Bu bakan
lığın elinde ne var; teşvik mi var, kredi kurumu mu var?.. Ne var?.. Nasıl çözeceğiz? Sorunların çö
zülmesi mümkün mü? Yok. O zaman, ya bu bakanlığı, yeniden ciddî bir anlamda dizayn etmek,
geliştirmek, bugünkü çağın konseptierine uygun hale getirmek gerekir veyahut da böyle iş olsun
diye genel müdürlük filan kurup, böyle yeni kadrolar tahsis etmek kimseye bir yarar getirmez, es
nafa hiçbir yarar getirmez, bunu kuranlara da işin doğrusu yarar getirmez diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinin ilk adımı olan gümrük birliğinden sonra, o dönemin,
ben, bir Sanayi Bakanı olarak, biz o dönemde ilk iş olarak Tüketiciyi Koruma Yasasını, Antitekel,
Antikartel ve Rekabet Yasasını çıkardık ve gerçekten bundan 6 yıl önce Patent Yasasım çıkardık.
Patent Kurumunu kurduk. Yani, o günün var olan koşullarında çok önemli saydığımız ve bugün de
önemli kabul ettiğimiz yasaları çıkardık ve Avrupa’yla entegrasyon konusunda adımlar atmaya ça
lıştık. Ama, görüyoruz ki, bugün hem rekabet şartlarının gelişmesiyle hem yeni ticarî ortamların
oluşmasıyla ne Tüketici Yasası ne de Rekabet Yasası bugünün koşullarına cevap verir halde değil.
Örneğin bilgisayar üzerinde e-mail ile ticaret yapan e-ticaret dediğimiz ticaret bizim zamanımızda
yoktu. Yani, bilmediğimiz bir konuda da nasıl bir yasa çıkaralım!
Yine, özellikle bir bankaya gittiğinizde, dikkat edin, önünüze -bütün arkadaşlar bunlan bilirbir belge verirler 5 saatte okuyamazsınız, kimse okuyamaz 5 saatte. Yani, o şartları daha kısa, da
ha öz hale getirecek yeni düzenlemeleri geliştirmemiz ve tüketiciyi koruyacak yeni anlayışları ge
liştirmek durumunda olduğumuz kanısındayım.
Sayın Başkan, zamanı çok aştıysam özür diliyorum.
BAŞKAN - Hayır... Rica ederim... 5 dakika...
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Yine, bu programımızın, her şeye rağmen, 21 inci Yüzyıl
ufuk yüzyılı alarak kabul edilen bir yüzyıl, bu ufuklara erişeceğimiz umuduyla, kuantum sıçrama
sı yapacağımız umuduyla, bunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dönen.
Zaten, siz, konuşmaya ilk başlarken, görüşülecek konunun geniş olduğunu ve sürenin yetme
yeceğini ifade ettiniz. Onun için de, o süreyi azamî sürede kullandırıyoruz size, daha fazlasıyla.
Şimdi, Sayın Kabataş, buyurun efendim.
KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri. Sayın Ba
kan, değerii çalışma arkadaşları; bugün Komisyonumuzun gündeminde olan özellikle ekonomik iş
birliği konusundaki ve bölgesel kalkınmalara ilişkin düzenlemeleri değeriendirmek, gerçekten çok
detay konuşmayı ve eleştiri getirmeyi, olumlu katkı sağlamayı gerektirecek kadar geniş. Ama, ben,
bugünkü değeriendirmemde iki ayrı konuda görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Bunlardan biri ve
öncelikle ağıriıklı olanı Türkiye-Avrupa Biriiği ilişkileri. Diğeri de, bölgesel kalkınma planı uygu
lamalarındaki gözlemlerim ve önerilerim olacak.
Gerçekten, Türkiye, dışpolitika olarak kendi bölgesinde ve dünyadaki gelişmeleri çağdaş bir
yaklaşım içinde kavramış ve bu gelişmelerin dışında kalmamış bir ülke. Dünyada daha ekonomik
entegrasyonların, biriiklerin oluşmaya başladığı bir dönemde, yeni yeni yaşandığı bir dönemde,
Türkiye 12 Eylül 1%3’te Avrupa Topluluğunun dışında kalmama basiretini ve sağduyusunu gös
termiş, o günün hükümetleri, sonucu nereye gideceğini bilemeden böyle bir entegrasyon girişimi
nin dışında kalmamış, Türkiye’yi, Ankara Antlaşmasıyla genel yönelişine. Batıya taşıma. Batı kül
türüyle, Batı dünyasıyla, çağdaş dünyayla entegre etme anlayışının gereğini yerine getirmiştir.
Ama, Türk uygulamasının kendine has gerçekten özellikleri var. Yani, çok kısa başlıklaria baktım.
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öncelikle Devlet Planlama Teşkilatımızın, bu bölümün oluşturulmasındaki ciddî, tutarlı ve sağlık
lı bilgi aktarımı ve değerlendirmeleri konusundaki yaklaşımı için teşekkürlerimi ifade etmek isti
yorum. Türkiye’nin Avrupa Topluluğuyla ilişkileri konusunda yazılabilmiş en sağlıklı değerlendir
me; çünkü, bu konunun yönetimi Türkiye açısından çok büyük eksiklikler taşıyor ve hepimizin de
çok dertli olduğu bir konu.
Türkiye, I963’te başlattığı bu büyük macerayı, ancak 1973’te ekonomik bir temele oturtturma
anlamında Katma Pratokol uygulamış ve gümrük birliğine geçişin altyapısını çok yavaş bir tempo
da getirmiş. İşte, 6 Mart 1995’te, Ortaklık Konseyi karanyla gümrük birliğini oluşturmuş ve onu
takip eden günlerde burada benim değerli arkadaşlarım var, Avrupa Birliğine ve gümrük birliğine
uyum konusunda Türkiye’nin yakaladığı tempoyu ve tutturduğu heyecan trendini hepiniz biliyor
sunuz. Bunu, bugün için de örnek olsun diye söylüyorum; yani, dışticaretten Gümrük Kanununa,
rekabet hukukuna, fikrî ve sınai haklara, devlet yardımlarına, sınai mevzuata, tüketicinin korunma
sına vanncaya kadar büyük bir heyecen dalgası içerisinde, Türkiye, gümrük birliğinin gereklerini
ve bu anlamda uyumla ilgili çalışmaları Türkiye gündemine taşımış ve bu heyecan içinde sonuç
landırmıştır; ondan sonraki gelişmelerin ne olduğunu biliyorsunuz. Türkiye’nin 11 Aralık 1999’da
Helsinki zirvesinde elde etteği aday ülkelik ve sonuca gitme konusunda attığı önemli adım fevka
lade stratejik bir noktaya taşımıştır Türkiye’yi. Ama, bu katılım sürecinin başladığı ve katılım or
taklığı hazırlanması aşamasında, Türkiye’de, ben, bugün bu heyecanı görmüyorum. I995’te,
1996’da Türkiye’nin Avrupa Birliği, gümrük birliği konusunda somut adımlar attığı günlerdeki he
yecandan, maalesef, bugün eser yok. Türkiye, aralık başında, 10-11 Aralıkta, Avrupa Birliği fotoğ
rafında, aile fotoğrafında yer alma noktasından öteye, aradan geçen 6 aylık bir zamanda önemli bir
adım atabilmiş değil, bu heyecanı, bu konjonktürel iletişimi de sağlayabilmiş değil.
Nedir yapılması gereken çalışmalar konusundaki değerlendirmeye baktığımda: İşte, bu işin,
yani, katılım ortaklığı hazırlanması, gerçek, tam üyeliğe dönüş sürecini kimin yönetmesi konusun
daki tartışma, maalesef, Türkiye’nin aleyhine bir noktada sonuçlanmıştır. Geçen hafta burada tar
tıştık, Türkiye, artık bu ilişkileri, Avrupa Birliğiyle olacak gerçek anlamda ekonomik ve siyasal en
tegrasyonu diplomatik klişeler içinde yönetebilecek bir konumda değil. Ama, tartışmalar, maale
sef, Türkiye’yi bu noktaya getirdi. Sadece işin bir mevzuat boyutu olduğundan hareketle, yapılabi
len bir genel sekreterlik oluşturmaktan ibaret
Türkiye’de en büyük birikimi olan ve uyum programını, ulusal uyum programını hazırlamak
la yükümlü olmuş ve büyük ölçüde hazırlamış olan Devlet Planlama Teşkilatı, artık bu genel sek
reterliğin ancak istediğinde koordinasyon sağlayabileceği sıradan bir kamu kurumu haline dönüş
türülmüştür. Bunu, tasvip etmek mümkün değildir. Bu, stratejik olarak yanlıştır. Türkiye, çünkü,
bugün bu büyük ekonomik entegrasyonun, bu siyasal entegrasyonun, bu sosyal entegrasyonun ge
rektirdiği ciddiyette bir organizasyon oluşturmama riskiyle karşı karşıyadır ve zaman kaybediyo
ruz. Ortaya, hâlâ bir takvim koyamadık, hâlâ birkaç bin sayfalık mevzuat tercümesinden ibaret zan
nediyoruz olayı. Oysa, karşı taraf çok gelişmiş bir topluluk, dünyanın en gelişmiş ekonomik enteg
rasyonu, sosyal entegrasyonu, en profesyonel yönetimlerin görev yaptığı bir bölgede çalışıyoruz;
ama, biz. hâlâ kendi bölgemizde bu uyumun hangi yapı içinde, hangi organizasyon içinde olacağı
konusunda bir sağlıklı karar veremedik.
Bunun bize faturası çok ağır olacak. Bizimle beraber genişleme süreci içerisinde tam üyelik
yarışına katılmış olanların, bu yapıyı böyle sürdürürsek, ne kadar hızlı bir sürçte ortaklığa üye ol
duğunu, bizim üyeliğimizin de ne kadar gecikeceğini, maalesef, göreceğiz. Bunu dilemek istemi
yorum; ama -Sayın Bakan ve Devlet Planlama Teşkilatının değerli yöneticileri burada- bu konu,
gerçekten sadece Dışişleri Bakanlığının içerideki bir organizasyonuyla ve sadece dosyalann sekreteryasını yapacak ve koordinasyonunu, eşgüdümünü sağlayacak bir fonksiyondan ibaret değildir.
Türkiye’yi, bu büyük biriiğe, bu tarihî misyonu bir anlamda noktalamak açısından, bu biriikle en
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tegrasyona taşıma operasyonu, stratejisi fevkalade önemli, fevkalade önceliklidir. Türkiye, l>elki de
yakm tarihinin, hatta tüm tarihinin en bUyük challenge’cıyla karşı karşıyadır. Bu challenge’cı, bu
büyük iddiayı götürecek ekibin, orgnanizasyonun kurulmasında, biz, hâlâ klasik klişelerle meşgu
lüz. Buna, bir kez daha işaret etmek istiyorum.
Sayın Bakan, önümdeki metinden çıkardığım rakamlar, başka yerlerden de anladım, gerçek
ten, Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle ilişkileri macerası hepimiz açısından hüzün verecek sonuçlar or
taya koymaktadır. 1%3’ten 1995’e kadar geçen 32 yıllık dönemde bugünkü yönetim anlayışı içe
risinde, Türkiye, sadece ve sadece 830 milyon ECU yardım ve kredi kullanabilmiştir bu topluluk
tan, bu büyük organizsayondan. Ve Dördüncü Malî Protokolle verilmiş olan, taahhüt edilmiş olan
600 milyon ECU, hâlâ kullanılamamıştır, işlerlik kazandınlamamıştır.
(1/95) sayılı Ortaklık Komisyonu kararıyla taahhüt edilen yaklaşık 2,8 milyar ECU’lük kay
naktan Türkiye, henüz, hiçbir kullanım yapamamıştır. Türkiye, kendi ekonomik dönüşümünü, ya
pısal dönüşümünü sağlamak için, dünya standartlarında IMF ile Dünya Bankasıyla boğuşurken,
karşılığında almayı düşündüğü kredi birkaç milyar dolardır. Ama, bütün geleceğini taahhüt ettiği,
bütün ekonomik, sosyal ve siyasal entegrasyonu için hedef seçtiği bölgeyle, dünyanın en zengin
bölgesiyle olan ilişkilerinden sağladığı katkı bu kadar mütevazıdır ve taahhütler de yerine getirile
memiştir. Burada, Türkiye’nin kendi bölgesini entegrasyon açısından yönetememesinin olayı, sa
dece, diplomatik klişe içinde götürme anlayışının, bunlar, maalesef, sonuçlandır.
Evet, şimdi, bakıyoruz, bizden öncekiler nereye geldi 1998’den bu yana. Türkiye, Akdeniz po
litikası çerçevesinde, AB’den sadece, 339 milyon ECU’lük bir kredi kullanmış ve Euromod prog
ramından 205’lik kullanmış. Meda 1 ve Meda 2 programlanndan hiçbir kullanımımız yok; çünkü,
Türk kurumlannı Avrupa kurumlarıyla karşı karşıya getirecek bir organizasyonumuz yok. Bugün
bir Avrupa kurumuyla Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla konuşmak için özel müşavir tutmanız lazım.
Oysa, bu kaynaklar Türk ekonomisine, Türk ekonomisinin Avrupa’ya entegrasyonu uygulamasının
karşılığı olarak hak ettiği destektir. Olayın bir büyük fınansal olay olduğunu, maalesef görebilmiş
değiliz. Nasıl göreceğiz; şöyle göreceğiz: Türkiye, bu dönüşümü yapacak. Büyük iradeyle, büyük
inançla, büyük kararlılıkla yapacak ve karşılığında da dev fonları kullanır hale gelecek. Bu büyük
karşılıklı interaction sağlayacak organizasyon, Türkiye’de, Türk tarafında maalesef, hâlâ yok ve
yakın zamanda da olabilecek gibi gözükmüyor. Bunu, büyük bir üzüntüyle tespit ediyor ve ifade
ediyorum. Bugün, sadece, bizimle beraber bu yarışta olan ülkelerin merkezi ve Doğu Avrupa ülke
lerinin bütçeleri; yani, geçiş aşamasını, sürecini desteklemek için kendilerine taahhüt edilen rakam,
2,2 milyar ECU, artı 8,5 milyar ECU’lük de kredi; yani, 10-11 milyar ECU’lük bir destekten söz
ediyoruz. Biz de, görünüşte bu kategorinin içindeyiz; ama, bizim için daha henüz ortaya konabil
miş taahhütlerin kullanılması bu yana, ek hiçbir taahhüt yok. Bu taahhütleri Türkiye vaktiyle almış,
19% başında 2,8 milyar ECU’lük taahhütten kullanım yok. 600 milyar ECU’lük Dürdüncü Malî
Protokolden kalma taahhüt ortada duruyor. Yeni geçiş dönemi için, yeni strateji için, yeni ulusal
programın desteklenmesi için, henüz, kimse bize hiçbir taahütte bulunmamış, bizim de hiçbir kar
şı taahhüdümüz yok. Sadece, AB’den deprem dolayısıyla taahhüt edilen 600 milyon ECU’lük tu
tarın 450 milyonluk kısmını kullanmak yönünde bir aktivitemiz var. Tümüyle, bu büyük, güçlü or
ganizasyon karşısında, Türk yönetimi, Türk administrasyonu.Türk siyaseti, sadece izleyici konum
da, sadece arada bir resimlerde ve kongrelerde, yemeklerde görünme görüntüsünden öteye bir ira
de ortaya koyabilmiş değil. Bunu çok kötümser bir ifade olarak kullanmak istemiyorum; ama, Tür
kiye, gerçekten, ne yaptığını, neyi challenge ettiğini bilinç olarak açıkça ortaya koyabilmiş ve bu
yönde de bir aktivite içine girebilmiş değildir.
Sekizinci Planın en önemli konusu bu. Bu Planda, bu bölgenin yapılacak işler açısından çok
geniş bir parantez içinde, büyük puntolarla ve biraz da isyan duygularıyla herkese anlatılması ge
rektiğini düşünüyorum. Türkiye, bir tarihi süreci yaşıyor. Bu tarihi sürecin gerçekten iyi kavranma
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sı ve Türk tarafının organizasyonu ve bu büyük uyum operasyonunu çok iyi yönlendirecek bir yak
laşım içinde olması lazım diye düşünüyorum. Bu konudaki tespitlerim bunlar. Her türlü detayı ko
nuşmak mümkün; ama, Türkiye, bu büyük entegrasyon için, Türkiye şartlarına ve birliğin mevcut
yapısına uyumlu, doğru, yerinde bir yönetim yapısı, yönetim modeli oluşturmak ve dönüşüm kar
şılığı hak ettiği büyük fonları ve büyük desteği almak zorunda. Bunun henüz bir programı da yok,
bunun, henüz bir çerçevesi de yok; maalesef. DPT dışında, bunun şu anda bir sahibi de yok.
Değerli arkadaşlanm, bölge kalkınması konusundaki uygulamalara bir nebze de değinerek ko
nuşmamı tamamlamak istiyorum: Türkiye, öteden beri, bir teşviklerden yararlanma yarışı içinde
bütün bölgelerini yoğun bir yarışın içine sokmuş durumda. Olmayan kaynaklarımızla potansiyeli
olmayan bölgeler dahil herşeyi kalkındırmaya, herşeyi teşvik etmeye çalışıyoruz. Elimizde uygun
bir proje var, bölge kalkınma projesi, bir GAP Projesi. Gerçekten, GAP Projesi, klasik anlamda bir
bölge kalkınma projesi değil, bölge yaUnm projesi. Onlarca milyar doların yatırıldığı ve ekonomi
nin bu büyük yatırımlarla ciddî ölçüde o bölgede uyarıldığı bir proje. Yoksa, sadece, altyapı envan
teri, kültür envanteri, o bölgenin özellikleri, güzellikleri tespitinden ibaret değil. Ortada ekonomik
bir realite var ve doğru bir tespitle Türkiye, bu bölgedeki potansiyeli ayağa kaldırmak üzere çok
ciddî yatırımlar yapmış, çok ciddî kararlar almış.
Şimdi, diğer bölgeler için hazırladığımız programlara bakıyorum: İşte, EXDKAP var, Doğu
Anadolu var. Doğu Karadeniz var ve benim de bölgemi ilgilendiren bir Yeşilırmak Vadisi Projesi
var. Bütün bu konularda Devlet Planlama Teşkilatının iğneyle kuyu kazma mantığı içinde her tür
lü bölgeyi ve potansiyeli tanımak anlamında çalışma yapmasını sadece alkışlarım; ama, bir ülke
deki önceliklerin tespiti açısından bunlann esas alınmasını da kabul etmiyorum. Nedir, ben kendi
bölgem açısından söylüyorum: Bakıyorum, Türkiye’nin uluslararası standartlarda yaptığı dev ba
rajlar var. Altınkaya, Derbent, Haşan Uğurlu, Suat Uğuriu. Türkiye, en zor dönemlerinde bu büyük
barajlara milyar dolar yatınm yapmış. Doğanın verdiği en verimli iki ova bu il içinde; ama, sula
ma ve drenaj yatırımları konusuna baktığınızda, bugünkü ödenek tahsisiyle, ancak, 50 yılda ta
mamlamamız mümkün. Buna, Türkiye’nin hakkı yok. Bunu, Türk idaresinin ve yönetiminin bu şe
kilde yönetmeye hakkı yok. Peşinden bakıyorum, en güzel limanı 1954’de yapılmış. Peşinden ba
kıyorum, dünyanın en büyük pazan karşımızda; dev bir Sovyet pazan. Peşinden bakıyorum, prog
rama girmiş organize sanayi bölgeleri iki tane ve üç tanesi inşaa halinde. Peşinden bakıyorum, bü
tün yol ihaleleri yapılmış. O halde, bir bölgeye yatırım yapıp, karşılık olarak potansiyeli yükselte
cek, bu bölgeyi kalkındıracak isek yapmamız gereken, işte, bölge kalkınmasının potansiyel olarak,
verim olarak en iyi örneğini teşkil edecek bir çerçeve var elimizde. Ova var, su var, baraj var, li
man var, pazar var. Ne yok; sadece, finansman yok mevcutun devam ettirilmesi için. İşte, Türki
ye’nin finansman yönetiminde bu önceliği görmesi lazım. Dış kredi mi, buraya taşıyacağız. İç kay
nak mı buraya taşıyacağız. Dünya Bankası mı buraya götüreceğiz. Bakın, bunu yaptığımız zaman,
gerçekten, bire Uç alma mantığını Türkiye uygular hale gelecek. Bu, bir basit siyasi değeriendirme
değil. Türkiye’nin potansiyelini görme ve çok kısa sürede bu potansiyeli kullanma anlayışıdır.
Planlamanın, bölge planlamasının bundan daha öncelikli bir konusu olmaması lazım.
O nedenle, yani, 2001 yılından itibaren, ben, bu bölgede oluşturulmuş, büyük yatırımlaria
oluşturulmuş potansiyeli özel teşviklerie ve özel bir ilgiyle gerçekten destekleme kapsamına alma
yı ve kısa sürede sonuçlandırmayı öneriyorum. Planda belki, bu kadar özelliği olan, bu kadar yük
sek potansiyeli olan bölgelerin ayrı bir sayfada, ayn bir öncelik olarak sıralanması lazım Sayın Ba
kanım. Aksi halde, biz, yüzlerce, birkaç yüz adet seri içinde bunu koyduğumuzda, öncelikleri unu
tup gidiyoruz. Türkiye’nin, yani, sadece, Samsun’daki potansiyele benzer 10 tane daha yüksek po
tansiyeli olan bölgesi yok; ama, bütün yatırımlarımız atıl. Bütün milyar dolariık yaürımlardan bek
lediğimiz sonuçları alamıyoruz. O halde, Türkiye, bunları satırbaşları itibariyle yazarken, açık ve
net şekilde bunu vurgulamak, iç ve dış kaynaklardan sağladığı finansmanı öncelikle bu yüksek po
-

24-

tansiyeli olan bölgeye aktarmak zorunda; yani, tanma dayalı sanayi meselesinin bundan daha iyi
örneği yok Türkiye’de. Organize sanayi ortada, ova ortada, baraj ortada, liman ortada, pazar orta
da; ama, devlet, âdeta, işi bloke etmek mantığıyla hareket ediyor. Bütün işleri aynı anda başlatmış,
hepsi atıl ve bu tempoyla 50 yılda tamamlanacak durumda. Yani, benim planlama konseptinde,
plah hazırlık ve yönetiminde öne çıkarmak ve vurgulamak istediğim hadise bu. Önceliklerin önce
liği var; yani, verilen kaynakla alınan karşılık arasındaki ilişkiyi doğru kurmak ve doğru savunmak,
doğru uygulamak zorundayız Sayın Bakan. O nedenle, ben diyorum ki, yani, GAF tan öteye, Tür
kiye’nin en yüksek potansiyeli olan, bütün bölge için çok büyük önceliği olan bu projelerin sonuç
landırılması lazım. Dünya Bankasına şunu önermek zorundayız DPT ile beraber: Eğer, Türkiye’de
bir yatırım için özellikle bir destek arıyorsa, bu bölgeyi büyük bir mercek altında incelemesi ve bu
radaki potansiyeli görmesi lazım. Bu, Türkiye’ye hizmet, bu, ekonomiye hizmet, bu, bölge kalkın
masında örnek model yaratma anlayışına hizmet. Dolayısıyla, yani, Yeşilırmak Vadisinin bütün
potansiyelini, bütün güzelliklerini, doğasını, erezyonunu, vesairesini incelemek bir iş; ama, birinci
derecede iş değil. Birinci derecede iş, bu kadar yatırıp, karşılığında hiçbir şey almadan o bölge in
sanını, gerçekten Türkiye’nin fakirleşen, göç veren insanı konumundan çıkarıp, bu büyük potansi
yeli bir an önce harekete geçirmekten geçiyor. Onun için ben, genç planlamacı arkadaşlarıma bu
önceliklere dikkat etmelerini ve yüksek sesle bu öncelikleri savunmalarını öneriyorum. Plandaki
ana dil, ana öncelik, ana vurgu bu olmalı. Yani, sulama yatırımlan konusunda, bölge kalkınması
konusunda. Diğer konularda da, eğitimde de benzer şeyler var.
Bunları ifade etmek için söz aldım. Konu çok heyecan verici; çünkü, bir siyaset konusu olma
yacak kadar önemli. Bu ülke insanına, bu ülkeye hizmet anlamında doğru karar verme ve uygula
ma anlamında fevkalade özel bir ağırlığı ve yeri var bu konunun. Buna işaret etmek için, bunu de
ğerlendirmek için vaktinizi aldım.
Teşekkür ediyorum ve bu ülkede genç nesilden yönetici olan arkadaşlarımızın bu konsepti al
gıladıklarını ve bu yönde tepki göstereceklerini, savunma yapacaklarını düşünüyorum ve herşeye
rağmen, bu Planımızın, bu konularla ilgili düzenlemelerinin de hayırlı olmasını diliyorum.
Saygı sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Kabataş, biz de size saygı sunuyoruz.
Sayın Uluğbay; buyurun.
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Komisyon üyeleri ve
devletimizin, bürokrasinin değerli temsilcileri; bugünkü gündemimizin başlıkları içerisinde, birin
ci olarak görüştüğümüz konu, Avrupa Birliği ile Türkiye’nin entegrasyonu konusu. Aslında, hepi
mizin bildiği üzere. Ortak Pazarın kurulduğu tarihten bu yana Türkiye, Yunanistan ile birlikte Top
luluğun ilk genişlemesinde ortaklığa dahil edilecek iki ülkeydi; yani, altı ülke bir araya geldiğinde,
o tarihte çizilen stratejiye göre, Yunanistan ve Türkiye ilk genişlemede alınacak ülkeydi. Yaklaşık
40 yıl geçti. Gümrük Birliği sürecini belirli bir çekişme sonucunda yaşadık ve Gümrük Birliği an
laşması imzalandı. Geçen yıl da, yapılan bir toplantıda, Türkiye, Avrupa Birliğine alınacak ülkeler
listesine alındı. Bu listeye alınırken, bazı ülkeler için müzakere takvimleri belirlenmiş olmasına
rağmen ve belirli bir tarihte üyelik işlemlerinin bitmesi öngörülürken, Türkiye için somut bir tarih,
bildiğim kadarıyla deklare edilmedi.
Şimdi, başlangıçtan bu yana, Avrupa Birliği ile ilişkilere vaktimiz olsaydı, 18 ve 19 uncu Yüzyıla kadar inip, analizler yapmak mümkündü; ama, tahmin ediyorum, son 40 yılın analizini yapmak
daha gerçekçi olmuş olur. Hatırlarsanız başından beri, çeşitli boyutlarla, biz, Avrupa Topluluğu ve
ya Avrupa Birliği ülkeleriyle gelişmelerimizi izlerken, aslında, bir bayrak yarışının devam ettiği or
tamda, ülkeler bir bayrak değiştirirken, biz, o yarışta neredeydik 40 sene evvel veya 30 sene evvel
ona bakmak lazım. Ben, bazı rakamsal verileri, ki, çoğunuzun gayet iyi bildiği bilgileri sizlerle pay
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laşmak istiyorum: 1970 yııını uaz aldığımız takdirde, bu ülkelerle bizim aramızda ciddî bir fark var.
Çok fazla detaya girmeden söyleyeyim: Almanya’da o tarihte kişi başına gelir 2 850 dolar, Türki
ye’de 400 dolar; yani, bizim kişi başına gelirimiz Almanya’nın yüzde 14’ü. Aynı ölçeği bir başka
ülkeyle yapmak gerekirse, Ispanya’nın kişisel geliri o tarihte, 1970 yılında 1 100 dolar, 400 dolar
ile orantı ettiğiniz vakit yüzde 36’siyiz. Aradan 30 yıla yakın bir zaman geçmiş, 1998 verilerine gö
re baktığımızda, biz, Ispanya’nın kişi başına gelirinin yüzde 22 ’sine inmişiz; yani, yüzde 36’dan
yüzde 22’ye. Aradan geçen 22 yıl zarfında, göreceli olarak ilerlerken aynı zamanda gerilemişiz. Al
manya için aynı karşılaştırmayı yaptığınızda da, Almanya’nın geliri 25 850 dolar, bizim 3 160 do
larla mukayese ettiğiniz vakit, yüzde 12’ye gerilemişiz; yüzde 14’ten yüzde 12’ye. Almanya’yı en
gelişmiş ülke olarak aldığımız takdirde, oraya göre göreceli olarak 2 puanlık gerileme kaydeder
ken, bize daha yakın konumda olan ülkelere nazaran aşağı yukarı yarı yarıya gerileme var. Bu bağ
lamda, dün değindiğim bir noktaya değinmek istiyorum: O da, bu göreceli gerilikte bizi yavaşlatan
unsur ne? Bizi yavaşlatan unsurları dün iki başlık altında toplamıştım: Bir, kaynaklarımızı o ülke
ler kadar akıllıca kullanmadık. Bunun örneklerini saymıştım. Dün saymayı unuttuklarımdan bir iki
tanesini daha ekleyeyim ki, aynı anlamda, o ülkelerden hiçbirinde 38-45 yaşında emekli olan in
sanlar yok, üretmeye devam ediyor 65 yaşına kadar. Artı, o ülkelerin hiçbirinde vergi, sosyal sigor
talar pirimi affı gibi birtakım şeyler de yok; kazandıysan ödeyeceksin kardeşim diyor. Dolayısıyla,
topluma yük olmadı.
Avrupa Topluluğuyla bizim aramızdaki ilişkilerde dikkat ederseniz, belidi noktalarda, başın
dan itibaren, Türk işçisinin Avrupa’da dolaşımı sınıriandınimıştır. Niçin sınıriandı; çünkü, Türki
ye, nüfusunu, yarattığı zenginlikle istihdam edebilme gücüne sahip olmadığı için, I960’lı yıllardan
itibaren, Avrupa’ya ihraç etmiştir işgücü olarak. Daha sonra pazariar açıldıkça, Libya pazarı, Su
udi Arabistan pazarı hatta ve hatta Rusya’nın dağılmasıyla biriikte Rus pazarına biz işçi gönderme
ye başladık işadamlarımızla birlikte. Dolayısıyla, Türkiye’deki işgücü fazlası, bir anlamda, başın
dan beri, Avrupa’nın korkulu rüyasıdır. Hâlâ daha biliyorsunuz, bütün bu gelişmelere rağmen, iş
gücü dolaşımına izin verilmemektedir.
Şimdi, buraya baktığınızda, bu korku nereden geliyor? 1970 yılında Türkiye, bugünkü 12 Av
rupa Topluluğu ülkeleri içerisinde, nüfus sıralamasında 6 ncı sırada. Sırayla sayacağım: Almanya
77,7 milyon; ikinci İngiltere, 55,6 milyon; üçüncü İtalya, 53,8 milyon; dördüncü Fransa, 50,8 mil
yon; beşinci İspanya 33,8 milyon ve Türkiye 33,3 milyonla altıncı sırada.
Peki, aradan 30 yıl geçti ve durumlar ne oldu? Aradan 30 yıl geçtikten sonra, Türkiye ikinci
sırada. Almanya 82 milyon, Türkiye 63 milyon, üçüncü sırada İngiltere, 59 milyon, dördüncü sıra
da Fransa, 59 milyon, beşinci sırada İtalya, 58 milyon, altıncı sırada İspanya 39 milyon.
Şimdi, dikkat ederseniz, bir yandan, siyasî ve ekonomik entegrasyonda başında beri bizim atıl
işgücümüz, hem kendi iç ekonomik dinamiklerimizde hem de yurtdışında entegre olmayı hedefle
diğimiz yerde sorun olmaya devam ediyor ve bu noktada işin ilginç tarafı, geleceğe yönelik pro
jeksiyonlar yapıldığında da, 2020 yılı civarında, Türkiye, Almanya’yı geçiyor.
Şimdi, bütün bunların alakası ne dediğiniz vakit, Avrupa Topluluğunun Pariamentosunda nü
fusa göre temsiliniz söz konusu. Dolayısıyla, Parlamentoda en büyük grubu ve siyasî oluşumlarda
en büyük ağıriiğı hissettireceksiniz. Yani, bütün bunları nazarı itibara almadan, bu entegrasyonda
şunu yaparız, bunu yaparız yarışında neyi ne yapacağımızın sağlıklı olarak burada analizini yap
mamız lazım.
O nedenle, bir, dikkat ederseniz, bu verdiğim boyutlara bir şeyi daha ekleyeceğim: 30 yıl için
de veya 28 yıl içinde Türkiye, kişi başına gelirini 7,9 kat artırmıştır. Buna karşılık İspanya, 12,8 kat
artırmıştır. Diğer oranlara girmek istemiyorum: İtalya 10 kat artırmıştır. Yalnız, bunun yanında,
dün bahsettiğim şey de, Fransa’nın 28 yılda nüfusu yüzde 16 artıyor, Almanya’nın yüzde 5,5 artı
yor. Yani, zenginleşmeye itiyorlar. İnsanların tüketici sayısını artırmaktan ziyade, zenginliği artır
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maya çalışıyorlar. Bu, birçok boyutta Türkiye’yi etkiler nitelikte. Yunanistan’ın nüfusu yüzde 25
artmış durumda. 8,8 milyondan 11,6 milyona çıkmış durumda. İspanya yüzde 15,5 artmış durum
da. Türkiye yüzde 90 artmış durumda. Yani, biz tüketicilerin sayısını artırırken, üreticiyi artırmı
yoruz. Şu anda, 28 yıla baktığımız vakit, nüfusumuzun 30 yaş altındaki boyutu 30 milyonun üze
rinde. Daha henüz üretkenliğe girmiş durumda değil. Neden; üretkenlik konusunda da yapabildiği
miz yatmm son derece sınırlı. Onlara gelmek istiyorum şimdi:
Bakın, dünkü konuşmamda da bir miktar değindim. Burada size iki boyutta bilgi vereceğim:
55-64 yaşındaki o ülkelerdeki lise ve dengi ve üniversite eğitimleriyle 25-34 yaş arası ki, aralıkla
rı ölçtüğünüz vakit tam 30 yıl; yani, 1970-2000 yıllı arasını değerlendirir. Fransa’da, 30 yıl önce,
erkeklerin lise ve dengi eğitimi çağ nüfusunun içinde yüzde 44; bugün yüzde 74’e çıkarmış. Ka
dınlarda yüzde 33, bugün yüzde 75’e çıkarmış. Yani, üretkenliği hem kadın hem erkekte bu boyut
ta 30 yılda artırıyor. Almanya’ya geldiğiniz vakit, Almanya’da çok ilginç. Savaş sonrasında yani
1970’lerde, o savaşı takip eden 30 yıl içinde ulaştığı; erkeklerde lise ve dengi eğitim yüzde 83, bu
gün yüzde 88 , kadınlarda yüzde 59, onu da yüzde 84’e çekmiş. Şimdi, bizimle mukayese edilebi
lecek durumda olan Ispanya’yı vermek istiyorum: Yüzde 15’ten erkeklerde yüzde 48’e, kadınlarda
yüzde 8 ’den yüzde 52’ye çıkmış durumda ve söylediğim gibi, İspanya, bu dönemde nüfusu yüzde
15 artarken, eğitime yaptığı yatırımla üretkenliğini artırmak suretiyle, dünya pazarlarında hem Av
rupa Birliği ve hem de Avrupa Birliği dışında rekabet gücü kazanmış durumda ve kişisel servetini
de, Avrupa Topluluğu içinde 12-13 kat artırabilen tek ülke.
Hepsi bunların birbiriyle irtibatlı, hepsi planlama kavramıyla irtibatlı. Kaynağı nerede ve na
sıl kullanıyoruz. Çünkü, insana yatırım yarışıdır bu başından beri. Bundan sonra da, giderek çok
daha fazla insana yatırım boyutuna geçecektir. Aynı boyutlarda üniversite rakamlarını da verebili
riz; fakat, vakitleriniz kıymetli olduğu için onların ayrıntısına girmek istemiyorum ve bu arada, dün
dikkat ederseniz, eğer bu yarış içinde kalacaksak, gerek bu Plan döneminde gerekse Cumhuriyetin
100 üncü yılını idrak edeceğimiz döneme değin, ulusal gelirimizin yüzde 6 ilâ 7’sini eğitime ayır
mamız, yüzde 1,5 boyutunu da AR-GE’ye ayırmamız gerektiğini söyledim. Şimdi, bakın, yarış
içinde olduğumuz, ben, yarış için kendimize Zimbabve’yi seçmiyorum. Bizim kendimize yarış için
seçeceğimiz ülke Almanya’dır, Fransa’dır, İngiltere’dir. Daha aşağısını kabul edemeyiz. Çünkü,
bir iddiamız var ve bu iddiadan da vazgeçmiyoruz. Çağdaş uygarlığı belirleyen ülkelerden birisi
olacağız. Cumhuriyet genci olarak yetişdik ve bu borcun altında bu ömrü sürdürüyoruz. Bakın,
Fransa, ulusal gelirinin yüzde 5,8’ini eğitime ayırıyor kamu kaynağı olarak ve özel harcamalar da
hil değildir. Almanya yüzde 4,5’uğunu ayırıyor, İtalya yüzde 4,5’uğunu, İspanya yüzde 4,8’ini, İn
giltere yüzde 4,6’sını; daha yüksek ayıranlarda var, onlara girmek istemiyorum; ama, isterseniz ve
reyim ki, Norveç, yüzde 16,8’ini ayırıyor. Dolayısıyla, bu yarışın içinde kalabilmek için, bir, insa
nımızın sayısı diğer ülkelerden -dün de bahsettim- fazla olduğuna göre, o zaman, biz, yetişkinler,
şu anda gelir kazananlar, yaşadığımız lüksten neyse o fedekârlık edip, dünyaya getirdiğimiz çocuk
ların bizden çok daha üretken, bizim bugün Almanya ile yapabildiğimiz rekabetten çok daha yük
seklerini yapacak konuma getirmek moral yükümlülüğümüz var. Yoksa, o zaman, kabul ettiğimiz
ilke şudur: Çocuklarımız bize baksın diye dünyaya getiriyoruz demek ki, bu, bir anne baba için de,
ulus için de kolay kolay tahammül edilecek bir anlayış olamaz ve olmamalıdır.
Şimdi, bir yönden, ben bunları eleştirirken, değerlendirirken, efendim, nüfus aynı zamanda bir
güçtür denilir. Değerli arkadaşlar, nüfus bir güçtür; ama, nitelikli ise ve zenginse bir güçtür. Ame
rika’nın, doğru 260 milyon nüfusu var; ama, dünyanın da bir numaralı ekonomisi. 200 yılınızı, 250
yılınızı bomboş geçirmeyip de onlar kadar üretken gelişmelere liderlik edebil şeydiniz, bugün 100
milyonu da kaldırırdınız; ama, bakın, bugün bulunduğumuz bölge, 6 milyon nüfusu var İsrail’in,
15 940 dolar kişi başına geliri var ve ulusal gelirinin boyutu 95 milyar. Türkiye, 63 milyon, kişi ba
şına geliri 3 000 dolar, toplam geliri 200 milyar. Hangimiz daha ekonomik olarak, siyasî olarak güç
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sahibiyiz? Bunları da tartmamız lazım. O nedenle, planı 23 yıllık bir perspektifle düşünürken, bun
ları belki. Sekizinci Beş Yıllık Plana dahil etme şansımız olmayabilir; ama, stratejimizde, her ge
çen beş yılda, arada geçmiş 30 yılda açılan farkı çok daha süratle kapatmak iddiasında olmamız la
zım. Onun için de, bu çabaya daha bu yıldan başlamamız lazım. Kaynak israfına bu yıldan son ver
memiz lazım. İşte, her zaman konuşuyoruz, şu anda devletin elinde 18 milyar dolarlık dış kredi al
mak kaydıyla gerçekleştirilecek proje stoku var; doğru mu? 18 milyar doları Allah aşkına kim ve
rir bir senede Türkiye’ye; kimse vermez, borç apsorbe edebilme kapasiteniz vardır. Maastrich kiterlerini Avrupa, gelişi güzel koymamıştır. Ulusal gelirinin yüzde 60’ı borçlarını geçmeyecek der
ken daha fazlasını apsorbe edemezsin, zehirlenirsin diyor. O zaman, bu bilimsel gerçekleri biz üret
medik, bari başkalarının ürettiğinden akıllıca yararlanalım. Onun için, öncelikle, bu 18 milyar do
larlık stoku gözden geçirmek lazım. 2000 yılında ne kadarını yaparız, 2001 ’de ne ne-kadarını ya
parız ve önceliklerini verirken de planlamanın temel değerlerinden birisi olan paranın fırsat mali
yetini düşünmeksizin projelere öncelik vermek bir anlamda toplumsal intihardır.
Şimdi, bakanlıklararası çekişme değil, kurumlararası çekişme değil, bölgelerarası çekişme de
ğil, hangi proje önce bittiğinde Türkiye’ye ne kadar fazla katma değer yaratacak kendi başına ve
çevresi, ilgilendiği ekonomiler itibariyle. Rehberimiz bu olacak. Bundan gayri bir rehber alarak
bunlara öncelik veriyorsak, Türkiye’nin göreceli olarak diğer ülkelerle arasının açılmasına onay ve
riyoruz demektir. Buna da hiçbirimizin hakkı olduğuna inanmıyorum.
Üzerinde durmak istediğim gerek Avrupa Topluluğu gerekse diğer bölümlere geçerken, yani,
insan hakları doğrudur, şudur budur, bunlarda da önemli mesafe kaydedeceğiz, demokratikleşme
de önemli mesafe kaydedeceğiz; ama, bütün bunlarda mesafe kaydedebilmenin önemli unsurların
dan iki tanesi vardır. Bir, kişi başına zenginlik, gelir dağılımındaki iyilik, ki, bu aynı zamanda eği
tim kalitesiyle ilgili. Eğitimin kalitesini iyileştirmeden, kişi başına düşen geliri yükseltmeden daha
fazla demokrat olacağım deme şansına sahip değilsiniz. Çünkü, demokratik değerler, kafanın içine
yerleştirilen değerler demektir. O da, kaliteli eğitimle olur, o da para demektir, kişi başına zengin
lik demektir. Dolayısıyla, başlangıç noktası daima zenginlik. Kişi başına zenginliği atırmak, bu ara
da gelir dağılımını düzeltmek.
Şimdi, nasıl, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında biraz evvel çizdiğim resimde bölgelerarası bir gelir dağılımı bozukluğu var ise, Türkiye içinde de bu var. Burada bölgelerarası gelir
dağılımını düzeltmeye çalışırken yapay yöntemlerden uzak duracağız. Çünkü, yapay yöntemler ay
nı zamanda kaynak israfının bir numaralı nedenidir. Bölgesel gelişmeleri desteklerken, ön plana çı
karacağımız Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi, neresiyse Türkiye’nin hem
Türkiye içinde hem de Türkiye’nin bulunduğu ekonomik coğrafya içinde mukayeseli üstünlükler
hangi sanayi dalında olabilir, onun sağlıklı araştırmasını yapmadan biz belirli yatırımları teşvik edi
yorsak, o yatırımlar yarın bir gün bizim sırtımızda bir kambur olmaya devam eder. Neden; çünkü,
başlangıçta biz bölgelerarası kalkınmışlık farkını azaltabilmek için teşvik tedbirlerini kullanıyoruz.
Nedir o; düşük faizli kredi veriyoruz, vergi almıyoruz, SSK primlerini erteliyoruz ve buna benzer
önlemler. Bir sanayi kuruluşundan ebediyen bunları almayacağım demeniz mümkün değil, bir sü
re sonra almak durumundasınız. Bunları almaya başladığınız vakit sanayici “rekabet gücüm kalma
dı ben iflas ediyorum” diye bağırmaya başlarsa, işte, mukayeseli üstünlükler konusunda doğru ka
rarı başta almamışsınız demektir.
Onun için, efendim, bilmem nereye tekstili yoğunlaştıracağız, şu, bu, değil. Belki oraya teks
til değil, bilgisayar endüstrisi kurmanız lazım. Belki oraya tekstil değil, gemi işa veya gemi sökme
sanayii kurmanız gerekir. Lütfen, zahmet edip, bunlara biraz daha yoğun zihni mesai ayıralım ve
bu çalışmalar bitmeden de gelişigüzel teşvik vermeyelim. Teşviki de verirken bir sanayi bölgesine
ilişkin olarak baştan ilan edelim, vergi bağışıklığınız 5 yıl içinde kalkacaktır. 5 yıl içinde kalkarken
de birinci yıl verginizin yüzde 80’ini almıyorum, ikinci yıl yüzde 60’ını almıyorum, üçüncü yıl
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yüzde 40’mı almıyorum, dördüncü yıl yüzde 20’nizi almıyorum, son beşinci yılda da bir yüzde 10
almıyorum, altıncı yıldan itibaren, teşviki olmayan bölgede insan nasıl vergi ödüyorsa, sen de öde
yeceksin, SSK primini de ödeyeceksin, artık, sübvansiyonlu kredi de kullanmayacaksın. Bu şart
larda sen ve ben devlet olarak hesabımı yapıp da senin ayakta kalabileceğine inanıyorsan bu kay
nakları kullanacaksın. Bunu yapmadığımız takdirde yapay sanayi bölgeleri yaratırırız ve diğer ül
keler bunun bedelini ödediler, Fransa ödedi, İtalya ödedi, ama, ödediklerinden ders almasını bildi
ler, artık, aynı hataları yapmıyorlar. O nendenle, biz de bu espriyle düşünmemiz lazım. Bu bağlam
da da özellikle geliştirdiğimiz bölgelerde bizim rekabet gücümüzü etkileyen unsurlardan bir tanesi
o bölgede üretilen malın yurtiçi pazarlara, ki, yurtdışı mallarla da bu pazarda rekabet ediyoruz, ih
racatımızda da temel rekabeti engelleyen unsurlardan bir tanesi ulaşım maliyetidir. Geri kalmış yö
relerimizde kuracağımız sanayilerin rekabet gücünü koruyabilmek için oralarda demiryolu, suyo
lu. Bakın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da barajlar zincirimiz var, Fırat üzerinde, fakat benim bil
diğim kadarıyla Fırat üzerindeki o barajlarda mal nakli yapan hiçbir gemimiz yok. Yanılıyorsam
beni düzeltin. Ingiltere sanayi devrimini, Almanya sanayi devrimini sağlayabilirken nehir ulaştır
macılığı bir numaralı rol oynamıştır, demiryoluyla birlikte. Biz sulan pepeşe dizdik, ama bir ton
mal taşımıyoruz. Bu da planlamanın bir parçası.
Son olarak üzerinde durmak istediğim, bölge içerisinde yani, Türkiye’nin bulunduğu coğraf
yada ağırlığımızın hissedilmesi, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle güç biriiği yapılabilmesi, ekono
mik güçlerimizi bir araya getirebilmek. Burada da eğer biz bu rolü oynayacaksak ve bu rolde ba
şarılı olacaksak;
1.
Kendi iç kaynaklarımızı kullanmaktaki akıllığımız diğer ülkeler için bizimle işbiriiği yap
mada bizi, tercih edilen ülke olma konumuna getirir. O ülkeler, bizi kendi kaynaklarını akıllıca kul
lanmayan bir ülke olarak görüyorsa, kusura bakmayın bizimle işbiriiği yapmazlar, Almanlaria,
Fransızlarla, Amerikalılarla veya Japonlaria işbiriiği yaparlar. Türk işadamı da, Türk kamu idaresi
de kaynak kullanımıyla, proje değeriendirmesiyle, o ülkelerie başabaş ‘olabildiğini kanıtlamak du
rumunda. Çünkü, o ülkelerde bir defa yanlış uygulamaların bedelini öderler, aynı hatayı yaptırma
yacak işbirliklerini aramaya başlarlar, alternatif maliyeti, o ülkelerle olan ilişkileri ebediyen kay
betmektir. O nedenle de Türkiye kendi kaynaklarını akıllı kullanma, kendisini zenginleştirmede
rasyonellik çizgisinden ayrılmadığı sürece hem bölgesinde bir yük olur hem de Avrupa Biriiğiyle
ilişkilerinde çok daha sağlıklı konuma gelir.
Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Beni sabıria dinlediğiniz için teşekkür ederim.
BAŞKAN -Teşekkürier Sayın Uluğbay.
Sayın Zeki Ünal, buyurun efendim.
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler, değerii bürokratlar, ba
sınımızın kıymetli mensupları; bugün burada Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ikinci bölü
münü görüşüyoruz; bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, adeta bir platonik aşk haline gelen Avrupa Birliğinin tarihçesine bir göz
atacak olursak, gerçekten, neredeyse Türkiye Cumhuriyetinin ömrüyle eşdeğer bir platonik aşk. İlk
defa olarak bu konu 1946 yılında İkinci Dünya Harbinden sonra Zürih’te İngiltere Başbakanı
Churchill’in bir konuşmasıyla ilk temeli atılmışUr. Daha evveliyaü vardır da, fazla derine girmek
istemiyorum. İlk defa olarak da orada Churchili, Avrupa Birieşik Devletlerinden bahsetmiştir; an
cak, aradan geçen zaman içerisinde siyasi biriikten ziyade bir ekonomik birlik üzerinde durulmuş
tur ve 1957 yılında ilk defa olarak Roma’da bir anlaşma yapılmıştır ve Roma Anlaşmasıyla ortaya
çıkan 238 maddelik bir anlaşma aynı zamanda bugünkü Avrupa Birliği olarak adlandırılan bu te
şekkülün anayasası hükmündedir. Dolayısıyla, ilk defa olarak bir ekonomik topluluk olarak devre
ye giren, fakat 1969 yılında Avrupa Topluluğu olan ve Maastricht Anlaşmasından sonra da Avru
pa Biriiği şeklinde bir ifadeyi, siyasi birliği hedef alan bir biriik.
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Şimdi, burada benim üzerinde durmak istediğim iconulardan bir tanesi şudur: Bilindiği gibi,
1959 yılmda 15 Temmuzda Yunanistan başvurmuş, hemen 15 gün sonra 31 Temmiz 1959 yılında
da Türkiye başvurmuş. Yunanistan 1981 yılında üye olmuş, biz, Helsinki Zirvesiyle beraber aday
ülke olduğumuzdan dolayı da çok büyük bir mesafe kat ettiğimiz şeklinde bir sevinç içindeyiz. 1964
yılında bir Ankara Anlaşması yapılmış ve o anlaşmanın çerçevesi dahilinde de birçok protokol anlaşmalan yapılmış ve ilk yapılan üç tane malî protokolle 830 milyon ECÜ’lük bir para verilmiş ol
masına rağmen, 1980 yılında varılan anlaşma gereğince ve 1981 yılındaki bir paraf edilmiş olma
sına rağmen Dördüncü Mali Protokolle verilmesi gereken 600 milyon ECÜ para da verilmemiştir.
Bu arada 1986 yılında işçilerimizin serbest dolaşımıyla ilgili taahhütler de yerine getirilme
miştir ve dolayısıyla, Avrupa Birliği sürekli olarak Türkiye’yi oyalamıştır. Belki burada Türki
ye’nin de büyük hataları vardır, taahhütlerini yerine getirememek, ekonomik ve sosyal dengelerini
kuramamak gibi bazı hataları olmuştur. Ancak, hemen şunu kesinlikle ifade etmek istiyorum, bir
defa Avrupa Birliği Türkiye’ye ne “evet” diyecektir ne de “hayır” diyecektir. Nitekim, 1987 yılın
da Nisan’da başvurmuştur, o zarnan Rahmetli özal Başbakandı, 1989 yılında bir cevap gelmiştir.
Gelen cevap nedir; gelen cevap tabiî ki tatmikâr değildir. Ne alacağız, ne de kovacağız şeklinde bir
ifade.Bir defa şunu ifade edeyim, Türkiye tek taraflı olarak büyük bir zafiyetin içerisinde biz ille
de Avrupa Birliğine gireceğiz, temasını sürekli işlemiş olduğundan dolayı, Avrupalılar bizim bu
zafiyetimizi keşfettikleri için ve diğer ECO olsun, D -8 olsun, doğu ülkeleriyle olsun, îslam ülkele
riyle olsun, bir araya gelme konusundaki çabaların biraz geriden gitmiş olması sebebiyle Avrupa
l I l a r bizim bu zafiyetimizi keşfetmiş olduklarından dolayı sürekli olarak bizi oyalamışlardır ve za
man zaman da burası bir Hıristiyan birliktir, siz Müslümansınız gibi ifadelerde de bulunmuşlardır.
1995 yılına geliyoruz. Gümrük Biriğine hemen girdik. Peki, Gümrük Birliğine niçin girdik.
Ben şunu çok merak ediyorum. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 15 tane Avrupa Birliğinin üyesi
vardır, tam üyesi olmuş üyesi vardır. Bu üyelerden herhangi birisi üye olmadan önce acaba Güm
rük Birliğine girmişler midir? Doğrusu ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani, Avrupa Birliğinin ka
rar organlarında söz sahibi olmaksızın doğrudan doğruya Gümrük Birliğine girmiş olmamız acaba
bize ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Şimdiye kadar acaba bununla ilgili biretüd yapılmış mı
dır? Neden böyle olmuştur? Tabiî ki, siyasi olarak denmiştir ki, halka biraz da ümit verilmiştir,
efendim işte görüyorsunuz Avrupa Birliğine bizi kabul ediyorlar, sosyal, ekonomik bazı gösterge
lerimizi düzelttik, böyle bir mesaj şeklinde düşünülebilir; ama şunu ifade edeyim, mesela 1994 yı
lında bizim Avrupa Birliğiyle olan açığımız 2.3 milyar dolar iken, 1997 yılma baktığımız zaman
11.8 milyar dolara çıkmıştır açığımız. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret hacmimiz
yüzde 50 civarında seyretmektedir.
Benim burada ricam, bu konuyla ilgili ciddî bir araştırma, eğer yapılamamışsa, yapılmasıdır,
artısı, eksisi ortaya konmalıdır.
Burada ayrıca, Avrupa Birliğiyle ilgili bir genel sekreterya kurulacaktır, bu konuyla alakalı
olarak hükümet bir kanun tasarısı da sevk etmiştir ve 73 kişilik bir kadroyla bu işi götürmek iste
mektedirler.
Değerli arkadaşlar, benim merak ettiğim konu şu; Eğer, hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetleri bu konuda çok ciddi hareket etmiş olsalardı, 1959 yılında başvurdukları andan itibaren
Avrupa Birliğiyle ilgili bir sekreterya oluşturulurdu ve bugüne gelinceye kadar da mesafe alınırdı.
Şu anda hemen hemen bütün bakanlıklarda, kurumlarda, kuruluşlarda yıllardan beri bildiğim kada
rıyla Avrupa Birliğiyle ilgilenen ya daire başkanlığı vardı, ya genel müdürlüğü vardır. Geçenlerde
ben Sayın Bakana sordum, dedim ki, madem ki, böyle bir sekreterya oluşturuyorsunuz, 73 kişilik
bir sekreterya aslında ihtiyacı karşılamaz, acaba şu anda Türkiye’de bütün bakanlıklarda, birimler
de Avrupa Birliğiyle ilgilenen ne kadar uzman vardır, dil bilen vardır, bunu tespit ettiniz mi? Eğer,
böyle bir işe kalkışılıyorsa, her şeyden evvel bir envanter çalışması yapılması lazım. 73 kişilik bir
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kadro. Zaten şu anda biliyorsunuz, cari harcamalarımız, personel harcamalarımız bütçemizin bü
yük bir bölümü alıp götürmektedir. Birkısmı da zaten faize gitmektedir. Dolayısıyla, durduk yerde
bütçemizi şişiirmenin de bir anlamı yoktur, eğer elimizde yetişmiş kalifiye eleman varsa bunları ta
biî değerlendirmek mümkündür dedik ve bugüne gelinceye kadar da bu konuda ciddi bir çalışma
nın olmadığını da öğrenmiş olduk.
Malum, 10-11 Aralık 1999 yılında Helsinki Zirvesiyle Türkiye aday ülke oldu ve bizimle be
raber 11 tane ülke var. Şunu da çok merak ediyorum, sürekli olarak Avrupa Birliği Kıbrıs’ı da ken
di hudutları içerisinde görmeyi arzu ediyor. Gerçekten, Avrupa coğrafyası deyince Akdeniz de an
laşılıyor mu, anlaşılmıyor mu, diye çok merak ediyorum. Hatta İsrail’in bile adı geçiyor. Şu anda,
eğer Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliğine dahil edecek olurlarsa, kesinlikle ifade etmek istiyorum, Kıb
rıs, sessiz, sedasız elden gidecektir. Denebilir ki, efendim zaten Kıbrıs şu anda ekonomik olarak
Türkiye’nin sıntında bir yüktür; ama, ben buna katılmıyorum, stratejik ehemmiyeti açısından yıl
larca Türklerin, Müslümanların elinde bulunan bir adanın elbette ki, Avrupa Birliğine dahil edil
mesi fevkalade hatalı olur ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine alınması konusundaki iyimser bazı yo
rumları da ben kuşkuyla karşılıyorum. Avrupalılar bizi kendi bünyelerine almak istemiyorlar; ama,
bunu dillendirmiyorlar. Niye; çünkü, eğer Türkiye hakikaten bulunduğu jeopolitik yapısı itibariy
le, sosyal dokusu itibariyle ve tarihi mirası itibariyle Avrupayla değil de ünçüncü dünya ülkeleriy
le, İslam ülkeleriyle sosyal, ekonomik ve askeri açıdan bir entegrasyona gidecek olursa, dünya üze
rinde bir blok, büyük bir güç olacağı endişesiyle sürekli Türkiye’yi oyalamaktadırlar. Bunu açıkça
ifade etmek istiyorum.
2000 yılı ekim ayında önemli bir toplantı olacağını tahmin ediyorum. Bu toplantıda elbette ki,
ortak sınır, ortak para birimi, ulus devlet üzerindeki ulusalüssü egemenlik hakkı olan bir sistemin
içerisine gireceğimizden dolayı fevkalade önemli. Aynı zamanda Katılım Ortaklık Belgesi adıyla
bilinen bir belge orada hazırlanacak.
Değerli arkadaşlar, bu belgenin içerisinde esas itibariyle Kophenhag kriterleri tabii ki, söz ko
nusu edilmektedir. Acaba, bu kriterlere Türkiye ne ölçüde uymaktadır, bu tartışılır ve hâlâ tartışı
lıyor. Kophenhag kriterierinde, bir siyasî kriterler, iki ekonomik kriterler bir de Avrupa Biriiğinin
müktesebatıyla ilgili kriterler vardır. Şimdi, siyasî kriter fevkalade önemli.
Değerli arkadaşlar, gerçekten Türkiye Avrupa Biriiğine girmek istiyorsa, elbette ki, hem eko
nomik hem de siyasî kriterleri yerine getirmesi lazım, Avrupa Biriiği müktesebatını da yerine ge
tirmesi lazım; ama, şahsen, Türkiye’nin bu konuda meseleleri fazla ciddiye aldığı kanaatinde deği
lim.
Benim baştan beri söylemek istediğim konu şu: Türkiye tabiî ki, yapısı itibariyle farklı bir ül
ke ve Türkiye’yi başlangıçta AvrupalIların asimile edebilecekleri şeklinde bazı endişelerim vardı,
yani, Türkiye, Avrupa Birliği içerisine girmesi halinde, acaba bizi asimile ederier mi şeklinde bir
endişem vardır; ancak, zamanla ben gördüm ki, Türkiye kendi yapısına, kendi manevi dokusuna sa
hip çıkacak olursa, ekonomik göstergeleri belirli kriterlere ulaştırdığı takdirde çok rahat bir şekil
de söz sahibi olabilir. Şu anda Avrupa Parlamentosunda 626 üye vardır, tabiî, oradaki üyelerin sa
yısı genelde nüfusa göre değeriendiriliyor ve Türkiye’nin nüfusu 65 milyon olduğuna göre, büyük
devletler ayarında belki bir parlamenter hakkına sahip olabilecek. Yalnız, şunu ifade edeyim, bu
gün Türkiye, maalesef, gerçekten hazıriıksız bir şekilde girecek olursa, ki, alacakları tabiî ki, şüp
helidir, çünkü, bu rakamlarla, bu göstergelere Avrupa Biriiğinin Türkiye’yi sırtında taşıma gibi bir
niyetinin olmadığını da görüyoruz.
Efendim, siyasi kriterier derken, dün bir nebze bahsettim, Türkiye siyasi kriterier gerçekten
yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu, bu konularda.bir adım atılmış mıdır? Sayın Hükümet, 1
Temmuza kadar bazı konularda acele etti, bazı yasa tasarılarını Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sevk etti. Madem ki, Avrupa Biriiği konusunda ciddiyiz, ciddi olduğumuzu söylüyoruz, öyley
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se neden siyasi kriterlerle ilgili, özellikle. 312 ile ilgili ve diğer siyasi yasakların kaldırılmasıyla il
gili din ve vicdan özgürlüğünün, fikir ve düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasıy
la ilgili. Anayasanın düzenlenmesiyle ilgili yasalar getirilmiyor. Çok ilginçtir, AvrupalIlar belli
standartı getirmişler ve bu standartlar asahip olmadığınız sürece biz sizi almayız.
Bu arada. Millî Güvenlik Kurulunun bu Kopenhang kriterleriyle ilgili ortaya koymuş olduğu
raporda iki günden beri tartışılmaktadır. Millî Güvenlik Kurulu bir Anayasal kuruluştur, doğrudur;
ancak. Anayasanın hangi şartlar altında düzenlendiğini de herkes biliyor. Bugün Türkiye’deki bü
tün anayasalar askerî darbelerden sonra hazırlanan anayasalardır ve değiştirilmesi gereken birçok
maddeleri vardır. Şimdi, Millî Güvenlik Kurulu tabi, bir anayasal kuruluş olarak kendisinde belli
yetkiler de görüyor, diyor ki, bu kriterler bizim Türkiye’deki gerçeklere, Türkiye’nin şu andaki du
rumuna uygun değildir diyor. Bu da bir görüştür. Efendim, Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı
denetimine açılması mümkün değildir, efendim, Türkiye’nin gerçekleri böyledir. Türkiye’de yaşa
yan Kürtlerin dil özgürlüğü, televizyon, eğitim vesaire gibi özgüriüklerinin önünü açmak da hata
lıdır diyor. Aslında, ben, bunları tartışmak istemiyorum. Yani, doğrudur veya yanlıştır. Millî Gü
venlik Kurulunun bütü karariarı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Benim üzerinde durmak iste
diğim konu şu: Eğer biz, Avrupa Birliğine gireceksek, bu kriterieri yerine getireceksek, bu kriter
leri yerine getirmesi gereken müesese Millî Güvenlik Kurulu mudur, yoksa, demokratik bir meka
nizma içerisinde. Parlamento mekanizması içerisinde hükümetin görevi midir. Büyük Millet Mec
lisinin görevi midir?
Şimdi, Avrupa bilmiyor mu sanıyorsunuz; Türkiye’de gerçekten demokrasi vardır, kamil ma
nada demokrasi işliyor diyebilir miyiz; mümkün değil. Yani, buradan şöyle yanlış bir mana da çı
karılmasın, efendim, biz. Milli Güvenlik Kurulunun kararlarına saygılı değiliz veyahut da böyle bir
müessesenin oluşumuna karşıyız anlamında da söylemiyorum. Eğer, Türkiye’de demokratik kanal
lar işliyorsa, Türkiye’de demokrasi varsa, Avrupa standartlarında, Kophenhag kriterlerine uygun
böyle bir standart varsa, elbette ki. Milli Güvenlik Kurulu da fikirlerini söyleyecektir, söyleyebilir;
ancak, Avrupa Biriiğine girerken bu kriterieri ve Türkiye’nin şartlarını tespit edecek olan müesesse Pariamentodur. Eğer, biz. Parlamentonun bu konudaki yetkilerini Pariamento dışı başka güç
odaklarına devredecek olursak, efendim Türkiye’nin şartları buna uygun değil şeklinde böyle su
dan bazı gerekçelerin arkasına sığınarak bu şekilde düşünecek olursak, elbette ki, Türkiye’deki re
jim, sistem tartışma konusu yapılır. En büyük sıkıntılardan bir tanesi budur benim kanaatime göre.
Diğer ekonomik kriterler Şimdi, diyor ki, iyi işleyen bir serbest piyasa ekonomisi. Yıllarca
teşvik uygulamada çalışan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, şu anda Türkiye’de serbest ekono
miden ziyade müdahaleci bir ekonomik yapı vardır ve birçok firmalara teşvik belgesi verilmemek
tedir. özellikle, 28 Şubat sürecinden sonra bazı firmalar, bazı şirketler, bazı sermaye grupları, irti
cai sermaye, yeşil sermaye, islami sermaye yaftalarıya tamamen dışlanmıştır, onu söyleyeyim ve
şu anda milyariarca dolarlık böyle bir potansiyel varken, teşvik belgesi verilmemektedir. İddia edi
yorum, bunları da isbat edebilirim ve şu anda Teşvik Uygulama Genel Müdüriüğünün önünde bu
konuda teşvik belgesi verilmeyen birçok yatırımlar vardır. Bir tanesi PETLAS. PETLAS özelleşti
riliyor, teşvik belgesi verilmiyor, çok ilginç bir konu. Bu firma 100 bin kişiyi ben istihdam edece
ğim diyor ve buna bu teşvik belgesi verilmiyor, ondan sonra kendisini tehdit ediyoriar, ondan son
ra da bu yönetim kurulu başkanı açık bir şekilde diyor ki, ben o zaman sermayemi, gurbetçilerin bu
sermayesini yurtdışına götürürüm. Nitekim, Amerika’da 250 civarında mağazası olan bir mağaza
lar zincirini satın aldı ve parayı oraya götürdü ve şu anda 100 milyar dolar civarında gurbetçileri
mizin parası olmasına rağmen, bunları Türkiye’ye biz sevk edemiyoruz.
Ben kontrol edilmesin demiyorum, elbette ki bir denetim şart, yani vatandaşlarımızın soyulmaması yönünden şart; ancak, şunu lütfen söyleyiniz veyahut da izah etmeye çalışınız. Bir Batı Ça
lışma Grubu mantığıyla eğer ülkenin ekonomisi yönlendirilecekse, kesinlike ifade etmek istiyorum,
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Türkiye’nin önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi hayal
olur. Öyle ki. Batı Çalışma Grubu hatta Milli Güvenlik Kurulu, o günlerde tabiî ki, çok yakından
izlemiştim, marjinal marksit bir grubun kitaplarını, eserlerini, görüşlerini ve yorumlarını referans
olarak almışlardır. Öyle ki, Türkiye’de birçok muhallebici, birçok köfteci, lokantacı, börekçi irti
caî sermayenin bir odak noktası halinde olduğu iddia edilmiştir ve birinci tehdit olarak ilan edil
miştir. Böyle bir ülkede tabiî ki, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerinden, serbest piya
sa ekonomisinden söz etmek mümkün değildir. Bütün mesele bu, Türkiye’nin sıkıntıları da budur,
onu söyleyeyim.
Toplumun müktesebatı meselesine gelince; Demin de ifade ettim, Avrupa Birliğinin ekono
mik, parasal ve siyasal hedeflerine uyum. Şunu göze alabiliyor muyuz? Yani, Avrupa Birliğinin
anayasası hükmünde olan Roma Anlaşmasının maddelerini, ciddî bir şekilde incelediğimiz zaman,
egemenlik haklarını, yani, Anayaşanın 6 ncı maddesinin, 7 nci maddesinin ve egemenlik hakları
nın, başka bazı kurumlara devir konusunda hazırlıklı mıyız? Karar mercii Türkiye Büyük Millet
Meclisinin diyoruz, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyoruz.
Değerli arkadaşlar, bütün bunların yanında çok ciddi bir şekilde etüt yapmamız lazım ve Tür
kiye çok güçlü bir şekilde girecek olursa, deminden beri çerçevesini çizmeye çalıştığım eğer bu kri
terlerin üzerinde böyle kriterleri biz sağlayacak olursak, kesinlikle ifade edeyim, bizim toplumumuzun yapısı, manevî yapısı ve dokusu çok sağlamdır ve Avrupa Birliği içerisine girdiğimiz tak
dirde de eriyeceğimiz kanaatinde değilim. Başlangıçta öyle bir kanaate^ sahiptim, ama, şu anda,
söylediğimiz kriterieri tutturup, Avrupa Biriiğine girecek olursak, elbette ki hakkımızı çok rahat bir
şekilde alınz ve ağıriığımzı da orada hissettirebiliriz. Çünkü, demografik verilere baktığımız za
man Türkiye, bu konuda da, tabiî ki, büyük bir avantaja sahiptir. Bu konuda. Sayın Bakanımızın da
hassas olduğunu ve bürokratlarımızın da, özellikle Devlet Planlama Teşkilatındaki arkadaşlarımı
zın, bürokratlarımızın da özellikle millî hakimiyet konusundaki hassasiyetlerini bildiğimden dola
yı, bunların altını çizme ihtiyacı duyuyorum.
Bu vesileyle teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ünal.
Öğlenden önceki son konuşma olarak, komisyon üyesi olmayan bir milletvekili arkadaşımıza,
Sayın Yumakoğulları’na söz vereceğim.
Süreniz 10 dakika, dikkate alırsanız memnun olurum.
Buyurun.
OSMAN YUMAKOĞULLARI (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii milletvekil
leri, değerli bürokratlar, basınımızın değerli mensuplan; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Avrupa Biriiğiyle ilişkiler mevzuunda söz almış bulunuyorum. 12 Eylül 1963 yılında başlayan
bu serüven, hâlâ devam ediyor. Avrupa Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Biriiği
olarak bilinen biriiğin esas temeli, şu görüşler etrafında birleşmektedir; Serbest ticaret bölgeleri,
gümrük biriikleri, ortak pazarlar, ekonomik biriikler, tam ekonomik birieşmeler... Avrupa ailesinin
bir üyesi olabilmek için, 37 yıldır niçin gayret sarf ediyoruz? önümüzde birtakım anlaşmalar oldu:
12 Eylül 1%3 Ankara Antlaşması, I Ocak 1973 Katma Protokol, 6 Mart 1995 Gümrük Biriiği Ant
laşması, 10-11 Ara!ık 1999 Helsinki Bildirisi...
Sayın milletvekilleri, değerii arkadaşlar; Avrupa Ekonomik Topluluğu, önceleri,
1- Ortak tarım politikaları,
2- Ortak ticaret politikaları,
3- Ortak sermaye stratejisi ve ortak rekabet politikası,
4- Topluluğun diğer ortak politikaları.
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Bunlar ortaya çıkarken, sonraki yıllarda, belki de dünyadaki soğuk savaş sonrasına rastladığı
için, Avrupa Topluluğu hedeflerine yeni politikalar eklenmiştir. Savunma ve güvenlik politikaları
gibi politikalar da eklenerek, Avrupa ailesi olarak önümüze değişik, yani daha ileri düzeyde de
mokrasi ve insan haklarını önplana çıkaran bir yapılanmaya girişilmiştir.
Biz kırk yıllık zaman içerisinde, Avrupa’daki Türkiye diye ifade ettiğimiz, takriben 3,5 mil
yon insanımızla zaten Avrupa’ya girmişiz, Avrupa Topluluğunun içerisinde bulunuyoruz. Ciddî bir
potansiyele sahibiz. Ben, Avrupa’daki Türkiye, dünyadaki Türkiye diye bunu iki sınıfta değerlen
diriyorum. Avrupa’daki Türkiye, üzerinde durulması gereken bir topluluktur. Nedir bu topluluğun
özelliği; birinci jenerasyonuyla, ikinci jenerasyonuyla, bugün de üçüncü jenerasyonuyla ciddî bir
varlık teşkil etmektedir. Bu varlığın özelliği nedir; ilk etapta seviyesi düşük olan insanlar gitmiş
lerdir işçi olmuşlardır. Bu insanlara birtakım parolalar verilmiştir. Nedir o parolalar: Köle gibi gel
dik, efendi olarak döneceğiz; işçi olarak geldik, işveren olacağız; zengin millet, zengin devlet, baş
ta maneviyat; bu, tutmuştur. Çizginin sağında ve solunda kalan bütün sivil kitle örgütleriyle zaman
zaman bir araya gelinmiştir. Dünyada ikinci bir Türkiye yok denilerek, Türkiye’nin menfaatlannı
koruma hususunda çok ciddî adımlar atılmıştır.
Değerli arkadaşlar, ben, o insanlarla meşgul olurken, beşli bir parola vermiştim; onu biraz ön
ce ifade ettim. Bir de, İkinci Dünya Savaşı sonrası, beş Japon genci Paris’te doktora yapmak için
gelirler; birisi elektronik, birisi kimya, birisi fizik, dördüncüsü iktisat, bir tanesi de makine üzerin
de doktora yapacak. Elektronikçi olan arkadaş, bir Fransız kadınına gönlünü kaptırır; fakat, getire
mezler, elinden cinayet çıkar, kadıncağızı öldürür, ertesi gün gazeteler sürmanşet; “Katil Aranı
yor.” Beş arkadaş da bir yerde kalıyorlarmış; gelir ve arkadaşlarına der ki, “arkadaşlar, bu kadını
ben öldürdüm, şu anda vicdan azabından kıvranıyorum, gideceğim Paris polisine teslim olacağım.”
Hemen kimyacı der ki, “hayır, sen teslim olamazsın, şu anda elektronikçilere, kimyacılardan daha
çok ihtiyaç var; sen değil, senin yerine ben teslim olacağım.” Bu sefer fizikçi der ki “hayır, sen de
teslim olamazsın, şu anda kimyacılara, fizikçilerden daha çok ihtiyaç var” deyince, iktisatçı der ki
“hayır, iktisatçılara daha az ihtiyaç var” en sonunda makineci der ki “ben iyi biliyorum ki, maki
necilere daha az ihtiyaç var.” Yaşlı bir Japon da gençlere hizmet veriyormuş, gençlerin konuşmalannı kapıdan dinliyor, birden bire kapıyı açıyor ve içeriye giriyor “gençler, gençler, Japonya’nın
hepinize ihtiyacı var; tabiri caizse, ben unumu eledim, eleğimi astım; siz değil, sizin yerinize gidip
ben teslim olacağım.”
Değerii arkadaşlar, bugün, Avrupa Topluluğunda, girmek istediğimiz vakit her türlü bahane
uyduruluyor; ama, bu insanlar öyle ciddî bir potansiyel meydana getirdiler ki, 1967'li yıllarda 127
adet olan işverenlerimiz, bugün 57 OOO’e yükselmiştir. Alman ekonomisine, Avrupa’daki diğer ül
kelerin ekonomilerine çok ciddî katkıda bulunmaktadıriar.
Şimdi, Türkiye, bizim ülkemiz, bir coğrafyanın içerisindeyiz, Misakımillî sınırları içerisinde
teşekkül eden bu vatanda, bir bakıyoruz ki, variık içerisinde yokluk çekiyoruz. 2000 yılında bir
bütçe yaptık; 47 katrilyonluk bütçenin 15 katrilyonu peşinen açık; geriye kalıyor 32 katrilyon. 11
katrilyonu memur maaşına gidiyor; geride kaldı 21 katrilyon. Günlük faiz ödememiz, şu anda 80
trilyon arkadaşlar. Gördük, geçenlerde açıklandı; dört aylık vergi gelirlerimiz 7,14 katrilyon; faiz
giderlerimiz 9,8 katrilyon. Biz, bu ahval içerisinde nereye gideceğiz allahaşkına?!
Her şeyden önce, sekizinci beş yıllık planı yaparken, bugüne gelinceye kadar yapmış olduğu
muz hatalar nelerdir; çok ciddî bir şekilde bunları tespit etmemiz gerekir. Bizim varlıklarımız ne
lerdir; yeraltı kaynaklarımız belli, 17 trilyon doların üzerinde bir kaynağımız var global olarak. Av
rupa’daki ve dünyadaki Türkiye dediğimiz 5 milyon insanımız var; bu 5 milyon insanın tasarrufu,
kırk yıllık zaman içerisinde, samimiyetimle ifade ediyorum -ben meşgul oldum bu insanlaria- 500
milyar doların üzerinde bir servet var haberiniz olsun. Türkiye’nin iç ve dışborcu nedir; 55 milyar
dolar içborç, 100 milyar küsuratıyla beraber dışborç; bunların hepsi 150 milyar dolardır. İnsanımı
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za sahip çıkalım, insanımıza güven verelim; samimiyetimle söylüyorum, Türkiye’nin iç ve dışborcu bir çırpıda bitecektir. 81 vilayetimiz var; 80 vilayet olarak kabul ediyorum; 5 milyon insanımız
var, her vilayete 50 000 insan düşer; hatta, 55 000 insan düşer. Bu insanları organize etüğmiz tak
dirde, her biri, kendi ilinin kalkınması hususunda çok ciddî adımlar atacaktır.
Geçen gün, Amerika’daki demeklerimizin asamblesine mensup olan arkadaşlar geldiler. On
larla konuştuk; dert yanıyorlar, efendim hükümetimizden 1 milyon dolar talep ediyorlar. Dedim ki,
ne kadar insan yaşıyor Amerika’da; 300 000 kişi. Bunun yüzde 10’unu organize etsek, 30 000 ki
şi yapar; yüzde 20 ’sini organize ettiğimiz takdirde 60 000 kişi yapar, l ’er dolar verdiğimiz takdir
de, ben vermeye hazırım dedim, 60 milyon dolar yapar; sizin gelip bizim hükümetimizden para ta
lep etmenize hiç ihtiyaç yok dedim.
Aziz ve muhterem kardeşlerim, şunu açık ve net olarak i f ^ ediyorum ki, artık, Türkiye’de
demokrasiyi gerçek manada tatbikat safhasına koymanın, insan haklarına saygılı olmanın, insanı
mıza güven vermenin vakti saati gelmiştir. Bugüne gelinceye kadar, zümrevî ve coğrafî dengesiz
likten dolayı, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya varoşlarla dolmuştur. Samimiyetimle ifade
ediyorum; bir günün içerisinde meydana gelen olaylar, yüzbinlerle ifade ediliyor. Kapkaççılar, hır
sızlar, yankesiciler -ben, İstanbul milletvekiliyim- İstanbul’u yaşanmaz hale getirdiler. En yakını
mın çantasını kaptılar gittiler...
BAŞKAN - Sayın Yumakogullan, tamamlayabilir misiniz...
OSMAN YUMAKOĞULLARI (Devamla)-Tamam Değerli Başkanım, tamamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, toplumsal huzura, içbanşa ihtiyacımız var; bunu da biz1er sağlayacağız. Siyasîleriyle, bürokratlarıyla, yürütmedeki değerli bakanlanmızla, hükümet yet
kilileriyle, el ele, omuz omuza verip, bu ülkenin önünü açmaya mecburuz diyorum.
Bir baksa da yer uyanık, gök uyanıktır.
Alem uyanıkken uyumak maskaralıktır.
Alem koşuyorken yolun üstünde yatılmaz.
Çalışmayacak kimse bu meydana atilmaz.
Alemde ziya kalmasa da halk etmelisin halk.
Ey eli böğründe yatan şaşkın adam, artık kalk!
65 milyon ayağa kalk diyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Yumakoğulları, teşekkürler.
Yemekten önce, son konuşmayı yapmak üzere, buyurun Sayın Tezmen.
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, yemek öncesi son konuşmayı yapmak bana düştü.
Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri; gerçekten çok değerli konuşmacılar il
ginç konular dile getirdiler; hepsinin de büyük ölçüde gerçek paylan vardır ve Türkiye, tabiî ki, ye
ni oluşumlar içinde, tartışılacak çok konusu olan bir ülke. Konulannda, tartışılmasında, artık kla
sik ölçüleri bir kenara koyup daha derinlemesine, biraz da alternatifleri dikkate alarak değeriendirme yapma zamanının geldiğini düşünüyorum; çünkü, Türkiye, artık, klasik söylemlerie, klasik uygulamalaria günü idare eden sözlerte bir yere varmak durumunda değil.
Şimdi, aslında, Avrupa Birliği konusu. Türkiye’nin en önemli konularından birisi; çünkü, Tür
kiye’nin Batilılaşması. Avrupalılaşma olarak algılanmıştır. Avrupa medeniyetinin gösterdiği aşa
ma, OsmanlI döneminde gerçekten hayranlık uyandırmış; bir taraftan imparatorluk gerilerken Av
rupa ülkelerinin güçlenmesi, Türkiye’nin tanzimattan bu yana gözünü Batıya, daha doğrusu Avru
pa’ya çevirmiştir ve Avrupa’nın normlarının benimsenmesiyle Avrupa’nın ekonomik gelişmesinin,
aslında belki ilk başlarda ekonomik değil; ama. ilk başlarda belki kurumsal yapılarının benimsen-
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meşinde, Türkiye’nin de, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğunun da bu geriye iniş çizgisini kur
tarabileceği düşüncesini yer etti ve Avrupalılaşma hedefi, ikiyüz senedir Türkiye’nin gündeminde
devamlı tartışılan bir konu.
Aslında, Avrupa Birliğine üye olmayla belki bu Avrupalılaşma sürecimiz çok önemli bir aşa
maya girecektir; fakat, bu Avrupalılaşma sürecinde konsept farklılığını da görmemek mümkün de
ğil; çünkü, hâlâ, Avrupa Birliğine üye olmamn bizim yaşantımızda, sosyal yaşantımızda, ekonomik
yaşantımızda, kurumsal yaşantımızda yaratacağı değişikliklere hazır olmadığımızı görüyorum;
çünkü, hâlâ, Avrupa’nın bazı örneklerini Türkiye’ye getirerek, bizi olduğumuz gibi kabul etmesi
ni söyleyerek günü geçirmeye çalışıyoruz. Avrupa Topluluğuna üye olmak demek, aslında, tüm kurumlanyla, sosyal yapılarıyla artık dışarıdan örnek alınan bir Avrupa değil, Avrupa’nın değerleri
ni yaşayan bir ülke haline gelmek oluyor ki, çok farklı bir felsefî boyutu vardır; yaşam boyutu da
çok farklı olmaktadır; çünkü, Avrupa Birliğine girdiğimiz anda, şu anda Kopenhang kriterleri ola
rak adlandınlan olayları da artık yaşamak durumundayız. Türkiye’de bütün kurumlar farklı nokta
lara dönüşmek durumundalar. Türkiye’nin İdarî yapısının belki farklı noktalara gelmesi gerekecek;
ama, biz, bunlara ülke olarak hazır mıyız, değil miyiz?
İşte, şu an, bundan önce getirilen bir tasarıyla, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kurulma
sıyla bu işler çözülecek gibi zannediliyor. Aslında, kuruluş baştan yanlış kuruluyor; ama, iş sade
ce komisyon metinlerinin ya da mevzuatın çevirisiyle geçiştirilemeyecek kadar önemli bir olay.
Toplumu, Avrupa Birliğine üyeliğe hazırlayıcı politikaları gündeme getirmemiz... Yani, fikren ha
zırlayıcı bir yaklaşıma ihtiyaç var; ama, getirilen bu genel sekreterlikle bu işin çözüleceği kanısın
da değilim. Devlet Planlama Teşkilatı önemli bir rol oynuyordu; bu rolün de, aslında daha gelişti
rilmesi gerekirken, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koyup da, başına meslekten bir diplomatın
getirilmesiyle bu işin çözüleceğini sanmak fevkalade yanıltıcı olacaktır.
Aslında, AvrupalIlar, Türkiye’yi biz hep kendimizi iki üç senedir Avrupalı diye sayarız; ama,
AvrupalI, Türkleri Avrupa’nın bir parçası olarak kabul etmezler. Avrupalı için, Türkiye, Avrupa’da
bulunmuş bir ülke; hatta, Avrupa’nın bazı topraklarını bin seneye yakın bir dönemdir işgal etmiş
bir ülke olarak görülür. Dolayısıyla, işimiz gerçekten fevkalade zordur. Yani, hem Avrupa’da in
sanların mantalitesinin Türkiye’nin üyeliğine hazır olması lazım; bizim de, kendimizi bu misyona
uyduracak normları benimsememiz lazım. Çok zor bir süreç; ama, ben, eminim ki, Türkiye, gerek
li adımları attığı takdirde, süratle önemli mesafeleri kazanabilecektir; çünkü, biz, diğer ülkelerin şu
anda adaylık görüşmelerini sürdüren ülkelerin hiçbirisi gümrük biriiğine geçmemiştir. Halbuki,
Türkiye, aday olmadan da, adaylığı kabul edilmeden de gümrük biriiği sürecini başlatmış bir ülke
olarak, şu anda Kopenhang kriterleri olarak adlandırılan kriterierde önemli mesafeleri katetmesi
durumunda, ben, adaylık sürecinde, şu anda görüşmeleri sürdürülen ülkeleri kısa sürede yakalaya
cağımız düşüncesindeyim; ama, iş, zor, zahmetli ancak ümitsiz değildir. Türkiye, bu kararları sür
dürmek durumundadır.
Aynca, Türkiye’nin, özellikle Türk cumhuriyetlerine örnek ülke teşkil etmesi gerektiği yönün
de çeşitli söylemler dile getirilir. Baştan da büyük bir hevesle, Türkiye, o bölgede büyük açılımla
ra kalkıştı; ancak, Türkiye’nin oradaki ülkeler için örnek ülke olması, fevkalade zor. Önce, biz,
kendimiz kendimizi örnek hale getirmeliyiz; kendimiz, kendi insanımızla, geçmişimizle daha he
nüz barışık bir toplum değiliz. Türkiye, henüz kendisi evine çeki düzen vermiş bir ülke görüntüsü
vermiyor. Dışarıda, bakın, hem ekonomisi itibariyle hem sosyal yapısı itibariyle, Türkiye, örnek
oluşturacak bir ülke konumunda değil; gerçekçi olmamız lazım. Biz, önce kendimize çeki düzen
vermek durumundayız; insanımızla barışır duruma geçmemiz lazım, değerlerimizle barışır duruma
geçmemiz lazım; ekonomimizle, bu enflasyona ya da ortadaki kaynak dağınıklığına çeki düzen ver
memiz lazım. Ondan sonra, belki Türk cumhuriyetleri için örnek ülke teşkil edebiliriz. Bu halimiz
le, biz kendi kendimizi örnek görürüz; ama, kimsenin bizi örnek aldığı yok; örnek almaya da niyet
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li olduklarını sanmıyorum; çünkü, örnek alınacak ülkenin, önce kendisinin örnek teşkil edecek va
sıflarda olması lazım. Onun için, bizim, çok disiplinli ve ciddî çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor.
Tabiî, zaman sıkmUsı içinde kısa kısa geçmek istiyorum birçok konuyu; aslında, Türkiye’nin
bölgesel ülkeler ve kurumsal yapılar içinde oynayacağı örnek roller olabilir. Ben, bazı işbirliği teş
kilatlarını, gerek EKO gibi, gerek D-8 gibi adlandırılan bazı uluslararası örgütleri ihmal etmeme
miz gerektiği kanısındayım. Özellikle -ben hatırlıyorum- D-8 süreci içerisinde, Nijerya’da, Türk
müteahhitlerine 500 milyon dolarlık bir demiryolu ve liman projesi vardı; ama, sonradan, rüzgar
ların değişmesiyle, bu konuda kamusal destek ya da devletin desteği kesildiği için, bunlar akame
te uğradı. Bunun gibi çok geniş olanaklar var. Ülkeler, bu tür kuruluşları kurduruyor, ilişkileri ge
liştiriyor; böylelikle, karşılıklı imkânlar sağlanabiliyor, ekonomik refahlar için bu kurumlan kulla
nabiliyorlar. Biz de, önyargılarla bu olanakları gözardı etmemek durumundayız.
Daha önceki konuşmacılar da dile getirdiler; özellikle bölgesel kalkınma konusunda, gerçek
ten birçok şeyler yapılmaya çalışıldı; ama, hiçbiri somut ya da istenen ölçüde yarar sağlayamadı.
Niye sağlayamadı: Aslında, bölgesel kalkınma projeleri, 1960’lı yıllarda, özellikle İtalya’nın meş
hur Mezzagiomi Projesi vardır; çok iddialı projelerle ortaya çıkıp. Güney İtalya’yı da zengin Ku
zey İtalya gibi gelişmiş bir bölge haline getirmek için çok ciddî kaynaklar ayırdılar. Benzer ülke
lerde aynı projeleri gündeme getirdiler; ama, bu projelerin hepsi, zaman içinde çok ciddî kaynak
lar sarf edilmesine rağmen, bir süre sonra başarısızlıkla sonuçlandı; çünkü, ekonominin kendi için
de bir mantığı var. Dolayısıyla, bu ekonomik mantığı bir kenara iterek, başka saiklerle iddialı prog
ramları hazırlıyorsunuz, ciddî kaynaklar aktarıyorsunuz; ama, bunların karşılığında istenen sonucu
alamıyorsunuz; çünkü, o bölgelerde istediğiniz şeyi de yapsanız olay gelişemiyor, başka handikap
lar nedeniyle.
Dolayısıyla, bu kalkınma, özellikle bölgesel kalkınma projelerine çok dikkatli ve titiz yaklaş
mak durumundayız. Oranın yerel olanaklarını harekete geçirici, dokta projelerie belki yaklaşmak
çok daha doğru olabilir. Aksi takdirde, gerçekten zaten kıt kaynaklarımızı toprağa gömüp, sonun
da bakıyoruz ki, sonuçta hiçbir şey olmamış; oradaki insanlar da aldatılmış hissediyoriar kendile
rini ve ciddî yanılgılarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi, ben hatıriiyorum; Doğuda, yatırım yapacak
kişiye bedava arazi verilecek deniliyor. Tamam, Hazine elindeki arazileri bedava veriyor; ama, şeh
rin çok uzağında, yolu yok, suyu yok, altyapısı olmayan araziler... Şimdi, bunu verseniz ne olacak;
arsa zaten pahalı bir maliyet unsuru değil ki doğuda yatırım yapacak insan için. Enerjide kesintisiz
ya da kaliteli enerji veremiyorsunuz. Orada insan yok, okullaşmada ciddî problemler var, yetişmiş
insan yok. Bu tür handikaplar olmadan, ben bu kadar yatırım yapıyorum, burada şunlan yapıyorıım
deyip, iddialı projeler büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlanıyor.
Onun için, belki yerel olanaklan harekete geçirici, kırsal gelişmeyi hızlandırıcı; ama, oranın
gerçek ihtiyaçlarını iyi tespit eden projelerie kalkınmaya yönlendirmek lazım. Tabiî, baraj gibi, su
lama gibi tesisler, zaten onlar bu alanın dışında da bakıyor; onlar işin gereği neyse yapılacaktır;
ama, iddialı kalkınma projeleri, ciddî hayal kınkiıkian da yaratmışür; dünyadaki tecrübeleri de gözardı etmemek durumundayız.
Tabiî, Türkiye’nin -daha önce Sayın Uluğbay da özellikle altını çizdi- gerçekten nüfus artışı
nın yarattığı ciddî sıkıntıları ve bunun getirdiği problemleri yaşıyoruz ve yaşamakta bir süre daha
devam edeceğiz; ama, burada en önemli şey, nüfusu bir güç haline getirmek için de, nüfusu üret
ken hale getirmek için de, eğitime ciddî kaynaklar ayırmak durumundayız. Ama, eğitim derken, bu
günkü yapısıyla değil, aslında teknolojinin verdiği geniş olanaklan kullanarak, daha farklı eğitim
modellerini gündeme getirmemiz lazım; çünkü, çok küçük terminallerie, antenlerie her türlü data
işleminin yapıldığı dikkate alındığı zaman, kırsal alanlarda bile, aslında, bilgisayarı mutlak surette
devreye almak, eğitim sürecinde mutlak surette devreye almak durumundayız. Her türlü bilgiyi her
yere eriştirebiliyorsunuz, böyle olduğu zaman, bu potansiyeli niçin kullanmayalım? Onun için, bel
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ki, Millî Eğitim Bakanlığının, önümüzdeki beş yıllık süreç içinde, bu beş yıllık kalkınma süreci
içinde, plan dönemi içinde, ciddî bir biçimde bilgisayarla eğitim programına geçmesi lazım. O za
man, işte oraya öğretmen gitmiyor, oraya giden öğretmen yeterli değil, yetersizdir tartışmaları da
bir kenara gelebilir. Hem öğretmene yardımcı olacaksınız, orada bulunan öğretmenin daha kaliteli
eğitim yapmasına imkân sağlayacaktır bilgisayar hem de öğretmenin yanında, öğretmenin olmadı
ğı alanlarda da öğrencileri gerçekten bilgiyle donatmak açısından fevkalade geniş imkânlar sağla
yacaktır. Ben, bizzat şahit oldum; bir fuarda, telekomünikasyon fuarında, öğrenciler bir odaya do
luşmuşlar, karşılarında bilgisayar ekranında Harward’daki dersi izliyorlardı; Cenevre’de yapılıyor,
Hanvard’da bir profesör ve canlı olarak aktif katılım vardı; çünkü, ellerinde terminaller var, oradan
söz istiyorsunuz, bakıyor, görüyor size söz veriyor, karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Artık, dünya sü
ratle bu noktaya giden bir süreç içinde. Biz, hâlâ, şu kadar derslik, üniversite her yerde açacağız
yerine, belki bu insanları bulunduğu yerlerde eğitebilecek, hatta belki klasik eğitim programlarını,
klasik eğitim yöntemlerini de tümüyle değiştirecek teknolojik gelişmeleri de bir an önce yakalamak
durumundayız.
Bu şeye benziyor; mesela, Türkiye, aslında telekomünikasyon alanında önemli mesafe katetti. Niye; çünkü daha önce kurulu altyapısı yoktu. Ne oldu; mevcut dijital teknolojiyi transfer etti; o
sayede, Türkiye, şu anda en modem telekomünikasyon altyapısına sahip ülkelerden birisi. Alman
ya’dan daha ileridir Türkiye’deki sayısallaşma oranı santrallarda; çünkü, orada, mevcut santrallar
kurulu, analog santrallar var, onlan atamıyorsunuz bir kenera; ama, dijital yokken, o zaman en son
teknolojiyi alıp o mesafeyi süratle kapatabiliyorsunuz. Bunun gibi, gerçekten olanakları iyi değer
lendirmek durumundayız.
Bu kapsam içinde, bilgi ve iletişim teknolojileri konusu da çok önem taşıyor; çünkü, şu anda,
kablodan yapılan her türlü şey, havadan yapılır hale gelmeye başlayacak, dünyadaki teknolojik ge
lişme bu yöndedir. Yani, şu anda, telefon hattından ya da kablolu sistemle olan her türlü iletişim,
her türlü veri nakli, artık havadan olacaktır; zaten ilk örnekleri başladı; WAP sistemi ve bunun da
yeni jenerasyon UMTS sistemleriyle artık görüntü de havadan cep telefonlan vasıtasıyla iletilebi
lecek. Her türlü veri iletişimi, hatta görüntülü karşılıklı görüşme yapma olanağı gündeme geliyor.
Türkiye’nin bunlara hazır olması lazım; bunun altyapısını oluşturması lazım. O yüzden, bu konu
da yeni lisansları düşünmeye başlaması lazım Türkiye’nin. Ingiltere, hatıriarsanız, 35 milyar poundluk bir ihale yaptı bu son sistemle ilgili olarak. Bizler de artık bu olayları yakalar hale gelmek
durumundayız. Aslında, o altyapı var, o yetişmiş insan gücü var Türkiye’de; ama, bu gücü hareke
te geçirmek durumundayız.
Saate bakıyorum Sayın Başkan, arkadaşları çok geç bırakmak istemiyorum. Bir de, bu gelir
dağılımının iyileştirilmesi konusu, planda önemli bir unsurdur. Gerçekten, Türkiye’nin gelir dağı
lımı yapısı fevkalade bozuk; böyle bir bozuk gelir dağılımı yapısıyla Türkiye’de sosyal barışı sağ
lamak fevkalade zor. Onun içni, belki gelir transferieri yanında, özellikle düşük gelir gruplarının
verimliliği artıracak programlan gündeme getirmek lazım. Verimliliği artırmak demek, daha iyi
eğitmek demek o insanları; o insanları geçerii meslek sahibi yapmak demektir. Mesela, daktilo ya
zan bir kişi, artık kimse daktilo kullanmadığı için işsiz kalabiliyor; ama, belki ona bilgisayar öğret
me imkânı olabilir. Onun için de, yaygın meslek kurslarının ya da bu transformasyonu yapacak ku
ruluşların gündeme getirilmesinde fayda var. Böylelikle, o insanlar da, kendi kaybolan meslekleri
ni süratle yeni gelişen şartlara adapte etme imkânı bulabileceklerdir.
Bir benzer kurum da, aslında esnaf ve sanatkârlar için de... Tabiî, bu globalleşme, yeni tekno
lojiler, yeni yapılanmalar, birçok mesleğin yok olmasına yol açıyor; ama, aynı şekilde, planlama
nın ya da kamunun rolü zaten fizikî olarak yatırım yapmak yerine, insanların değeriendirilmesi, in
sanları yönlendirici bir misyon üstlenmektir. Onlara da yeni olanakları sağlayacak oluşumlar, bir
lik, kooperatifleşmeler ya da bir araya gelerek yeni yapılanmada, yeni teknolojilere ayak uydurma
da öncülük etmek lazım.
-
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Bunlar yapıldığı takdirde, Türkiye, bu globalleşen dünyada daha aktif bir rol oynayabilecek ya
da globalleşmenin yarattığı sıkıntıları en az şekilde absorbe edebilecek hale gelecektir. Yoksa, ger
çekten işsizler ordusuna katılımlar, arkasından sosyal patlamalar ve arkasından, yine siyasî krizler
le karşılaşmanın bizim kaderimiz olmaması lazım. Bu çizgiyi de aşmak durumunda olduğumuzu
düşünüyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tezmen.
Değerli arkadaşlar, öğleden önceki oturumu böylece tamamlamış olduk. 15.15’e kadar, bir sa
at onbeş dakika, ara veriyorum.
Kapanma Saati: 14.02
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.19
BAŞKAN: Metin ŞAHİN
BAŞKANVEKİLİ: Mehmet Hanifı TİRYAKİ
KÂTİP: Cafer Tufan YAZICIOĞLU
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bugünkü, 58 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın görüşmelerini sürdürüyoruz.
Öğleden önce 9 arkadaşımız, bir milletvekili arkadaşımızla beraber 10 arkadaşımız söz almış
tı. Sırada, komisyon üyesi ve milletvekili arkadaşlarımız var.
Şimdi, ilk sözü. Sayın Bakan Cevat Ayhan beye veriyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bugünkü görüşme programında, Avrupa Topluluğuyla
olan münasebetler, Türkiye, bölge ülkeleri ve diğer İktisadî münasebetler, bölgesel gelişme hedef
leri ve sosyal ve ekonomik sektörlerdeki gelişmelerin bir kısmını müzakere ediyoruz.
Türkiye, Avrupa Topluluğu münasebetlerinin geçmişi üzerinde arkadaşlar durdu; ben, tekrar,
o noktaya temas etmeyeceğim. 41 inci yılın içindeyiz 1959’dan beri devam eden münasebetlerie.
Geldiğimiz nokta, bizim için tatminkâr bir nokta değil. Şu bakımdan değil; tabiî, Türkiye, Avrupa
Topluluğuyla bütünleşerek İktisadî kalkınmasını ve sosyal gelişmesini hızlandırma ümidiyle bu
programa girmişti, katılmak istemişti; aynca, Yunanistan’la bölgede rekabet halinde yalnız kalma
mak için, Yunanistan’ın Topluluğun gücünü arkasına alarak, Türkiye aleyhine bölgede güçlenme
sini dengelemek için Türkiye bu tercihi yapmıştı; ancak, 40 yıl geçmesine rağmen. Topluluk Tür
kiye münasebetlerinin istenen noktaya gelmediğini görüyoruz. Daha önce konuşan arkadaşlarımız
ve bendeniz de dün bir nebze arz ettim. Topluluğa müracaat ettiğimiz tarihten bugüne kadar, Top
luluk ülkeleriyle aramızdaki mesafe açıldı. Yani, biz. Topluluğa entegre olurken, hazıriık dönemin
de, geçiş döneminde, topluluktaki refah seviyesini, kalkınma seviyesini yakalayacağımızı, ona yak
laşacağımızı umut etmiştik. 1973’te, Dördüncü Plan hazırianırken, o zaman hedef, 22 yılın sonun
da, 1995’te İtalya’nın gelir seviyesine ulaşmaktı; ama, bunların hiçbirine ulaşamadığımızı görüyo
ruz. Yani, Topluluk üyesi ülkelerden gelişmiş olanlarla da, Almanya gibi, Fransa gibi, sonradan
Avrupa’da olmasına rağmen gelişme gayretine giren Portekiz, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerie
de aramızdaki mesafenin açıldığını görüyoruz. Yani, millî gelire baktığımız zaman, I960’lı yıllar
da bizimle arasındaki farka yüzde 30, yüzde 40 olan Yunanistan’ın, bugün, bizim dört mislimiz bir
millî gelir seviyesine geldiğini, bizimle arasındaki fark yüzde 50 olan Ispanya’nın da, bugün, beş
misli, altı misline yakın, bizden daha fert başına millî gelir olarak yüksek seviyelere ulaştığını gö
rüyoruz. İfade ettiğim gelişmiş ülkeler için de, bu, böyle.
Dün, tabiî, planın genelini konuşurken de arz ettim; yani, bu planlama dönemidir. Türkiye’nin
Avrupa Topluluğuyla münasebetler dönemi aynı zamanda, 1%1’den beri planlı dönemdeyiz. Bu
nun manası, 1961’den bu zamana 39 yıl geçmiş, 40 yıl da Avrupa Topluluğuyla olan münasebet
ler dönemimizdir. Gerek planların uygulanışı bakımından, Türkiye’nin İktisadî ve sosyal yönden
kalkınma ve gelişmesi bakımından, gerekse Avrupa Topluluğuna intibak bakımından bu noktalan
yakalayamadığımızı görüyoruz. Demokrasi ve hukuk bakımından da yakalayamadığımızı görüyo
ruz. Bakın, bugün. Topluluğun temel kriterieri var. Türkiye, sonbaharda Toplulukla bir yol harita
sının kararlaştırılması için masaya oturacak; bunun için de, Kopenhag kriterieri dediğimiz, demok
rasiyle, hukukla, insan haklarıyla ilgili hususlar var; bunun için de Maastricht kriterieri dediğimiz
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dışborç, pardon, kamu açığı, enflasyon, faiz gibi iktisadi birtakım kriterlerde Topluluğa uyum kri
terlerini yakalaması lazım. Bunların çok uzağındayız. HUkUmet, halen, Maastricht kriterlerini ya
kalamak için, yani, ekonomide uyuma yaklaşmak için büyUk bir gayret içinde; enflasyonu düşür
mek gayreti içinde, faizleri düşürme gayreti içinde; ama, aynı gayretin, tabiî, kamu açıklarını dü
şürme bakımından, kısa zamanda istenen neticeyi vermeyeceğini görüyoruz. 1999, 2000 yılında
bütçe açıklarının gayri safî millî hâsılaya yüzde 17 mertebesinde bir oranı var önümüze çıkan. Son
5-6 yılda, bu, devamlı artarak devam ediyor.
Türkiye Avrupa münasebetleri bakımından dikkat edilmesi gereken bir iki husus da şudur: Ta
biî, biz, Maastricht kriterlerini sağlasak da, Kopenhag kriterlerini sağlasak da, Türkiye, Avrupa
Topluluğuna, Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi veya birçok çevrenin ifade ettiği gibi 2004 yılın
dan veya daha önce üye olarak alınması çok zor; çünkü, bir tarafta 3 000 doların altında millî ge
liri olan 65-70 milyon nüfus var, bir tarafta da, millî geliri 15 000 doların üzerinde olan, aşağı yu
karı bir Yunanistan 13 000 dolar mertebesinde, 15 000 doların üzerinde olan ve ortalama 20 000
dolar mertebesinde olan, içinde 30 000 dolar da fert başına millî geliri olan 370 milyon bir toplu
luk var. İktisadî bakımdan bu kadar farklı olan iki topluluğun, Türkiye ile Avrupa Topluluğunun,
tam üyelik prosesinin tamamlaması çok zor. Bunun içinde serbest dolaşım da var; bunun içinde, ta
biî, tarımla ilgili bütünleşme var; bunun içinde hizmet sektörlerinin bütünleşmesi var. Avrupa Top
luluğunun Türkiye’den o tarafa doğru başlayacak olan, hızlanacak olan büyük göç hareketini kar
şılayabileceğini zannetmiyorum şey itibariyle. Bunun için. Toplulukla olan münasebetlerde, yakın
bir zamanda, Türkiye’nin Topluluktan büyük ölçüde faydalanabileceğini düşünmek zor. Zaten,
geçmişte de. Topluluk, birinci, ikinci, üçüncü malî protokollerde, hep birinci malî protokolden son
ra vecibelerini de yerine getirmedi. Şimdi, getirir diye bekleniyor, umut ediliyor.
Toplulukla ilgili, tabiî, münasebetler çerçevesinde, şunu da söylemekte fayda var; yani, Tür
kiye, I960’lı yıllardan beri Topluluğa milyonlarca işgücü ihraç etti ve bunlardan da milyariarca do
lar döviz geldi; bazı yıllar 4 milyar, 5 milyar dolar mertebesinde, hep işçi dövizleri gelmiş ve Tür
kiye’nin de dış ödemeler dengesinde zorlandığı dönemde, bu, Türkiye için büyük can simidi gibi
olmuştur; ama, tabiî, Türkiye’de, bu dövizleri, sanayileşmesi, ihracat kabiliyetini geliştirecek olan
sektörleri geliştirmesi istikametinde kullanamamıştır. Bugün, dışticaretimize baktığımızda, ihraca
tın ithalatı karşılama oranı yüzde 50 mertebesindedir; giderek de daha kötüleşmektedir. 2000 yılın
da daha da kötüleşmektedir. İhracat yüzde 40 mertebesinde artarken aylar itibariyle, ithalat yüzde
40 mertebesinde artarken, ihracatın da yüzde 4-5 seviyesinde arttığını görüyoruz ki, dış açık gide
rek artmaktadır ve dış açığa biraz yakın baktığımızda da, bunun daha çok Toplulukla olan ticaret
te arttığını görüyoruz. I980’li yıllarda, I990’lı yılların başına baktığımız zaman önce 100 milyon
dolariar mertebesinde olan Toplulukla Türkiye’nin dış açıkları, 1990’lı yılların başında milyar do
lar mertebesine ulaşmış. I994’te 2 milyar 300 milyon dolar mertebesinde dış açık var. Türkiye’nin
Toplulukla olan ticaretinde ve Gümrük Biriiğinden sonra da, 1 Ocak 1996’dan sonra da. Topluluk
Türkiye ticaretindeki açıkların daha da büyüdüğünü görüyoruz. 1995 yılının açığı 5 milyar dolar
mertebesindedir. Aşağı yukarı 1993 yılının açığı 5 milyar dolar mertebesindedir. 1994 yılında, ta
biî, ithalat çok zorlaştı, 5 Nisan kararları sebebiyle, döviz kurian, markta ve dolarda yüzde 300 ar
tınca, dolar 15 000 liradarf aşağı yukarı 40 000 lira mertebesine, mark da 8 000 liradan 20 kusür
bin lira mertebesine gelince, 1994 yılında ithalat yoktur, ithalat çok pahalılaşmıştır; ama, 1993 yı
lında 5,6 milyar dolar mertebesinde, Türkiye’nin toplulukla dış açığı var.
Şimdi, sözü bir yere getirmek istiyorum: 1 Ocak 19%’da -rakamları mertebe olarak veriyo
rum, aşağı yukarı bu mertebededir- gümrük biriiğine girince, Türkiye-topluluk dışticaret açığının
daha da büyüdüğünü görüyoruz. Bazı yıllar, bunun, 10-12 milyar dolar mertebesinde olduğunu gö
rüyoruz; yani, 20-22 dolar mertebesinde olan dış açığın yarısı toplulukladır; yani, 11-12 milyar do
lar mertebesinde açık meydana gelmiştir. Tabiî, toplulukla olan dışticaret açığı bu ölçüde büyür
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ken, ihracatımız da bu ölçüde bUyümemiştir, netice itibariyle, onu ifade etmek istiyorum; yani,
gümrük birliği, dışticarette Türkiye’nin aleyhine çalışmıştır. Gerçi, korkulan şekilde. Batı kaynak
lı malların pazara girişiyle, bizim sanayimiz tamamen çekmemiştir, ayakta kalmıştır, rekabet şan
sına sahip olanlar vardır; ama, ihracatımız artmamıştır. Topluklukla olan dış açığımız artmıştır. Bu
nu söylüyorum. Tabiî, Türkiye’nin, bunu uzun süre taşıması çok zor. Türkiye, bugün, bunu taşıyor
sa, döviz sıkıntısı yoksa, genellikle, içborç sebebiyle gelen sıcak dövizlerdir. Bunlar, bozdurulur,
yüksek faizle, devlet tahvili ve Hazine bonosuna yatırılır, döviz de yine ithalatta, ithalatın finans
manında kullanılır. Yani, biz, dışarıdan yüksek faizli döviz bularak, ithalatı finanse ediyoruz.
Toplulukla olan bu ticaretimize bakarken, bir şey de dikkatimi çekti, geçmişte yaptığım bir ça
lışmaya da baktım, bugünkü rakamlara da baktım.
Tabiî, biz, dışticarette, bu boyutta açık verirken, İslam ülkeleriyle yahut Ortadoğu ülkeleriyle
olan ticaretimiz de tepe taklak olmuş, geriye doğru gitmiş. 1980’li yıllarda, Ortadoğu ülkelerine
olan ihracatımız, toplam ihracatın yüzde 45,7’sine kadar yükselmiş, 1986 rakamıdır bu. 1981’de,
yüzde 42 olmuş, yüzde 48 olmuş; yani, yüzde 50’ye yaklaşan nispette, ihracatımızın içinde Orta
doğu ülkelerinin payı var. Bu, giderek, tedricen azalmış. En son, baktım, 1998’de ne olmuş diye,
yüzde 8 ’e düşmüş; yani, Türkiye ihracatı içerisinde Ortadoğu ülkelerinin payı, yüzde 8 ’e düşmüş.
Tabiî, ona karşılık, ithalatımız içerisindeki payı da düşmüş. İthalatımız içerisinde de Ortadoğu ül
kelerinin payı yine aşağı yukarı yüzde 30-40 mertebesindeyken, halen, bu, yüzde 4 mertebesine
düşmüş bulunmaktadır. Bunları, şunun için söylüyorum: Tabiî, toplulukla olan münasebetlerde, dış
ticarette zorluklarımız var. O pazarlarda rekabet edebilecek kalitede mallarımız çok az, tekstilin dı
şında, diğer sanayi mallarında o ülkelere giremiyoruz. Fmdık gibi, belki, sanayi malı sayılan, kırıl
mış, işlenmiş birtakım mamüller -yarı sanayi yarı tarım ürünü- bunlar olabilir; ama, daha, katmadeğeri yüksek olan malları ihraç bakımından, topluluğa şansımız yok. Bölge ülkeleriyle, çevre ül
keleriyle de ticaretimizi geliştiren bir büyük gayret içerisinde olmamız gerekiyor.
1980 sonrası, 1990’lı yılların başında Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde, diğer taraf
tan ECO çerçevesinde, diğer taraftan İslam Konferansı çerçevesinde olan münasebetlerimiz bizim
komşu ülkelerie ve bölgesel işbirliği kuruluşlarıyla verimli bir ticaret geliştiremediğimizi göster
mektedir.
Tabiî, Türkiye’nin büyümesi ihracatla olabileceğine göre, içtüketimi pompalayarak büyümek
mümkün olmadığına göre, enflasyon şartlarıyla, ancak ve ancak çıkış kapımızın ihracat olduğu dik
kate alınırsa, gerek Avrupa Topluluğuyla olan münasebetlerimizde gerekse bölge ülkeleriyle olan
münasebetlerimizde, ihracatımızı geliştirici, ticaretimizi geliştirici tedbiriere öncelik vermemiz ge
rekmektedir. Komşularia ve bölge ülkeleriyle olan ticaret, Türkiye’nin kalkınmasına hizmet eder.
Toplulukla ilgili bir mesele de bana intikal etti. Geçenlerde, İsviçre’den telefon ettiler, dokü
manlarda yollayacaklar. Gerçi, bu, bir taraftan Dışişleri Bakanlığının sahası olmasına rağmen, Av
rupa Topluluğu münasebetlerini konuştuğumuz için, onu da burada söylememde fayda var. Bilin
diği gibi, topluluk, Şengen Anlaşmasıyla, kendi içerisindeki hareketleri serbestleştirdi, kontrolleri
kaldırdı; kontrolleri, topluluk hudutlarına doğru götürdü. Şimdi, bizim İsviçre’de 40-50 bin belki
de 100 bin mertebesinde vatandaşımız var, son rakamları bilmiyorum. Bir arkadaşımız, 100 000 di
yor, doğrudur. Bu insanlar, daha önce Almanya’ya daha kolay giriyorlardı, Avusturya’ya daha ko
lay giriyoriardı, Fransa’ya daha kolay giriyorlardı. Bu Şengen Anlaşması sebebiyle, topluluk, hu
dutlarından girişi çok daha sert tedbiriere bağladı. Bunun sebebi de şudur: Ttopluluğun, İtalya gi
bi, sınıriarı delik bazı ülkeleri var. Buralardan, mülteci ya da kaçak işçi şekliyle giren insanlar, o
sınıriarı delik ülkeden geçince, Şengen Anlaşmasının zırhının içerisine girip, İtalya’dan veya o sı
nırı delik olan ülkeden Almanya’ya, Fransa’ya, diğer ülkelere kolayca nüfuz ediyor, giriyoriardı.
Bunun tedbirini aldı. Tabiî, topluluk, bu tedbiri almakta haklı; ama, bizim de İsviçre’de yaşayan,
topluluk dışı bir ülke olduğu için problem olan, 100 000 civarında vatandaşımız var, insanımız var.
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Hiç olmazsa, toplulukla olan münasebetlerde -bu bir sosyal meseledir- Avrupa ülkelerinde, İsviçre
vatandaşmm topluluğa girişte faydalandıkları hakları, -ki, vize almıyorlar, vize almadan girebili
yorlar- o ülkeden, İsviçre için bu özellikle mühim, İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarının da ben
zeri bir kolaylıktan faydalanabilmesi lazım. Yani, belli bir süre İsviçre’de çalışma izni olup da ora
da oturan insanlar için, bu kolaylığın Şengen Anlaşması çerçevesinde, topluluk tarafından sağlan
ması lazım. Bu, artan bir talep halinde bizim de önümüze geleceği gibi. Dışişleri Bakanlığının da.
Hükümetin de önüne gelecektir. Ben, bunu, burada zikredeyim dedim.
Toplulukla olan münasebetlerde bir diğer mesele de şudur -tabiî, bunu fazla mübalağalı bir be
yan olarak da değerlendirebilirsiniz; ama, bir yere not etmekte de fayda görüyorum- bir taraftan,
topluluğun bir yüzü var, Avrupa’yı bütünleştirmek, Avrupa’nın bütünlüğünü, güvenliğini sağlamak
için de doğu hudutlarında da güvenlik sağlama ihtiyacı var. Rusya’ya kadar olan bölge, şu veya bu
şekilde 5’ler, 6 ’lar, Türkiye dahil, 12 ilave ülke, toplulukla bir bütünleşmeye gidecek. Türkiye de
toplulukla olur-olmaz; belli bir takvim çerçevesinde bütünleşmeye gidecek; ama, burada, bizim şu
na dikkat etmemiz lazım: Yani, bir Yunanistan’ın, bir Bulgaristan’ın, bir Romanya’nm kültürel, di
nî, tarihî birtakım şeyler sebebiyle, topluluk içerisinde göreceği yakınlığı ve müsamahayı Türkiye
için topluluğun göstereceğini zannetmiyorum. Üye olma safhasında da, olursak üyelik sonrası da
daima, Türkiye, topluluk içerisinde birtakım zorluklarla karşı karşıya olacaktır. Bunlar, aşılmaz
zorluklar demek istemiyorum; ama, bizi, topluluğun taşıması, topluluk için, fazla gönüllü olmayan
bir tavır olacaktır. Onun için, bizim topluluk nezdinde güçlü ülke olmamız lazım. Başlangıçta ifa
de ettiğim gibi, geliriniz yüksek olarak, tabiî gelire göre pazarınızda olur; teknolojiniz gelişmiş ola
cak, yani, kendi kendine ayaklan üzerinde duran, güçlü bir ülke gibi olmaya mecbursunuz. Bugün,
bir Japonya, topluluk karşısında ne seviyedeyse, Türkiye’yi de o seviyeye mecbursunuz. Biz, coğ
rafî olara, toplulukla beraber olabiliriz, olmamız gerekebilir, büyük bir pazardır, gelişmiş bir top
luluktur, her bakımdan, Türkiye’nin erişmeyi hedef aldığı bir topluluktur; ama. bu topluluk içeri
sinde bizi taşıma psikolojisi yok, bizim, kendilerine yük olduğumuz psikolojisi var. Bize olan ihti
yaçları, Avrupa’nın güvenliği bakımındandır, doğu hudutları bakımmdandır. Bize olan ihtiyaçları
da Kafkaslar, Ortadoğu Bölgesinde, jeopolitik bakımdan dünyanın en hassas bölgesi; istikrarı çok
zor bölgede, istikrarı sağlayan bir ülke olmamızdır. Biz, NATO’da da bunun uzun süre bekçiliğini
yaptık, aşağı yukarı 40 yıl bu bekçilği yaptık, 1950’den 1990’a kadar. Doğu Bloku dağılıncaya ka
dar yaptık. Bunun da fazla bir ücretini alamadık; almamız da beklenemezdi. Hep bunu söyledik. Si
zi bekledik, bize bekçilik ücreti ne verdiniz diye konuştuk; ama, onlar da mecbur kaldıkları kadar
verirler bu bekçilik ücretini. Aynı şeyi, Avrupa Topluluği için de ifade ediyorum. Avrupa Toplu
luğunun bugünkü yaklaşımıyla, on sene sonraki yaklaşımı farklı olabilir. Toplanır topluluk, temel
esaslarını tekrar dizayn eder. Bazılarını topluluk dışına atar...
BAŞKAN - Sayın Ayhan...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum.
Nitekim, bugün, Avrupa’nın savunma konseptinde Türkiye’ye yer verilmiyor, bu, bugün çok
tartışılıyor. Avrupa güvenliğiyle ilgili meselelerde, Türkiye, daima dışarıdan destek verecek zaru
ret olunca; ama, hiçbir zaman karar organlarına katılmayacak bir ülke olarak görülüyor; yani. Tür
kiye. kolayca dışlanabiliyor, altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye, topluluğa üye olur olmaz; ama.
topluluğa üye olduğu zaman da olmasa da toplulukla her sahada rekabet edebilecek bir gelişme se
viyesini yakalaması lazım. Yani, kendi kaynaklarımızı bu istikamette kullanmamız lazım. Geçmiş
te, topluluğun geçiş döneminde İspanya’ya verdiği aşağı yukarı 50 milyar dolar, Yunanistan’a ver
diği 20 küsur milyar dolar mertebesinde, Portekiz’e verdiği yine 15-20 dolar mertebesindeki fon
ları. cömertçe Türkiye’ye akıtmayacağını bilmek lazım; yani, kendi başımızın çaresine bakmak,
topluluk içerisinde kıyasıya bir rekabette ayakta durabilecek olan şartları yakalamamız lazım.
Ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili bazı şeyler söylecektim; ama, yarınki konuşmama aktayarım, zaten, program bölünmüş, bir kısmı oradadır.
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Sözümü bitirirken, şunu söylemek istiyorum; Türkiye, gerek komşulanyla gerek bölgesinde
başarılı olmak için iyi münasebetler geliştirmeye mecburdur; yani, onun osu var, bunun busu var
diye birbirinize kırıldığmız zaman, diyalogu kestiğiniz zaman, ticaretiniz de yürümez.
Son İslam Konferansma (ECO) karşı takınılan tavırda da yanlışlık olduğunu görüyorum. Na
sıl, Türkiye, bu noktaya girdi? Hükümetler hiçbir zaman, basının şeyiyle politika çizemezler; dev
let de politika çizemez. Son Tahran toplantısına katılmamanın yanlış olduğunu ifade etmek istiyo
rum. Aramızda rejim farklılıkları olabilir, başka ihtilaflar olabilir; ama, gelin bakalım ticareti geliş
tirelim, gelin bakalım dayanışmayı geliştirelim diye, komşularımızla ve bölgemizle birtakım kapı
ları açabilmemiz lazım. Bu, Suriye’dir, İran’dır, diğerleridir, hepsidir. Bu bölgede beraber yaşaya
cağız. Evet, Amerika’yla da beraber yaşayacağız, Kanada’yla da beraber yaşayacağı^; ama, önce
komşularımızla yakın yaşayacağız, komşularımızla iyi münasebetleri geliştirecek yolu yordamı
bulmamız lazım diyorum.
Teşekkür ederim Muhterem Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan.
Söz sırası Sayın Açba’da; ama, müsaade ederseniz bir şey ifade etmek istiyorum değerli arka
daşlar.
Daha önce, komisyonumuzun gündemine aldığı bu kalkınma planı çalışma programımız, bil
diğiniz gibi, perşembe günü sonuçlanacak. Öğle arasında görüştüğümüz grup yöneticilerinden
edindiğim bilgiye göre, perşembe günü 7 adet soruşturma komisyonu raporu görüşmesi var Genel
Kurulda. Ayrıca da kalkınma planının da Genel Kurulda cumartesi-pazar sonuçlandırılması hedef
leniyor. Tabiî, doğal olarak, böyle bir programın uygulanabilmesi için, eğer, komisyon olarak, bir
likte bir karar alabilirsek, görüşmemizde bir değişiklik yapmaya ihtiyaç olacak. Onu bilgilerinize
sunayım, görüşlerinizi alayım, ondan sonra çalışmalarımıza devam edelim istedim.
Perşembe günkü 9 uncu ve 10 uncu bölüm görüşmelerimizi, çarşamba gününe almak, çarşam
ba günkü programımızı da yine, sabah 10.30’da başlayabiliriz. Ortalama, 15.00- 16.00 dolayların
da bitirebiliriz. Normal bir ara veririz, belki iki defa ara verebiliriz; çünkü, bildiğiniz gibi. Genel
Kurul, 24.00’e kadar çalışma kararı alma eğiliminde, öyle bir gelişme var. Tasvip ederseniz, bu 7
soruşturma için bize devamlı aşağıda oylama var diye haber edecekler; biz, 7 defa aşağıya inece
ğiz, çıkacağız. Buranın ahengi kaybolacak. Çalışma tempomuz kaybolacak. Bu, bizim arzu ettiği
miz bir değişiklik önerisi değildir. Genel Kurulda böyle bir gelişme olduğu için, onlarla paralellik
kurabilir miyiz diye takdirlerinize sunuyorum.
Müsaade ederseniz, bunu oylalım; çünkü, bu çalışma programımızı böyle oylayaraka belirle
miştik.
Perşembe günkü çalışma programının çarşamba gününe alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Böylece, çarşamba günkü birleşimi iki değişik oturum halinde yapacağız.
Birinci bölümünü, 8 inci bölümün 8,9,10,11,12 ve 13 üncü kısımlarına ait olan bölümünü ilk
aşamada görüşeceğiz. Bunları tamamladıktan sonra, 9 uncu ve 10 uncu bölümleri çalışacağız ve ta
mamlayacağız. Çalışma programımızın, günlük programda bu şekilde düzenlenmesini oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Bölümlerin hepsini bir arada görüşelim, parça parça olmasın.
10' ar dakika fazla süre verirsiniz...

BAŞKAN - O zaman, isteyen arkadaşlara süreyi fazla veririz.
Peki, o zaman, yine, 10.30’da başlayacağız. Arkadaşlarımızın ilave sürelerine fırsat verece
ğim. Yani, 20 dakikayla kısıtlamayacağız; çünkü, iki bölüm birleşmiş oluyor.
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Bir ricam daha var. Görünürde çalışmalarımızda böyle bir ortam yok; ama. bir nedenle, prog
ramın bir tarafına muhalefet şerhi yazılmak istenebilir gruplarımız tarafından, doğal haklarıdır. O
zaman, bunu da mümkünse, bize, yarın akşam, program bitinceye kadar ulaştırırsanız, perşembe
günü matbaaya yetiştireceğiz. Cuma günü sıra numarası alacak. Danışma Kurulundan geçecek, cumartesi-pazar da Genel Kurulda görüşülecek; onun için, arkadaşlarımızdan, eğer, muhalefeti gerek
tiren bir görüşleri varsa, onu rica ediyorum.
Değerli arkadaşlar, bir hususta daha dikkatinizi rica ediyorum. İkincisi, bildiğiniz gibi, günde
mimizin son kısmında da ihtiyaç varsa, öneriliyorsa, önergelerin görüşülmesi, oylanması kısmı var.
Bunun için de arkadaşlanmızın düşünceleri varsa -önergeler konusunda, bir bölüme ilave yapalım,
bir bölümü değiştirielim gibi düşünceleri olabilir, gayet normal- bu konudaki hazırlıklarınızı da ya
rın öğleye kadar belirleyebilirseniz, biz, bunları topluca alırız. Sayın Bakanımızın görevlendirdiği
uzman arkadaşlarla kısa bir değerlendirmeden geçirip, olumlu şekilde daha kısa sürede sonuçlandırabiliriz. Bunu da yine bilgilerinize sunmuş oluyorum.
ALİ COŞKUN (İstanbul) -7 Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim?
BAŞKAN - Buyurun.
ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Bakanımdan soruyorum.
Makul olduğu takdirde, önergelere hükümet katılacaksa, hazırlayalım; ama, prensip olarak
hiçbir önergeye katılmayacaklarsa, kanunun maddesine göre, hazırlamaya hiç gerek yok.
BAŞKAN - Ben, tabiî. Sayın Bakanımız adına görüş belirtme durumunda değilim; ama, fev
kalade yapıcı bazı gelişmeye açık ifadeler her zaman olabilir, bu tip planlara iktidar-muhalefet gö
züyle bakılmaz, bu plan hepimizin sorumluluğunda; o nedenle de ben, düşüncelerinizi, mümkün
se, belirginse, daha önceden, yani, oylamaya I saat kala değil de yarın öğlen civarında hazırlarsa
nız, Sayın Bakanımızın görevlendireceği arkadaşlarla beraber bir çalışma yapılır, değerlendirilir.
Sayın Bakanım; yanlış ifade etmiyorum değil mi?
Yine, size söz vereyim; ben, sizin adınıza konuşmayayım.
Buyurun.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Tabiî ki, plan
bütünlüğünü ve özelliğini bozmamak şartıyla bütün önergelere kapımız açık Sayın Başkanım. Pe
şinen reddedmek gibi de bir düşüncemiz yok; ama, özellikle, belirttiğim gibi, planın ana temasını
ve esprisini bozmayacak bütün önergeleri, ilgili arkadaşlarımızla müzakere ederiz, eğer uygun gö
rürseniz, daha sonra Yüce Komisyonun takdirine sunulur Sayın Başkan.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bu karar değişikliğinden sonra, çalışmalarımıza devam ediyo
ruz.
Söz, Sayın Sait Açba’da; buyurun.
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; sekizinci planla il
gili görüşlerimi açıklarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, şu hususu ifade etmek istiyorum: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının sağlıklı
bir zeminde konuşulup, tartışılmadığını belirtmek istiyorum. Gerçekten, bu kadar önemli olan bir
hususun, böyle sıkıştırılmış bir zaman diliminde konuşulması, tartışılması çok yararlı olmuyor.
Yine, önemli olan diğer bir husus, bu planın tamamıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıl
masının yanlış olduğunu da düşünüyorum. Meclisteki ilgili komisyonlara, kendi ilgili oldukları bö
lümler, örneğin. Eğitim Komisyonuna eğitim. Çevre Komisyonuna çevreyi vermek suretiyle ve il
gili bakanların da hazır bulunduğu bir ortamda daha sağlıklı bir görüşme yapılabilirdi diyorum.
Buradaki açıklamalarımı, daha çok Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerinde yoğunlaştırmak
istiyorum.
İkinci Dünya Savaşından sonra, dünyada yeni bir yapılanma yaşanıyor. Bir taraftan. Doğu
-
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Bloku, bir taraftan Batı Bloku şeklinde bir soğuk savaş dönemi başlıyor. Doğu-Batı Bloku çerçe
vesinde, her blok, kendi bünyesinde bir taraftan, askerî nitelikteki entegrasyonlar, bir taraftan, İk
tisadî nitelikteki entegrasyonlar bir taraftan da uluslararası alanlardaki çeşitli malî kurumlan, İkin
ci DUnya Savaşından sonra tesis ediyorlar. Bir taraftan, Amerika Birleşik Devletlerinin önderliğin
de başlayan, diğer taraftan Sovyetlerin önderliğinde başlayan, soğuk savaş döneminde, NATO ve
Varşova Paktı tarzında askerî entegrasyonların tesis edildiğini ve bunun yanı sıra, diğer taraftan,
Avrupa bünyesinde de Avrupa Ekonomik Birliği tarzında bir İktisadî entegrasyonun kurulduğu, yi
ne, uluslararası alanda da bugün, adlarından çok çok söz ettiğimiz IMF, DUnya Bankası ve buna
benzer kurumların da yine o dönemlerde tesis edildiğini görüyoruz.
Tabiî, çağımız, entegrasyonlar çağı. Dünyanın çeşitli ülkeleri, serbest ticaret bölgesi tarzında,
gümrük birliği tarzında, bölgesel entegrasyonlar tarzında bir araya gelip, daha güçlü bir şekilde İk
tisadî hayatlarını devam ettirme, hatta, daha da ileri gitmek suretiyle, siyasî entegrasyona girmek
veya daha güçlü bir devlet yapısına ulaşma çabaları içerisinde bulunuyorlar. Avrupa Birliği de böy
le bir düşüncenin ürünü.
Başlangıçta, ekonomik işbirliği tarzında başlayan Avrupa Birliğinin nihani hedefinin, zaten,
başlangıçta siyasî olduğunu, tek devlete ulaşmak yönünde bir hedefi olduğunu hepimiz biliyoruz.
Tabiî, Avrupa Birliği, başlangıçta, ekonomik entegrasyon şeklinde işbirliğine girmek suretiy
le, daha sonra tek pazarı tamamlamak ve nihai olarak da tek devlete doğru yön almış bulunmakta
dır.
Bu Avrupa Birliğine, başlangıçta, Türkiye de 1963’ten itibaren dahil olmuştur. Tabiî, Türki
ye, 1%3’ten I987’ye kadar geçen dönemde toplulukla ilişkileri normal seviyede gelişmiştir,
1987’de Türkiye, tam üyelik müracaatında bulunmuştur; ama, Türkiye’nin tam üyelik müracaatı,
maalesef, Avrupa Birliği -o zaman için Avrupa Topluluğu- tarafından kabullenmemiştir; fakat, ma
alesef, 1987 yılında, başvurulmasına rağmen, ret cevabının 1989 Aralığında ortaya çıktığını görü
yoruz. 1989’da topluluk tarafından, Türkiye’nin tam üyelik müracaatının reddedildiğini görüyoruz.
Bu kadar uzun bir zaman dilimi sonrası cevap vermesi de gerçekten, Avrupa Topluluğunun bir ba
kıma, meseleye ne kadar hassasiyetle bakıp bakmadığının da bir sonucunu gösteriyor. Tabiî, Avru
pa Topluluğunun, o zaman için, 1989’da vermiş olduğu ret cevabında, Türkiye’nin önüne koymuş
olduğu pekçok ret gerekçeleri var. Bu ret gerekçelerine bakıldığında, gerek o tarihte olsun gerekse
Avrupa Birilğinin yapmış olduğu çeşitli zirvelerde olsun, hep ret gerekçeleri veya zirvelerdeki Tür
kiye’ye ilişkin olarak önerilerinin tamamıyla aynı çerçevede yer aldığını görüyoruz. Bu çerçeveye
baktığımızda, en önemli ret gerekçelerinden birinin, Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik seviyesinin,
toplulukla bir hayla açık vermiş olduğu, çok gerilerde olduğu noktasında, diğer bir ret gerekçesi,
Türkiye’nin Avrupa Biriiğine dahil olmuş olan Yunanistan’la, Kıbrıs’la ilgili çeşikli ihtilaf nokta
larının olması; bunlar halledilmediği müddetçe, topluluğa dahil edilemeyeceği şeklinde gerekçeler
yer alıyor. Yine, hemen hemen her zirvede ve 1989’da verilen gerekçede de azınlıklarla ilgili Tür
kiye’nin problemi olduğu noktasındaki önerilerde yer alıyor.
Tabiî, Türkiye’nin, 1989 yılında bu ret cevabını almaşına rağmen, 1995 yılında, çok hızlı bir
şekilde, Avrupa Biriiğine, sadece gümrük birliği şeklinde dahil olduğunu görüyoruz; yani, 1995’te,
Türkiye’nin, sadece gümrük biriiği tarzında Avrupa Birliğine dahil olmasının, Türkiyenin menfaatlan açısından da yerinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta, o günün bilhassa, mulalefet partilerinin, şu anda Sayın Başbakan Ecevit’in gümrük biriiği anlaşmasının Türkiye’nin yararı
na olmadığı, dolayısıyla, yeniden gözden geçirileceği tarzında açıklamalarım hatıriiyorum. Yine,
aynı dönemlerde. Sayın Mesut Yılmaz’m, gümrük birliğinin Türkiye’nin yararına olmadığı ve ye
niden gözden geçirilmesi şeklinde açıklamaları var. Ama, her nedense, Türkiye’de, siyasetin gere
ği olsa gerek, muhalefette söylediğimizi, iktidarda rahatlıkla söyleyemiyoruz veya iktidarda söyle
diklerimizi muhalefette rahatlıkla söyleyemiyoruz. Böyle bir yanlışın içerisindeyiz.
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Mart 1995’te yapılan gümrük birliği süreci, Türkiye’nin menfaatiarı açısından iyi olmamış
tır diyoum; çünkü, müessesenin asıl kendisi nedir; Avrupa Birliğidir. Müessesenin asıl kendisine
girmeksizin, sa<lece, gümrük birliği şeklinde dahil olmak... Hatta, bu tarzda, şu ana kadar Avrupa
Birliğine dahil olan ülkelerin tek örneği de maalesef, Türkiye’dir. Hiçbir ülkenin, önce gümrük bir
liği, sonra Avrupa Birliği tarzında topluluğa dahil olduğunu ve böyle bir ülke örneğini göstermek
mümkün değildir. Bu tarz giriş, bizim için çeşitli dezavantajları beraberinde getiriyor. Bu dezavan
tajlardan bir tanesi nedir; Avrupa Birliğinin karar mekanizmalannda kesinlikle yer almıyorsunuz;
ama, karar mekanizmalarının almış olduğu kararlar sizi bağlıyor. Bu, en önemli dezavantaj olarak
karşımıza çıkan bir husustur.

Yine, Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerle ticaretin gelişmesi açısından, bir bakıma, gümrük
birliği, Türkiye’nin elini kolunu bağlamış oludğunu da açıkça ifade etmemiz gerekir. Gümrük bir
liği sürecinin başlamasından sonra, Türkiye’nin dış ticaretine baktığımızda, dış ticarette de ciddî
anlamda gerilemeler olduğunu da açıkça görebiliriz. Bilhassa, 1995, 19% yıllarında, Türkiye’nin
dışticaret açığının gerçekten, önemli miktarlarda açık verdiğini görüyoruz. Tabiî, gümrük birliği
tarzında yapılanmanın yanlış olduğu; ama. geri dönülmez bir adım atıldığını da açıkça ifade etme
miz gerekir. Tabiî, gümrük birliği tarzında bir sürece girmiş olmamıza rağmen, Avrupa Birliği ma
lî uyum mekanizması çerçevesinde vermiş olduğu taahhütleri de kesinlikle yerine getirmediğini gö
rüyoruz.
Avrupa Biriiğinin malî uyum çerçevesinde taahhüt etmiş olduğu, gerek hibe tarzında gerekse
kredi tarzında 2,8 milyar ECU’luk bir malî yardım mekanizması var; ama, bu malî yardım meka
nizmasının önemli bir kısmının Yunanistan’ın vetosuyla karşılaşmış olduğunu da açıkça görüyo
ruz.
Tabiî, daha sonra, Avrupa Birliği malî yardım mekanizmasının, bilhassa topluluğa dahil olma
yan ülkeler grubunda, Akdeniz fonlarından sağlamış olduğunu, bazı fonları bu şekilde aktardığını
görüyoruz. Şayet, Avrupa Birliği, kendi bünyesine dahil etmiş olduğu, örneğin Yunanistan, Porte
kiz ve Ispanya’ya vermiş olduğu malî yardım mekanizmalarını Türkiye’ye zamanında ve yerinde
vermiş olsaydı, Türkiye, bugün için, ne IMF kapısına gidip bir bakıma kaynak isteme durumunda
kalırdı ne de Dünya Bankası kapısında kaynak isteme durumunda kalırdı. Gerçekten, Yunanistan’a
verilen, Ispanya’ya verilen, Portekiz’e verilen malî yardım mekanizmasına aktarılan kaynaklar,
Türkiye’nin pekçok problemini çok kısa sürede halledebilecek durumdaydı; ama, Avrupa Birliği,
Türkiye’ye karşı mümkün olduğu kadar çekingen davrandı, ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirme
me yönünde bir davranış biçimi içinde oldu; Türkiye’de, Avrupa Birliğiyle ilgili olarak mükellefi
yetlerini zamanında yerine getirmedi. Tabiî, karşılıklı olarak, her iki tarafın da, bu ilişkilerin geliş
memesinde ve ilişkilerin yavaş gelişmesinde kusuriarı olduğunu da ifade etmemiz gerekir.
Şimdi, Helsinki’de. 10-11 Aralık 1999’da, hepinizin bildiği gibi, Türkiye’nin Avrupa Biriiğine üyeliğiyle ilgili gerekli start verildi. Tabiî, bu startın verilmesiyle biriikte, Avrupa Birliği ile
Türkiye ilişkileri noktasındaki tartışmaların bittiğini söylemek mümkün değildir.
Tabiî, daha önce, hepinizin malumu olduğu gibi, yine, 4 Mart 1997’de, Avrupa’da, Avrupa
Biriiğinin yapmış olduğu Lüksemburg zirvesinde, Türkiye ilişkilerinin kopma noktasına gelmiş ol
duğunu da açıkça görüyoruz.
Tabiî, Türkiye ilişkilerinin kopma noktasına gelmiş olmasının nedeni, bir bakıma, Türkiye’de
yaşanan antidemokratik süreçlerin de bu noktada çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Lüksemburg
zirvesinde Türkiye’ye karşı takınılan tavır, bir bakıma 28 Şubat sonrasında takınılan tavırdır ki,
Türkiye’deki antidemokratik uygulamaların, bu tavır üzerinde önemli etkisi olduğunu da ifade et
memiz gerekir.
Tabiî, Helsinki zirvesi öncesi Avrujjalı yetkililer ve çeşitli ülkelerin siyasî parti liderlerinin
Türkiye’ye yönelik olarak, Avrupalı yetkililerin Türkiye’ye yönelik olarak birtakım önyargıları
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var. Sadece Avrupa’nın önyargıları değil, Türkiye’nin önyargıları da söz konusu; yani, geçmişten
beri ilişkilerimizin durumuna bakıldığında, gerek AvrupalIlar önyargılı hareket ediyorlar, ilişkile
rin gelişmemesinde önemli bir faktör, bir taraftan da bizim yöneticilerimiz önyargılı hareket edi
yorlar, karşılıklı önyargı var.
Bir defa, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri normal zeminine oturacaksa, bu mevcut önyar
gıların ne yapılması lazım; her iki taraf tarafından da hızlı bir biçimde ortadan kaldırılması lazım.
Her iki tarafın birbirini daha iyi anlayacak şekilde, birbirini tanıyacak şekilde ilişkilerin hızlandı
rılmasına ihtiyaç var.
Mesela 4 Mart 1997’de, Brüksel’de toplanan Avrupa Hıristiyan Demokratlar Birliği, Belçika,
Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, İspanya merkez sağ partileri bir araya geliyorlar ve Türki
ye’ye ilişkin olarak, Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde inşa edilecek özel bir ilişkiden bahse
diyorlar; yani, Türkiye’nin tam üye olması tarzında değil de, sadece gümrük biriiği ilişkisi çerçe
vesinde özel bir ilişki kurulmasından bahsediyorlar ve mevcut insan haklarının yetersiz olduğunu,
dolayısıyla, bir taraftan Türkiye’nin büyüklüğünü dikkate alıyoriar kaygılarını belirtirken, yine
Türkiye’deki İslam toplumunun ağırlığını dikkate alıyorlar ve sonuçta, Avrupa Biriiğine tam üye
liğe alınamayacağını, alınmasının tahayyül edilemeyeceği şeklinde birtakım açıklamalar yapıyor
lar; yani, bir bakıma, Avrupa ekseninde, Hıristiyan Demokrat Partiler çerçevesinde, Türkiye’ye yö
nelik olarak bir önyargı var.
Hatta, 15 Ocak 1997’de, yine AvruF>a Birliği Hollanda Dönem Başkanının yaptığı bir açıkla
ma var. Bu açıklamada da şunları ifade ediyor; “Artık dürüst olma zamanıdır. Problemin, büyük bir
Müslüman ülkeyi AB içine alıp almama sorunu olduğunu kabul etmeliyiz.”
Tabiî, Avrupa Biriiği-Türkiye ilişkilerinde inisiyatifin tamamiyle Avrupa Birliğinde olduğunu
da söylememiz mümkün. Eğer Avrupa Biriiğine dahil olacaksa, tabiî, Türkiye üzerine düşeni ya
pacaktır; ama, nihaî olarak inisiyatif, tamamiyle Avrupa Biriiğindedir; ama. Avrupa Birilğinin bu
güne kadar izlediği politikalarda, tamamiyle tehditten telkine kadar uzanan bir skalada, Türkiye ile
ilişkilerini yürüttüğünü görüyoruz. Zaman zaman çeşitli konularda Türkiye tehdit ediliyor, zaman
zaman da yine Türkiye’ye bazı telkinler yapılmak suretiyle, tehdit ve telkine dayalı bir ilişkiler sis
teminin ortada olduğunu görüyoruz. Tabiî, tehdit ve telkine dayalı ilişkiler sistemi içinde, ilişkile
rin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesinin ne kadar zor olacağını da tahayyül etmeniz mümkündür.
Şimdi, Lüksemburg’da dile getirilen hususlar, bir bakıma, Kopenhag kriterleri dediğimiz hu
suslardır. Dolayısıyla, Kopenhag kriterleri konusunda, Lüksemburg’dan bu yana; yani, Lüksemburg’dan Helsinki’ye kadar geçen süre içinde -aşağı yukarı iki yıllık bir süre var- iki yıllık bir sü
re içinde, taban tabana zıt bir karar söz konusu.
Lüksemburg’da deniliyor ki, Türkiye tam üye olamaz; ama, Helsinki’de deniliyor ki, Türkiye
tam üye olacak; ama, iki yıllık dönemde ne değişiyor Kopenhag kriterleri açısından; iki yıllık dö
nem içinde değişen çok önemli şeyler yok; yani, bir bakıma, Helsinki’de verilen kararın, yine sağ
lıklı bir zemine oturduğunu da söylememiz oldukça zor. Niçin zor? Bunu, bir bakıma Avrupalı yet
kililerin yapmış oldukları açıklamalardan da görmek mümkün.
Yine, Avrupa Biriiği Türkiye temsilcisi yapmış olduğu bir açıklamada, sadece DGM’lerden
askerî hâkimlerin çekildiğini ifade ediyor, bunun dışında Kopenhag kriterieri konusunda ciddî
adımlar atılmadığını ifade ediyor.
Yine, Fransız Dışişleri Bakanı yaptığı bir açıklamada, o günlerde, Helsinki sürecinde iki esas
kaygının söz konusu olduğunu belirtiyor. Bunlardan birisi, Türkiye’nin, bugün, Kopenhag kriterierini uygulamaktan çok uzak oluşu, Türk yöneticilerinin gerekli reformu yapmakta istekli olmadığı
şeklinde.
Tabiî, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirirken, bir bakıma, Avrupa’nın sık sık yapmış ol
duğu kamuoyu anketlerinde de Türkiye’ye bakış açısını görmek gerekiyor. Avrupa Biriiğinin yap
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mış olduğu kamuoyu anketlerinde, Türkiye’nin üyeliği konusundaki Avrupa kamuoyunun verdiği
sonuçlar, mesela en son 1999’da yapılan bir ankette, Avrupa Birliği kamuoyunun yüzde 47’si, Tür
kiye’nin tam üyeliğine karşı çıkıyor, Avrupa kamuoyunun yüzde 29’u Türkiye’nin üyeliğine des
tek veriyor, yüzde 24’ü de çekimser durumda. Bunu da hiçbir zaman için gözardı etmememiz la
zım.
Avrupa Biriiği, kendi bünyesine dahil edilecek bir ülkeyle ilgili bu tür kamuoyu araştırmaları
yaptığına göre, kamuoyuna sorduğuna göre, Türkiye’nin de benzer bir uygulama içinde olması ge
rekir, Türkiye’nin de halkına sorması gerekir, Avrupa Biriiği konusunda halkın reyini, halkın ter
cihlerini alması gerekir.
Tabiî, Avrupa kamuoyu, Türkiye’yi Avrupalı olarak görmediğini, bir bakıma, kamuoyu anke
ti sonucunda tescil etmiş oluyor. O halde, niçin Helsinki’de böyle bir karar veriliyor?
Helsinki kararının temeline baktığımızda, ilişkiler sisteminde, gerçekten kat edilmiş birtakım
mesafeler yok; ama, aniden, iki yıl içinde, önemli mesafeler kat edilmediği halde böyle bir karar
alınıyor. Bu kararın arka planında başka şeyleri aramak gerekiyor. Bilhassa, Türkiye’nin, Ortado
ğu, Balkanlar ve Kafkasya açısından stratejik konumunun Avrupalılarca algılandığı, Amerika Bir
leşik Devletlerinin yoğun lobi faaliyetlerinin meyve verdiği ve uzun vadede, Türkiye gibi büyük
bir ülkenin Almanya’ya karşı denge oluşturma açısından Fransızlar tarafından düşünüldüğü tarzın
da cevaplar verilebilir.
Helsinki zirvesinde aday statüsü verilmesi, Avrupa Birliğinin, Türkiye’yi idare etme siyaseti
nin bir sonucu olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Tabiî, bunun böyle olduğunu, gerek Avrupa Bir
liği yetkilileri gerekse çeşitli siyasî parti liderleri de yapmış olduğu açıklamalarda açıkça söylüyor
lar; Türkiye ile Avrupa Biriiği arasında pekçok sorunlar var; ama, bu sorunların çözülmesini bek
lemeyelim. Biz, Lüksemburg’da yanlış bir karar verdik, yanlış kararımız sonucunda Türkiye’yi
kaybetmekle karşı karşıyayız. Biz, Türkiye’ye aday olabilirsiniz diyelim; ama, arkasından ilişkile
rimizi geliştirelim veya sorunlarımızı çözelim, en azından Türkiye’yi kaybetmeyelim tarzında bir
düşüncenin yer aldığını görüyoruz.
BAŞKAN - Sayın Açba...
SAİT AÇBA (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan.
Türkiye-Avrupa Biriiği ilişkilerini sadece Avrupalı kesimlerin önyargılarından hareketle açık
lamak mümkün değil. Tabiî, bizim toplumuzda da, bizim yöneticilerimizde de ciddî önyargılar var,
ciddî kuşkular var. Bizim toplumumuzda da, bir bakıma, ağıriıklı olarak bazı çevreler, ulusalcı, tam
bağımsızlığa dayanan, üniter ve kendine özgü ya da yerel olarak tanımlanmış laiklik ve demokra
si uygulaması olan cumhuriyet, bugün, Avrupa Biriiğiyle tam örtüşmemektedir diyoriar; yani, Tür
kiye’deki laiklik anlayışı, Türkiye’deki demokrasi anlayışı, maalesef, Avrupa’daki laiklik ve de
mokrasi anlayışıyla örtUşmUyor. Örtüşmüş olsa, gerçekten Türkiye’de yapılan çeşitli uygulamala
ra baktığımızda, hiç de örtüşmediğini görüyoruz. Bu alanda çok sayıda örnekler vermemiz müm
kündür.
Örneğin, ifade özgüriüğüyle ilgili olarak yapılan kısıtlamalar, yapılan baskılar, hapis cezaları.
Bunların ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz, üniversitelerdeki antidemokratik uygulamaların ne
kadar yaygın olduğunu biliyoruz; yani, bizdeki bazı çevreler; ama, kendi alanını kendilerinin çiz
miş olduğu, devlete kutsallık veren, devleti kutsal olarak gören, kendi çizmiş oldukları standartlar
da laiklik ve demokrasi sınıriarı içinde hareket eden, ulusalcı bazı kesimler, Avrupa Birliğinin Ko
penhag kriterierinin Türk toplumuna uygulanması halinde, cumhuriyetin tehlikeye gireceği şeklin
de birtakım önyargıları var.
Dolayısıyla, bu önyargılar, Avrupa Biriigi-Türki\e ilişkilerinin gelişmesi açısından gerçekten
önemli bir enşel olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bir toplumun gelişmesi açısından...
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BAŞKAN - Sayın Açba, lütfen.
SAİT AÇBA (Devamla) - Toparlıyorum Saym Başkanım. Hoşgörünüze sığmarak hemen to
parlıyorum.
BAŞKAN - Oradaki sayfalar bitecekse...
SAİT AÇBA (Devamla) - Hayır, ben, sayfalara fazla bağlı kalmıyorum; yani, bazı başlıklar
veriyorum. Hemen toparlıyorum.
BAŞKAN - 3 dakika fazla kullandırdım.
Buyurun, toparlayın.
SAİT AÇBA (Devamla) - Gerçekten Avrupa Birliğiyle ilişkileri geliştireceksek, bir bakıma,
Türkiye’deki devlet anlayışının yeniden düzenlenmesi lazım, yeniden düşünülmesi lazım. Türki
ye’deki devlet anlayışının, tamamiyle kutsal devlet anlayışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Halbuki,
kutsal olan devlet değildir; kutsal olan insandır. Dolayısıyla, eğer bu toplumda özgür birey yoksa,
özgür bir toplumun yolunu açmamız mümkün değildir.
Dolayısıyla, Avrupa Birliği bünyesinde zaten özgür birey de vardır, sonuçta özgür toplum or
taya çıkmıştır. Temel hak ve hürriyetler sonuna kadar kullanılmaktadır. Devletin temel hak ve hür
riyetler konusundaki müdahalelerinin evrensel kurallan vardır, evrensel ilkeleri vardır, bu evrensel
ilkeler çerçevesinde müdahaleler söz konusu olmaktadır.
Dolayısıyla, Türkiye’deki devlet anlayışından başlamak üzere, anayasal düzende çok ciddî an
lamda, hızlı bir biçimde değişikliğe gitmek zorunluluğu vardır, eğer ilişkiler geliştirilecekse; ama,
bu konuda, Türkiye’de, bazı çevrelerin hâlâ direnmekte olduğunu açıkça görüyoruz.
örneğin Millî Güvenlik Kuruluyla ilgili düzenlemelerie ilgili Avrupa Birliğinin “Gündem
2(XX)’”de yayımlamış olduğu birtakım kriterler var. Türkiye’deki Millî Güvenlik Kurulunun anti
demokratik bir yapılanma içinde olduğu hepinizin malumu. Anayasal bir kurumdur; ama, demok
ratik bir kurum değildir, hiçbir demokratik ülkede böyle bir yapı söz konusu değildir.
1994
yılında, Avrupa Birliğine girmeyi hedef edinen Sayın Başbakanın, Millî Güvenlik Kuru
lunun mevcut yapısının muhafaza edilmesi konusunda açıklamaları veya Sayın Dışişleri Bakanı
nın, bir bakıma. Millî Güvenlik Kuruluyla ilgili hususlann Avrupa tarafından daha çok abartıldığı
konusundaki açıklamaların, ben, talihsiz açıklamalar olduğunu düşünüyorum.
Tabiî, ilişkilerin daha iyi geliştirilmesi açısından her iki tarafın da önyargılarından sıyrılması
gerekir. Bizim de, Türkiye’de devlet yönetiminde olanların, Türk aydınlarının önyargılannı şöyle
gözden geçirmek suretiyle, bunlardan hızlı bir biçimde sıynimanın yolunu aramak gerekir.
Şunu da ifade etmek gerekiyor...
BAŞKAN - Son olsun Sayın Açba. 6 dakika oldu.
SAİT AÇBA (Devamla) - Son olsun Sayın Başkan.
Tabiî, biz, belki Avrupa Birliğine bir bakıma kilitleniyoruz. Gümrük biriiği sürecine girmekte
kilitlendik. Nihaî olarak Avrupa Biriiğine yüzde 100 gireceğiz şeklinde bir mantıktan hareket eder
sek, dolayısıyla, çevremizdeki, gerek Kafkaslar gerek Ortadoğu gerekse Afrika ülkeleri. Balkanlar,
diğer ülkelerle ilişkiler sistemini iyi şekilde geliştiremezsek, sağlıklı bir şekilde geliştiremezsek,
yann Avrupa Biriiği bizim tam üye olamayacağımız veya özel statülü, bizim menfaatlarımıza ay
kırı bir üyelik önerisiyle karşımıza çıküğında, çok şey kaybedebiliriz.
Şu önemli bir faktördür. Bugün. Avrupa Biriiğinin belki önyargısı diyorum; ama, sosyolojik
olarak da, işin derinliğine yönelik birtakım tahliller de belki yapmak gerekir. Nüfus faktörü çok
önemli bir faktördür. Türkiye’nin genç, dinamik ve gerçekten büyük bir nüfusu vardır. Avrupa’da,
gerileyen yaşlı bir nüfus vardır. Tam bütünleşme sürecinde hâkim olan nüfus, 2010,2025’e doğru
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nüfus projeksiyonları yaptığımız takdirde, hâkim olan nüfus, yine Türkiye veya Müslüman nüfus
olacaktır. Diğer Afrika ülkelerinden göç eden nüfusu da dikkate alacak olursak, Avrupa’nın bir ba
kıma rezerv koyduğu en önemli alanın bu olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Ben de size teşekkür ederim Sayın Açba.
Sayın Polat, buyurun.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın milletvekilleri ve basın men
suplan; hepinizi saygıyla selamlanm.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının beşinci bölümü, Avrupa Biriiği ile ilişkileri düzenle
mektedir. Programın 327 nci maddesinde de belirtildiği üzere, 10-11 Aralık 1999 tarihinde gerçek
leştirilen Helsinki zirvesinde, Türkiye, diğer aday ülkelerle eşit şartlarda Avrupa Biriiğine aday ül
ke olarak kabul edilmiştir.
Zirvede, Avrupa Birliği Komisyonundan, Türkiye’nin benimsemesi gereken Avrupa Birliği
mevzuatma ilişkin bir çalışma yapması ve sağlanacak olan, tüm kaUlım öncesi malî yardımların ko
ordinasyonuna ilişkin bir çerçeve hazıriaması talep edilmiştir. Türkiye ile kaUlım müzakerelerinin,
Türkiye'nin Kopenhag siyasî kriterierini yerine getirmesinin ardından başlatılacağı da ifade edil
miştir.
Bu kriterler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklan ve azınlıklann korunmasını güven
ce altına alan kurumlann istikrarii varlığı olarak belirtilmiş durumdadır. Tam üyelik sürecinin ta
mamlanması için de, ekonomik düzeyde işleyen bir pazar ekonomisinin variiğı ve Avrupa Birliği
içinde rekabet koşullanna uyum kapasitesiyle, kuramsal düzeyde siyasal, ekonomik ve parasal bir
lik amaçlan doğrultusunda üyeliğin yükümlülüklerini üstlenebilme gücü bulunması gerekiyor. Bu
şanlar, kısaca liberal demokrasi, pazar ekonomisi ve birlik amaçlannı benimsemek olarak da ifade
edilmektedir.
Esasında, bu şartların ekonomik olanlan olan dışa açık liberal ekonomi uygulaması. 24 Ocak
1980 yılından beri istediğimiz; fakat, başta yüksek enflasyon oranı ve buna bağlı bütçe açıkları, fa
iz oranlannm yüksekliği gibi sebeplerle bir türlü ulaşamadığımız hedeflerdir. Çoğulcu demokrasi,
hukukun üstünlüğü ilkeleri ise, son yıllarda, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in,
1999 ve 2000 yılı Anayasa Mahkemesi açılışında ifade ettiği, daha teferruatlı olarak Yargıtay Baş
kanı Sayın Sami Selçuk’un, 1999 adli yıl açılısında söylediği, son olarak, dün, yeni Anayasa Mah
kemesi Başkanının bir kısmını ifade ettiği, çağdaş dünyanın olmazsa olmaz olarak kabul ettiği şart
lardır.
Tam üyelik sürecinin asıl önemi, bu sayede ülkemizin iç yapısını yeniden inşa etmek için ge
tirdiği fırsat ve buna bağlı açılımlardır. Avrupa Biriiği standartlanna göre yönetim yapısını, ekono
misini ve kimliğini yeniden yapılandırma sürecine girmek zorunda olan Türkiye, sonunda Avrupa
Biriiğine girse de girmese de kazanan taraf olacak ve dönüşüm için iç dinamiklerini öne çıkaran,
daha yaşanabilir bir ülke haline gelecektir.
Türkiye, yaklaşık ikiyüz yıllık batılılaşma hedefinin sonucuna ulaşmakta kararii ise, siyasal
sistemini Avrupa Birliği standartlannda yeniden dizayn etmek zorundadır. Çoğulcu, katılımcı farklılıklan tehdit olarak algılamayan bir siyasal ve toplumsal düzeni kurmak zorundadır. Yoksa, 28
Şubat sonrası öne çıktığı gibi, iç düşman, dış düşman tarifleriyle, yeni dünya düzeninde, kendimi
ze, çağdaş dünyada yer bulamayız. Tek tip adam yetiştireceğiz demek, ülkeyi kışlaya çevirip, kış
la yönetimiyle ülke yönetmek olacakUr ki, bunun da çağdaş dünyanın içerisinde yeri yoktur.
Kopenhag siyasal kriterierinin hedefleri arasında, çoğulcu siyasal ve toplumsal öğelerin variığını tanımak, çoğullukları meşru görmek önemli yer tutar; fakat, ülkemizde, bilhassa 28 Şubat son
-

51

-

rası, detnokratik ortamda faaliyet göstermek isteyen her türlü siyasi şahısları yasaklayıp hapse ata
rak, siyasî partileri sudan bahanelerle kapatmakla bu hedeflere ulaşamayız. Onun için, ülkeyi tek
tipleştirip, bir kışla bakışı açısından görme alışkanhklanmızdan vazgeçmeliyiz.
9 uncu senfoniyi dinleyenler de. Klasik Türk Müziğini ve Türk Halk Müziğini dinleyenler de
bizim halkımızdır ve her türlü saygı ve sevgiye layıktır. Farklı olan, zorunlu olarak, bizim dışımız
da ve karşımızda değildir. Farkı içimizden biri olarak görmediğimiz müddetçe, fark bütünlüğümü
zün bir parçası olamaz ve doğal olarak ayrışırız.
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyonunu zorlaştıran bir başka ekonomik etken, Türki
ye’deki sivil toplum örgütlerinin yeterince sivil ve güçlü olmaması, özel girişimcilerimizin önem
li bir bölümünün gücünü büyük ölçüde devletten alması, hâlâ kayıtdışı ekonomik değerlerin, kayıt
altına alınmış ekonomik değerlerin yüzde 30-40’ları nispetinde olduğunun tahmin edilmesi, kayıt
altına alınan değerlerin dahi, bu vergi denetiminde yüzde 80 civarında vergi kaçırdığının tespit edil
mesi ve bu kayıt altına girmek istemeyen, istikbalini büyük ölçüde devlet gelirleriyle özdeşleştir
mek isteyen grubun pasif direnişi de, Avrupa Birliği ile entegrasyonda önümüzdeki önemli handi
kaplardandır.
Avrupa Birliği önünde, tüm bu sebeplerden daha önemlisi, ülkemizde, 1980 Anayasası ile et
kinliği artan Millî Güvenlik Kurulunun işlevi ve yapısıdır. Helsinki zirvesi öncesi komisyonun ha
zırladığı gelişme raporuna da yansıdğı şekliyle. Millî Güvenlik Kurulunun anayasal yapısının ve
rolünün, liberal demokrasilerin sivil-asker ilişkileri modeline uygun olmadığı Avrupa Birliği rapor
larında açıkça ifade edilmektedir. Son MGK raporlarında Kopenhag kriterlerine konan çekince de
bizleri bu konuda düşünmeye sevk etmektedir.
Netice olarak, Türkiye iki yolun ayrımına gelmiş bulunmaktadır. Ya çağdaş dünya ile entegre
olma yolunu seçecek ve halkına ekonomik, sosyal ve inanç açısından insanca yaşama şartlarını sağ
layacak yola girecek ya da insan hayatının ikinci, üçüncü derecede görüldüğü, baskıcı, tek tip in
sanların yetiştiği, dolayısıyla fikir ve ifade özgürlüğünün olmadığı, bu olmayınca insanca yaşama
nın şartlarının olmadığı, ekonomik, sosyal ve inanç yönünden üçüncü sınıf bir ülke konumuna gi
recektir; fakat, artık, ülkemiz dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Bize düşen, çağdaş ölçülerde ça
lışıp, ezilmeden ve kimliğimizle ve kültürel değerlerimizle barışık bir şekilde bu yolda mesafe al
maktır.
329 uncu maddede belirtilen, 4 Mart 1998 tarihinde gümrük biriiğinin derinleştirilmesi, tarım
ürünleri ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanarak gümrük birliğinin ötesine geçilmesi madde
si çok önemlidir. Burada, tarım ürünleri ve bilhassa et ithali, ülkemiz açısından son derece kritik
konulardır. Et ithalinin bir dönem serbest bırakılmasıyla, bu konuda Avrupa ile rekabet edemeye
cek durumda olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki canlı hayvan yetiştiriciliği neredeyse bitir
miştir. Tekrar aynı kapayı açarken çok düşünmeli ve gerekli tedbirieri almadan atılacak bir yanlış
adımın, ülkemizin en fakir halkının yaşadığı doğu bölgelerimizi ekonomik yönden bitireceğini bil
memiz gerekir.
Hizmetlerin serbest dolaşması, yine 370 inci maddede belirtilen, Türkiye ile Avrupa Biriiği
arasında hizmetler alanında yerieşme ve hizmet sunumu serbestisi üzerindeki kısıtlamaların kaldı
rılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması ise önemlidir. Halen Avrupa Biriiğinde, yüzde lO’lara yaklaşan 15 milyon civarında Avrupa Biriiği ülkeleri vatandaşları işsiz dolaşmaktadır; fakat, Av
rupa Biriiğinde vatandaşların “mavi yaka” diye tabir edilen, bazı işlerde, örneğin inşaat sektörü, ye
raltı maden işçiliği gibi sektörierde, bir de Almanya’da dahi 150 000 bilgi ekonomisi işinin kalifi
ye eleman bulunamadığından boş kaldığı hesaplanmakta, bu gibi işlerin ucuz ve bilgili Hintli işçilerie doldurulması gündeme gelmektedir.
Yine Lizbon’daki Avrupa Biriiği zirvesinde, 2003 yılına kadar Avrupa Birliğinin 1,7 milyona
varan bir bilgi işçisi eksikliği çekeceği, Avrupalı şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarının; ancak, 4/1 'inin
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Avrupa Birliği bünyesindeki şirketler tarafından üstlenebildiği, geri kalan çoğunun Amerika Birle
şik Devletleri şirketleri tarafından karşılandığı belirtilmektedir. İşte bu boşluğu doldurması için
dikkat kesilen Doğu Avrupa, Hintli ve İsrailli bilgi işçilerinin yerine Türkiyemizden doldurmak ise,
ancak çok çalışan, tartışan, araştıran ve inancı doğrultusunda yaşayan insanlarla doldurabiliriz.
1960’larda düz işçi olarak gittiğimiz Avrupa’ya, bu sefer fikir işçisi olarak gitmek ise, eğitim
kapasitemizden geçmektedir. Gençlerimizi bu doğrultuda eğitmemiz gerekir. Aksi takdirde, bıra
kın Avrupa’ya fikir işçisi ihraç etmeyi, ülkemizde dahi yeni yeni filizlenmeye başlayan bu tekno
lojik istihdamı sonra yabancılarla doldurmaya başlar isek, yine çok şey kaybetmiş oluruz.
Son olarak, girmeyi bir ideal olarak belirlediğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin istihdam yapısı
na baktığımızda, bu ülkelerde, 1970’lerin ortalarında yüzde 64 olan istihdamın 1997 yılında yüzde
60,5 olduğunu görürüz. Toplam işsizlik oranının ise yüzde 10,7 olduğu görülür. Toplam istihdam
artışının yüzde 0,53 olduğu belirtilmektedir.
Burada önemli olan, Avrupa Birliği gibi tasarrufları ve sermaye imkânlarıyla ülkemizle kıyas
lanması dahi mümkün olmayan bir toplulukta, 1997 yılı rakamlarıyla, yılda, ancak yüzde 0,53 ora
nında istihdam sağlanırken, ülkemiz gibi gizli işsizliğin had safhada olduğu, yüzde 45’ler civarın
daki tarım çalışanlarını yüzde 5-IOIara indirme planı yaptığımız günümüzde, 2000 yılında dahi
yüzde 1,5 olan nüfus artış hızımıza, bu şartlar altında istihdam edilebilme imkânlarımızın olmadı
ğı, planlarımızı buna göre yapmamız gereğidir.
7
nci bölümde yer alan Türkiye’de Bölgesel Gelişme bahsinde de belirtildiği üzere, 19% yıImda yapılan bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde. Doğu Anadolu eksi 1,13 ile en alt
sırada bulunmaktadır.
Yine, gayri safî yurtiçi hâsılanın endeks değerleri, 1983-1998 arasında, Türkiye 100 iken. Do
ğu Anadolu 41 ile en alt sınırda yer almıştır.
Yine, Doğu Anadolu, 1987-1997 yılları arasında, Türkiye’de ortalama büyüme yüzde 4,2 iken,
yüzde 1,9 büyümeyle, ülkemizde en az gelişen; hatta, gelişmeyen bölgemiz olmuştur.
Yine, organize sanayiden üniversiteye kadar her türlü yatırımdan Doğu Anadolu en az seviye
de yararlanmıştır.
Yine, UNICEF raporlarına göre, Erzurum halkının sağlıklı içmesuyu olmayan hane halkı yüz
de 54,1, sağlıklı tuvaleti olmayan hane halkı yüzde 58,2, yoksulluk sınırı altında yaşayan hane hal
kı Türkiye ortalaması yüzde 14,2 iken, Erzurum’da bu oran yüzde 44,7’dir.
Şimdi, Erzurum ve Doğu Anadolu halkının yarıya yakını yoksulluk sınırı altında yaşar, sağ
lıklı içmesuyu ve tuvaleti olmaz iken biz ne yapıyoruz?
Devlet Planlama Teşkilatı 2000 yılında yayımladığı tebliğle, enerji, okul ve sağlık yatırımı ha
ricinde yeni yatırımı yasaklıyor; yani. Doğu Anadolu halkının en az yarısı, yine derelerden sağlık
sız su içsin, yaşayabilirse yaşasın demektedir. Burada, sayın yetkililere sözümüz, bu tebliğin acilen
kaldırılarak, bu yörelere, insanca yaşamın asgarî şartları olan, tuvalet ve sağlıklı su getirme imkân
larına kavuşturulmalarıdır. Ülkemizin en geri kalmış iki yöresi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi GAP ile kalkınmanın eşiğine gelmiştir. Doğu Anado
lu ise, gerçekten bu konuda yalnız kalmıştır. Doğuyu kalkındırmak için hazırlanan teşvik paketi, bu
Mecliste iki defa genişletilmiş, neticede. Aydın, Balıkesir İlleri dahi bu kapsama dahil edilmeleriy
le, teşvik başlamadan hedefinden saptırılmış ve akamete uğratılmıştır. Bu hatanın acilen düzeltil
mesi gerekmektedir.
Doğunun en büyük şanssızlığı, 1980 sonrası dışarıdan yapılan et ithali ve doğu sınıriarımızdan
giren kaçak hayvan varlığıdır. Buna bağlı olarak, l> 3ğu Anadolu’da küçükbaş hayvancılık tama
men ölmüş, büyükbaş hayvancılık ise tamamen ölme noktasına gelmiştir.
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Buna bağlı olarak, 1979 yılmda fert başına düşen gayri sâfî yurtiçi hâsıla bakımından ülke sı
ralamasında 24 üncü sırada olan Erzurum İlimiz, hayvancılığa vurulan bu darbe sonucu, iller ba
zında, 1999 yılında 69 uncu sıraya düşmüştür.
Doğu Anadolu için gelişmenin en büyük ümidi, doğu sınır kapılarını açarak, Türk cumhuriyet
leriyle ticaretin genişletilmesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sınır ticaretinin tekrar teşvik edil
mesi çok önemlidir. Sınır ticaretinde en önemli konu, bu ticaret iznini o yerin ticaret odalarına ve
vergi dairelerine kayıtlı şahıslara vermek, teşvik kararnamesini E)oğu ve Güneydoğu Anadolu ille
riyle sınırlı tutarak, bu bölgelere sermaye girişini sağlamak ve yatırımı teşvik etmek olmalıdır.
Yine, E)oğu Anadolu’da organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi bölgelerini teşvik etmek,
Erzurum gibi birinci organize sanayi bölgesi dolmuş illere ek veya ikinci organize sanayi bölgele
rini yapmaktır. Bu konuda gerekli destek ve çabasını gördüğümüz Sayın Sanayi ve Ticaret Baka
nımızı tekrar tebrik etmek istiyorum.
Doğunun bir önemli konusu da, İran üzerinden gelecek Türkmenistan gazının bir an önce dev
reye sokulmasıdır. Erzurum İlimize kadar boru yapımı bitmiş bu doğalgazı bir an önce devreye
sokmak gerekmektedir. Böylece, ucuz ve temiz eneıjiye en fazla muhtaç olan bu bölgelerin ihti
yaçlarını bir nebze karşılamış oluruz.
Doğunun bu plan döneminde başlamasını beklediği en önemli proje ise. Doğu Anadolu Böl
gesine yönelik olarak bölgenin kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracak olan Doğu Anadolu Pro
jesi DAP’tır. Meclis gündemine gelmiş olan bu projenin bir an önce kanunlaşarak, yöre halkına bir
nebze olsun nees aldırması en önemli arzulanmızdandır.
8
inci bölüm içerisinde, insan kaynaklarının geliştirilmesi, nüfus önemli bir konudur. Ülke
mizde 1995 yılında yüzde 1^7 olduğu tahmin edilen yılık nüfus artış hızının 2000 yılında 1,50’ye
düştüğü, toplam doğurganlık hızının ise 2,69’dan 2,53’e gerilediği tahmin edilmekte, doğuşta ha
yatta kalma yaşının 2000 yılında 69,1 olduğu tahmin edilmektedir. Amaçlar bölümünde ise nüfus
artış hızının plan dönemi sonunda yüzde 1,38’e, toplam doğurganlık hızının 2,3’e düşmesi amaç
lanmaktadır.

Genel olarak hızlı nüfus artışı tüm dünyada kalkınma önündeki en büyük engeldir. Fakat, işin
asıl önemlisi bu hızlı nüfus artışının hem ülkemizde hem de dünyada genellikle yoksul sınıf içeri
sinde çok daha yüksek olmasıdır. 1998 itibariyle dünyada her beş kişiden dördü az gelişmiş bölge
lerde yaşamaktadır. Dünya nüfus artışının yüzde 9Tsi az gelişmiş bölgelerde gerçekleşmektedir.
Doğum ve ölüm hızlannın düşmesi, bebek ölümlerinin azalması ve ortalama yaşam süresinin uza
ması şeklinde tanımlanan demografik geçiş sürecini gelişmekte olan ülkeler henüz yaşamaktadır.
Türkiye 1998 yılı itibariyle 63,5 milyon nüfusu ile dünyada en fazla nüfusa sahip 17 nci ülkedir.
Ülkemizde azalan doğurganlık ve artan hayatta kalma ümidinin etkisiyle ülkemizin oldukça
büyük genç ve orta nüfusa sahip olacağı ve yaşlı nüfusun da artan bir eğilim göstereceği tahmin
edilmektedir. 15-65 arası yaş grubunun istihdamda, 65 yaş üzeri grubun da sosyal sigorta sistemi
üzerinde ağır baskı oluşturması beklenmektedir. Halen yüksek düzeyde seyreden işsizliğin azalma
eğiliminde olmasına rağmen, yine, OECD ülkelerinin çok üzerinde olması, tarımdan şehre bekle
nen göçle beraber bu nüfusa yeni iş sahaları açamazsak, toplumumuzda önemli sosyal patlamalar
beklememiz kehanet olmayacaktır.
OECD ülkelerinde 15 ilâ 65 arasındaki nüfus, doğumun azlığı ve yaşam süresinin artmasıyla,
şu anda toplam OECD ülkelerinde yüzde 0,5 hız ile artan bu nüfus, 2010-2020 yılları arasında O’a
düşmesi, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde ise daha şimdiden yüzde 0,8’lere düşmesi dolayısıy
la, bu ülkelerde istihdam sorunu yaşanmaya başlayacağı, ülkemizde ise 2000-2010 yılları arasında
yüzde 2 artış gösteren bu oranın 2010-2020 yılları arasında yüzde 1, 1’e düşmesi yani, istihdam faz
lamızın devam etmesi beklenmektedir.
-

54-

65 yaş üzeri nüfusun ise ülkemizde 2000’li yıllarda yüzde 5,5,2020 yılında yüzde 7,7 olması,
2050 yılında ise yüzde 15,9’a çıkması beklenmektedir. Bu oranlar OECD ülkelerinde 2000 yılında
yüzde 13,9, 2020 ylıında ise yüzde 18,9 olarak beklenmektedir.
Yaşlanan nüfusun sosyal sigortalar sistemine baskısı yanında, tüketim, tasarruf, yatınm ve ser
maye birikimi kalıplan değişecek, insanlar daha uzun çalışmaya ve çalışma hayatları sırasında da
ha çok tasarrufta bulunmaya hazır olmak durumunda kalacaklardır. Köyden kente göç ise 19801995 arasında ülkemizde yüzde 4,8 hız ile devam eden bu olgunun tarım desteklemelerinde yeni
yaklaşımlar ile artarak devam etmesi beklenmektedir.
Kentleşmeyle beraber kente göç edenlere iş bulma, sağlık, eğitim, mesken, ulaştırma ihtiyaç
ları da ayrıca ülkemiz üzerinde önemli bir yük olmaya devam edecektir. Yine, araştırmalara göre
ülkemizdeki ailelerin yüzde 30’dan fazlasını çekirdek aileler oluşturmakta, hane halkı büyüklüğü
ise 1990 sayımlarına göre 4,9 kişidir. Bu oran kırsal bölgelerde 5,7, kentlerde ise 4,3 kişidir. Yal
nız, modem aile tipi olan çekirdek aileler daha bağımsız fakat daha çok sosyal desteğe muhtaçtır
lar.
Bu bakımdan, kentlere göç ve çekirdek ailelerin artışıyla bu ailelere kurumsal destek ihtiyacı
artacak ve kentlerde büyüyen problemleri daha şimdiden çözmede aciz kalan belediyelerin sosyal
ve ekonomik problemlerini çözmek için mahallî idareler tasarısı çağın şartlanna uygun bir düzen
lemeyle acilen Meclis gündemine getirilmelidir.
Bu konuda son olarak Türkiye’de binde 42.7 olan bebek ölüm hızının Erzurum ilimizde bin
de 83,7 olduğunu, planda üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin hedef kitle açısından ulaşılabiliriiği, devamlılığı ve yaygınlığı artırılarak, toplum bilinçlendirilerek hizmete yönelik talebin
yükseltileceği sağlanacak denmektedir.
Şimdi, ben de sisimi yükselterek söylüyorum ki, sağlık personelinden doğum öncesi bakım al
ma oranı Türkiye ortalaması yüzde 67,5 iken, bu oran Erzurum’da yüzde 46,2, sağlık kuruluşlannda gerçekleştirilen doğumlar Türkiye ortalaması yüzde 72,5 iken, bu oran Erzurumda yüzde 57,5,
sağlık personeli yardımı ile gerçekleştirilen doğum yüzdesi Türkiye’de yüzde 80,5 iken, Erzu
rum’da bu oran yüzde 64,2’dir. Meclisten sesleniyorum, bizi duyun ve bu farkı giderecek tedbirieri acilen alın.
İmalat sanayi ile ilgili görüşlerimizi ise şöyle özetleyebiliriz: 8 inci 5 Yıllık Kalkınma Planı
nın 1116 ncı maddesinde 1996-19997 yıllarında ortalama yüzde 9,1998 yılında ise yüzde 0,9 oranmda artan imalat sanayi üretiminin 1999 yılında yüzde 4 gerilediği belirtilmektedir. Yine, imalat
sanayi ihracatının Asya’da yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, 1997 yılında yüzde 13,4 artarak
24,8 milyar dolara ulaştığı, ancak, 1998 yılında imalat sanayi ihracatının sadece yüzde 2,4 arttığı,
1999 yılında ise ihracatın yüzde 0,8 azalarak 25,2 milyar dolar olduğu belirtilmektedir.
Bu rakamlar, Türkiye’nin gerçeklerini gözler önüne sermektedir. Sanayileşme, ihracat aşığı
bir hükümet iktidara gelince yüzde 9 artan sanayi üretimi, o gidip yerine bu konulara ilgisiz hükü
metler gelince eksi yüzde 4” lere geriliyor. İhracat ise Refahyol Hükümeti ile Anasol-M hükümet
leri arasında yüzde 14,2 fark ediyor. İşte, ülkemiz ile aynı yıllarda kalkınma hamlesine başlayan
Güney Kore, İspanya gibi ülkeler ile ülkemizin bugünkü durumu arasındaki fark da bu tip yönetim
farklarının etkisiyle oluşmaktadır.
1130 uncu maddede bölgelerarası gelişmişlik farklarını giderici yatırımların destekleneceği
belirtilmekte; fakat, bu hükümet döneminde bunun tam tersi yapılıp fert başına millî geliri 3 500
dolara kadar olan liler teşvik kapsamına alınarak söylenenlerin tamamen aksi bir uygulamaya gi
dilmektedir ki, bu uygulamalar, plan hedeflerinde de belirtildiği üzere acilen değiştirilmeli ve teş
vik ruhuna uygun dar ve reel manada geri kalan yöreler için uygulanmalıdır.
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Yine, planda çeşitli yerlerde KOBl’lerin malî yönden destekleneceği, teşvik edileceği, katma
değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılacağından müteaddit defalar bah
sedilmektedir.
KOBİ’lerin Türkiye’deki ve dünyadaki durumunu karşılaştırmak istersek (İmalat sanayiinde,
küçük işletmeler olarak) Türkiye ile ABD’yi bir karşılaştıralım; Toplam iş yeri sayısı Türkiye’de
yüzde 98,8 KOBt’lerde, ABD’de yüzde 97,2; toplam çalışan sayısı Türkiye’de yüzde 45,6,
ABD’de yüzde 50,4; toplam yatırımlar içindeki pay Türkiye’de yüzde 26,5, ABD’de 38; toplam
üretim Türkiye’de 37,7, ABD’de 36,2; toplam ihracat Türkiye’de yüzde 8 , ABD’de ise yüzde 32;
toplam kredilerden alınan pay Türkiye’de yüzde 4, ABD’de yüzde 42,7.
Buradan da görüldüğü üzere, gerek Türkiye’de gerekse ABD’de toplam işyerlerinin sayı ola
rak yüzde 98’ler civarında küçük işletmedir. Çalışan sayıları ve üretim miktarlarında paralellik ol
masına rağmen, ABD’de üretilen malların büyük bölümü ihraç edilirken, bizde üretilen malların
1/5’e yakın kısmı ancak ihraç edilmekte, yine ABD’de küçük işletmeler kredilerden yüzde 42 pay
alırken, bizde kredinin ancak yüzde 4’ü KOBl’Iere verilmektedir.
Buna bağlı olarak, kredi desteği, teknoloji ve bilgi eksikliği olan bizim KOBl’lerimiz, ihracat
ta gerekli atılımı yapamamaktadırlar. Yine, ülkemizde 1 ilâ 199 arası işçi çalıştıran işyerlerinde
toplam katma değerin yüzde 27,9’u elde edilirken, artı 200 kişi çalıştıran işyerlerinde de bu oran
yüzde 72,1 olmaktadır. Bu da büyük işyerlerine tanınan kredi avantajı ve vergi muafiyetleri ile tek
noloji ve bilgiyi bu işletmelerin KOBİ’Ierden daha iyi kullanmalarının neticesidir.
Bu hükümet 22 Mayıs 2000 tarihinde. Hâzineden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal’ın ba
sın toplantısıyla yeni KOBİ teşvik düzenlemelerini basına tanıtmıştır. Bu toplantıda halen yürür
lükte bulunan karara göre 150 işçi çalıştıran işyerleri arsa ve bina hariç makine ve teçhizatlarının
toplamı net 100 milyar TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ kabul edilirken, bu tebliğ ile bu miktarlar
çalışanlar bazında 250’ye, miktar olarak da 400 milyar TL’ye kadar olan işletmeleri KOBİ kabul
ediyor, ayrıca, Ege ve Akdenize kıyısı olan iller ile Kapadokya Bölgesinde bulunan turizm tesisle
rinin modernizasyon yatırımları ile yazılım vesaire yatırımları da KOBİ kapsamına alınıyor. Bura
da çok açık söyleyeceğimiz, KOBİ” nin ana tabanı küçük işletmelerdir.
Ülkemizde son günlerde bu kesime verilen kredilerin haksızlığı sık sık dile getirilince bu hü
kümet hemen işi yanlış mecraya çevirip, 250 kişiye kadar işçi çalıştıran, bina, arsa hariç yatırımla
rı 400 milyara kadar olan turizm işletmelerini de hemen KOBİ kapsamına alıp, getireceği birtakım
ucuz redileri de bu kesimlere aktarıp, yine KOBl’Ieri kredisiz ve kaderleri ile baş başa bırakacak
fakat halka rakamları arz edince, turizmcilere, büyük işletmelere verdiği krediyi KOBİ Kapsamın
da gösterip halkı yanıltacaktır.
Burada net olarak söylediğimiz, KOBİ’lerde krediden, teknolojiden faydalanamayan kesim
KOBl’lerin belkemiği olan, 1-50 arası işçi çalıştıran kesimdir. Kredi ve teknoloji desteğini bu ke
sime getirmezseniz, sadece kendinizi yanıltmış, bu kesimi yine sefalet ve yoklukla baş başa bırak
mış olursunuz.
Yine, parasal yönden sıkıntı içerisinde olduğu için yeni ve ileri teknoloji alamayan Doğu ve
Güneydoğu Anadolu imalatçılarının getirdiği kullanılmış komple tesislerin teşvik kapsamından çı
karılmaları da bu bölgeler için yanlış olmuştur. Yeni teknoloji getiremeyen veya getirdiği kullanıl
mış teknolojiye ise teşvik verilemeyen bu bölge sanayicilerinin bir nebze olsun nefes alma imkânı
bu durumda kapanmış olacaktır.
Planların bu bölümlerinin hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat. Bizde size saygı sunuyoruz.
Sayın Nesrin Nas, buyurun efendim.
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NESRİN NAS (İstanbul; - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri; bugün görüşmekte olduğu
muz bölümde, özellikle, bölgesel gelişme hedef ve politikalarıyla ilgili oldukça önemli saptamalar
yer alıyor planda.
Küreselleşme sürecinde değişen dünya koşullarına Türk ekonomisinin uyumu, rekabet gücü
nün artırılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesine önemle ve özellikle vurgu yapılırken, bu sü
reçte, ülkeler arasında ve ülke içinde, bölge ve alt bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının gide
rilmesinin de bir ana amaç olarak vurgulandığmı ve ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu, gerçekten,
bizim için son derece önemli.
Bu globalleşme sürecinde, dünyada saflar ayrışıp yeniden dizilirken, Türkiye’nin bu saflarda
ve dünyanın iddialı ülkelerinden biri olarak yer alması için, öncelikle yapması gerekenler var. Tür
kiye hem kendi bölgesinde hem Batı’da hem de bir bütün olarak global dünyada söz sahibi ülke
olabilmek için, öncelikli olarak, ülkesi içindeki gelişmişlik farklarını en alt düzeye indirmek ve
ekonomik, sosyal ve siyasal alanda büyük bir dönüşümü gerçekleştirmek zorundadır.
Yine, planda, Avrupa Birliğinde 1995-1997 döneminde satın alma gücü paritesine göre kişi
başına gelir ortalaması 100 iken, üye ülkelerden Lüksemburg’ta 174, Danimarka’da 120, Yunanis
tan’da 66 , İspanya’da 80, Portekiz’de 73, Türkiye’de ise 33’tür deniyor. Bu, çok açık bir şekilde,
Türkiye’nin ne yapması gerektiğini, hangi yöne doğru gitmesi gerektiğini ve hangi önceliklere vur
gu yapması gerektiğinin zaten altını çiziyor.
Şimdi, bölgesel dengesizlikler, tabiî sadece bizim ülkemizde mevcut değil; yani, bu yeni dün
ya düzeninde, bölgesel dengesizlikler bütün gelişmiş ülkelerin de bugün ciddî bir sorunu haline gel
miş bulunuyor. Sadece ülkeler içindeki bölgesel dengesizlikler değil, dünyaya bir bütün olarak bak
tığımız zaman, dünyada ülkeler arasındaki dengesizlikler de giderek dünya ekonomisinin gelece
ğiyle ilgili ciddî soru işaretlerini de açıkçası gündeme getiriyor. Ancak, Türkiye -konumuz tabiî
kendi ülkemiz olduğu için- olarak, yapmamız gereken son derece önemli şeyler var. Nitekim, plan
da da, bunların bir kısmının ağırlıklı olarak üzerinde durulmuş ve vurgu yapılmış.
Şimdi, Avrupa Birliğini başından beri tartışıyoruz. Bizim hedeflerimiz arasında en öncelikli
olan hedefimiz Avrupa Birliğine tam üyelik. Avrupa Birliğine tam üyelik hedefine ulaşabilmemiz
için de, öne çıkan kriterler, işte, klasik olarak söylediğimiz, neredeyse bir şablona dönüşmüş, Ko
penhag kriterleri ve Maastricht kriterleri; ama, iş sadece Maastricht kriterlerindeki birtakım oran
ları ve yüzdeleri tutturmakla ve Kopenhag kriterlerindeki siyasî farklılıkları ortadan kaldırmakla
ve siyasî kriterleri yerine getirmekle bitmiyor. Türkiye’nin, bütün bunların ötesinde, yıllardır yaşa
dığı yüksek enflasyon nedeniyle, ekonomisinde ve içinde bulunduğu konumda çok ciddî bir soru
nu var. Asıl dikkat etmesi gereken husus, Türkiye’nin, hem Avrupa Birliğine uyumda hem dünya
ya entegre olmakta hem de bölgelerarası dengesizlikleri gidermekte, asıl dikkat etmesi gereken hu
sus, rekabet gücünün giderek azalması. Bu, ihracat için, yakın ve uzak gelecekte tehlike çanlarının
çalması demek; bu, Türkiye’nin sermaye girişini ve Türkiye’nin uluslararası sermayeden yeterince
yararlanamaması demek; bu, Türkiye’nin giderek fakirleşmesi demek.
Şimdi, dünya rekabet yıllığı 2000 sıralamasına şöyle bir baktığımızda, Türkiye’nin bir önceki
yıla göre beş basamak gerilediğini, Slovenya, Meksika, Fılipinler, Polonya ve Arjantinden sonra 42
nci sıraya düştüğünü görüyoruz. Bu, sadece bir yılda beş basamak gerilemişiz. Yunanistan’ı yaka
lamak için, rekabet gücümüzü yüzde 50 oranında artırmak, Ispanya’yı yakalamak için de yüzde
100 oranında artırmamız gerekiyor. İşte, asıl tehlike ve dikkat etmemiz gereken nokta bu. Bu ne
denle, bu plan döneminde, bir yandan eski ekonomiyi sağlam temellere oturturken, diğer yandan
da yeni ekonominin getirdiği yeni alanlarda öne çıkmak ve yatırım yapmak durumundayız. Ki, ye
ni ekonomi dediğimiz şey, belki de kapımıza yüz yılda bir gelecek bir fırsatı getirdi ve Türkiye bu
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fırsatı, bu dönemde, önündeki 5 yıllık perspektifte değerlendiremezse, maalesef, dünyadaki üçün
cü lig ülkeleri arasında yerini alacak.
Örneğin, yine, eski ekonominin ve sosyal refah devleti olmasının getirdiği yüksek kamu har
camalarının çok ciddî sıkıntısını çeken ve hantal bir yapıya sahip olan İsveç, bu fırsatı çok iyi kul
lanarak, 1999 yılında 14 üncü sıradan, bu yıl 9 uncu sıraya yükselmiş, müthiş bir verimlilik artışı
yakalamış. Bu son derece çarpıcı ve bizim dikkatimizi çevirmemiz gereken bir husus.
Şimdi, Türkiye olarak, bu küreselleşmenin fırtınalarından kendimizi korumak ve yeni yüzyıl
da başarılı olmak için de bunu yapabilmek için, öncelikle, nitelikli insana ve teknolojiye yönelme
miz gerektiği de hepimizin ortak kanaati. Oysa, biz söz konusu alanlarda da çok geri bir noktada
bulunduğumuz için, kişi başına gelirimiz, ki, bugün halen 3000 doların altında, 2878 dolara inmiş
durumda; uluslararası rekabet gücümüz, biraz önce söylediğim nedenlerle hızla azalmış durumda.
Şimdi, rekabetle ilgili, son rapordan bazı rakamlar vermek istiyorum. Sanayideki verimliliğe
baktığımız zaman, 1999 yılında Norveç 97 306 dolarla ilk şifada, Türkiye ise, yalnızca 6 810 do
lar. Portekiz’e bakıyorum, ki, Portekiz Avrupa Birliği içinde en geri kalmış ülke olara kabul edili
yor ve bu nedenle Avrupa Birliği bölgesel kalkınma fonları öncelikli olarak Portekiz’e yönlendiri
liyor. Portekiz’in sanayide verimliliği 24 208 dolar; yani, kişi başına yaratılan millî geliri sanayide
24 208 dolar, bizim sadece 6 810 dolar. Son derece çarpıcı. Aslında, bu alanlarda yapmamız gere
ken şeyleri bir gün dahi geciktirmememizi, yanna ertelemememizi bize çok açık olarak söyleyen
bir rakam bu.
Yine, karşılaştırmalı satın alma gücü paritesine baktığımız zaman, ilk sırada yer alan ülke 80
258 dolarla İsrail; Türkiye, 19 318 dolarla, 47 ülke arasında ancak 42 nci olabiliyor.
Tarıma baktığımız zaman, çok müthiş çarpıcı bir rakam; Tarım kesiminde çalışan kişi başına
yaratılan millî gelir rakamında İsveç 93 241 dolarla başı çekerken, Yunanistan’da bu rakam 23 127
dolar, Portekiz’de 8 879 dolar, Türkiye’de ise yalnızca 2 203 dolar. Yine, çok çarpıcı ve çok bariz
bir fark var.
Türkiye’nin bu alanlardaki açığını kapatmasında büyük bir katkı yaratacak ve bu sinerjiyi
oluşturacak araştırma geliştirme harcamalarına baktığımızda ise -söylemek dahi istemiyorum- ilk
baştaki ülke, araştırma geliştirme harcamalarında İsviçre 1 143 dolarla başı çekerken, Türkiye, sa
dece 13 dolar, kişi başına 13 dolarla, araştırma geliştirme harcamasıyla dünyayı yakalamaya, Av
rupa Birliğine tam üye olma iddiasını sürdürmeye, dünyanın iddialı ve saygın bir ülkesi olma iddi
asını sürdürmeye çalışıyor. Yani, bunun, ne kadar, bu rakamlarla mümkün olmayacağı ve hatta im
kânsız olduğu son derece açık. Yani, aslında bu rakamlar bile, bize, önceliklerimizin ne olması ge
rektiğini çok ciddî bir biçimde söylüyor.
Tabiî, yeni ekonomide, yararlanabilmek ve gerekli dönüşümü yapabilmemiz için, öncelikle
kaynak ayırmamız gereken alan eğitim harcamaları. Eğitimdeki verilere baktığımız zaman, ortala
ma olarak rekabet gücü yeksek ülkeler, gelişmiş ülkeler, gayri safî yurtiçi hâsılalarının yüzde 8 ilâ
9’unu ayırırken, bu oran Türkiye’de yüzde 2,2 ki, bu da, ancak, sekiz yıllık eğitimden sonra buna
çıkabilmiş durumda.
Şimdi, bütün bunları niçin söylüyorum; bütün bunları söylemekteki ana amacım, Türkiye’nin
önceliklerini ve Türkiye’nin özellikle bu bölümde, bölgesinde, dünyadaki iddialarını taşımakta,
Türkiye’nin yapması gereken önceliklerini rakamlar bazında ortaya koymak.
Şimdi, hepimiz biliyoruz ki, karşımızda artık yepyeni bir dünya var. Bilim ve teknolojide ya
şanan gelişmelerin ekonomilerde yarattığı verimlilik ve rekabet artışı, aradaki mesafeyi hızla artı
rıyor. Bugün, biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki, efendim, bu hızla, işte, ortalama, yılda yüzde 7 ile
büyüme hızını sürdürürsek, bundan on sene sonra bugünkü Yunanistan’ın durumundayız, yirmi se
ne sonra bilmem neredeyiz; fakat, Yunanistan bugünkü durumunda kalmayacak, on sene sonra,
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belki Yunanistan, bizim o günkü durumumuzdan yüz yıl daha öteye gidecek. Bugün, sadece bu
Türkiye’nin sorunu değil, Avrupa Birliğinin de çok ciddî bir sorunu. Avrupa Birliği ile Amerika
arasındaki fark, son yıllarda on onbeş yıla çıkmış durumda. Avrupa Birliği dahi, büyük bir telaş
içinde, Portekiz’de toplanarak, Amerika Birleşik Devletleriyle arasındaki farkı nasıl kapatacağı,
nasıl ABD’yi yakalayacağı, oradaki verimlilik artışını hangi öncelikli politikaları uygulayarak ya
kalayacağının tartışmasını yapıyor ve bir dizi kriterler ortaya koyuyor ve bunları karara bağlıyor.
Şimdi, tabiî, Türkiye’de artık kabul etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Teknoloji üret
me ve özümseme kapasitesini geliştiremeyen ülkelerin, bu yeni dünyada, yeni yüzyılda başarılı ol
ma ve toplumsal refahlarını artırma şansları yok. Türkiye’nin de öncelikle çabalarını buna yoğun
laştırması gerekiyor. Çabalarımızı buna yoğunlaştırmadan, sadece sınırlı birtakım teşviklerle, bir
takım kaynak aktarmalarla, bölgelerarası dengesizliği gidermemiz, kalkınma farklılıklarını gider
memiz, kendi bulunduğumuz coğrafyada da lider ülke konumuna geçmemiz mümkün değil. Bu
gün, bakın, hem eğilim hem teknolojideki yeni insan yaratmanın ne kadar önemli olduğunu bir ör
nekle anlatmak istiyorum. Bugün Türkiye’nin en geri kalmış bölgeleri olarak kabul ettiğimiz Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu’da, uluslararası standartlarda bundan sonra yatırım yapmak zorundası
nız. Yaptığınız yatırımlarda, çalıştıracak insan maalesef bulamayacaksınız; çünkü, oradaki emek,
uluslararası standartlara göre eğitilmemiş bir emektir. Bu nedenle, yaptığımız yatırım, artık, istih
dam artırıcı etkisini dahi gösteremeyecektir. Topyekün olarak, bizim, bir bütün olarak, Türkiye’de,
öncelikle işgücünü ciddî bir biçimde eğitmemiz ve bu uluslararası standartlara göre hazırlamamız
ve onlarla donatmamız gerekiyor.
Bütün bu şeylerden, 21 inci yüzyılda başarıyı yakalamamızın en önemli unsurunun bilgili ve
hünerli insan olduğu ortaya çıkıyor. O halde, Türkiye olarak, insana yatırım konusunda bir atılım
daha yapmamız ve eğitim alanında ciddî bir biçimde çağ atlamamız gerekiyor ki, bu alanda atıla
cak adımların hem bölgesel kalkınma farklılıklarını giderecek hem Türkiye’yi sahip olduğu iddialı
konuma taşıyacak adımlar olduğunu hepimizin bilmesi lazım.
Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar; ancak, bir iki hususa daha bu noktada işaret
etmek istiyorum. Tabiî, yine, planda da, 5 yıllık perspektif çerçevesinde belirtildiği gibi, Türki
ye’nin ekonomik mücadelesinde de önceliği, tartışmasız bir şekilde, enflasyonla mücadeleye ver
mesi gerekiyor. Yani, asla ve asla, bu hedeften sapmaması ve ayrılmaması gerekiyor. Dünyada kro
nik yüksek enflasyonla yaşama rekorunu elinde tutan Türkiye’nin, eninde sonunda, ekonomik da
ralmalarla ve ekonomik krizlerle karşılaşması ve ekonomik daralma ve krizlerin Türkiye’yi dış
dünyadan daha da koparması kaçınılmaz ve tartışılmaz. Nitekim, şimdiye kadar da, Türkiye hep iki
üçü yıllık büyüme dönemlerinin arkasından ciddî ekonomik daralma ve ekonomik kriz ortamları
na girmiştir. Bunun da başlıca sebebi, yüksek ve yapışkan bir enflasyonla, sadece nominal olarak reel olarak değil- büyümeye çalışan bir ekonomiye sahip olmaktır.
Yüksek enflasyonun tahrip ettiği ekonomilerin yatırım yapamaz hale gelmesi de kaçınılmaz
dır. Nitekim, geçen yıl, sabit sermaye yatırımlarındaki gerilemeye baktığımızda, gerileme yüzde
I 6 ’ya ulaşmış ki, bu son derece korkunç bir rakam. Ki,Türkiye’de sermaye hâsıla oranının yüksek
olduğunu düşünürsek, yani, bu sermaye hâsıla oranının yüksekliği bir şey değil tabiî; yani, Türki
ye’nin daha fazla hâsıla elde edebilmek için daha çok sermaye yatırması gerektiğini söylüyor. Sa
bit sermaye yatırımlarındaki gerilemenin, bizi, teknolojik olarak dunııa noktasına getirdiği ve reka
bet gücünü yok ettiğini görebiliriz.
Benim, bu bölümle ilgili. Sayın Başkan söyleyebileceklerim ve işaret etmek istediğim şeyler
bunlar. Ancak rekabet gücünü artırarak ve teknolojik gelişmeleri yakalayarak bütün bu plandaki id
dialı hedeflerimize ulaşabiliriz diyorum ve planın bu öncelikleriyle beraber hayırlı olmasını diliyor,
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Nas, teşekkür ederiz.
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Sayın Derin, buyurun.
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Bakan, saygıdeğer hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum.
Ben de bu bölümde birkaç konuya temas etmek istiyorum. Malum olduğu üzere, ülkemizde
belli bir zümre ve bugün nüfusumuzun büyük bir bölümü, siyasî partilerimizin büyük bir bölümü
70 yıldır batıya endekslemiş kendini. Mutlaka, uluslararası rekabete entegre olmama lüksümüz
yok. Ancak, her şeyimizi AB’a göre ayarlamak da, Avrupa Birliğine tam üyeliğe göre ayarlamak
da bana göre yanlıştır diye düşünüyorum. Avrupa’nın bize bakışı Helsinki’den sonra farklılaştı. Ne
oldu da, ne farklılık oldu, gayri safî millî hâsılamızda artış mı oldu, yönetim biçimimizde bir fark
lılaşma mı oldu da o güne kadar kabul etmeyen, reddeden Avrupa Birliği bizi aday üyeliğe kabul
etti? Tabiî, bize Amerika Birleşik Devletlerinin bir bakış açısı var. Olmazsa olmaz partneri görmüş
tür yıllardan beri. Batı, bir anda değişti. Clinton’un da ve Amerika Birleşik Devletlerinin de deste
ğiyle bir anda karar değiştirdi ve aday üyeliğimiz kabul oldu. Türkiye’nin stratejik avantajları mı
fark edildi, bilinmiyordu da o gün mü anlaşıldı; bana göre yine hayır. Bu açıdan, tereddütlü yak
laşmamız, Avrupa Birliğine tam üye olacağız diye diğer partnerlerimizi ihmal etmemizin ülkemiz
menfaatma olmadığını ifade etmek istiyorum burada.
Avrupa’da iki okul var; bu okullardan bir tanesi diyor ki yıllardan beri değer yargıları açısın
dan farklılığı ortaya koyarak, burası bir Hıristiyan birliğidir, Türkiye farklıdır, kültürü, inancı fark
lıdır; bu açıdan, Avrupa Birliğine girmemesi, bizim içimizde olmaması gerektiğine inanan bir okul
var, bir kesim var. Diğer bir okul da, Türkiye de birliğe girmeli, 27’ye ulaşması hedefini esas al
mış bir okul. Burada birkaç kez bu komisyonda ifade etmiştim. Burada karar merciinde olan. Plan
lamanın başında olan ve bu kalkınma planlarını hazıriayan, dış ilişkilerimizi planlayan bürokratla
rın olduğu bir toplantıda Avrupa Birliği Türkiye Karma Pariamento Komisyonu üyeliği yaptım dört
yıl, bu komisyonda ülkemizi ve partimizi temsil ederek. İki toplantı yapılıyordu, birisi Brüksel’dey
di, birisi Türkiye’de. Biz, her toplantıya gittiğimizde Yunanistan’a veya Biriiğe ortak olmuş ülke
lere verdikleri yardımlardan, gümrük biriiğiyle gümrük birliğine girdikten sonra carî işlemlerde
açığımızın arttığından, batının taahhütlerini -biz birçok taahhütümüzü yerine getirdiğimiz haldeyerine getirmediğinden bahsettiğimizde, oradaki milletvekilleri tepki olsun diye bazıları çıkariardı
“biz sizi çağırmadık, siz kendiniz geldiniz, kendiniz talep ettiniz” derlerdi. Birgün belediye başkan
lığından milletvekili olmuş bir Alman Parlamenter bize “gümrük birliğinin oylanmasında ben ret
oyu kullananlardanım; ama, Avrupa Biriiğine alınmanızı istemeyenlerden değil; ret oyu kullanma
mın sebebi, biz batılılar size sahtekârca -net olarak böyle ifade etti- davranıyoruz. Avrupa Birliği
nin tam üyeliğine kabul etmeyeceğimiz halde sizi edecekmiş gibi kabul ettik, aldık, kapımıza bağ
ladık. Ben, bundan ıstırap duyuyorum; çünkü, benim belediye başkanlığı yaptığım bölgede çok
Türk vardı, onlarla içli dışlı çok dostluklarımız oldu” ifadesinde bulundu.
En son 1998 Şubat ayında yaptığımız toplantıda bir İngiliz pariamenter çıktı, yine bizim dele
gasyon, Akdeniz yardımlarından, MEDA yardımlarından, taahhütlerden, serbest dolaşımdan, cari
işlemler açığından bahsedince İngiliz pariamenter dedi ki “ben de ret oyu kullananlardandım; an
cak, gümrük biriiğine evet deyişimizin bir sebebi oldu, bizim partilerimizin genel başkanları bize
baskı uyguladılar. ‘Bakın, artık, Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri düzeldi, onları gümrük biriiğine ka
bul edin’ diye” Bunları yaşayan bir pariamenter, bir milletvekili olarak ben Avrupa Biriiğinin ne
değişti de bizi tam üyeliğe kabul ettiğini anlayabilmiş değilim. Bu açıdan, her ne kadar uluslarara
sı rekabete entegre olma mecburiyetimiz olduğu açısından, batının, işte, Kopenhag kriterieri, Meastricht kriterieri bizim de lehimizde, ekonominin lehinde, demokrasimizin gelişmesi lehinde kriterier olması açısından ben de diyorum ki, bizim yapamadıklarımızı, acaba, Avrupa Biriiğine gir
diğimizde bunlar zoria yaptırıriar mı? Bu açıdan, girmemizde fayda vardır diyerek düşünmeye baş
layanlardan birisiyim. Ancak, yine de tedbirii olmamız ve bunun karşısındaki alternatif argüman-
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lan da ihmal etmememiz gerektiğine inanıyorum. Burada İslam Kalkınma Teşkilatı var, ECO var,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği var ve D8 var. Bunlar bana göre alternatif olabilecek kuruluşlar. Bir
de, ülkelerin kaderini, geleceğini sadece kendileri değil, tarihleri ve coğrafları da belirliyor. Bu açı
dan, bizim tarihimiz ve coğrafyamız gereği bu ülkelerle, TUrki cumhuriyetlerle, İslam ülkeleriyle,
komşularımızla diyaloglarımızın fevkalade iyi olmasının bizim menfaatımıza olduğunu da burada
ifade etmek istiyorum.
Bakın, çok enteresan. Dış Ticaret Müsteşarı diyor ki, komşularımızla ticaret hacmimiz yüzde
5. Halbuki, öyle dönemler olmuştur ki rahmetli Özal döneminde, İran ile dış ticaretimiz 3-3,5 mil
yar dolara. Irak ile olan dış ticaretimiz 1-1,5 milyar dolara çıkmıştı; yani, sadece iki komşumuzla
5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz vardı. Bugün, işte. Mollalar rejimi falan derken, halbuki. Mol
lalar rejiminin olması bizim için, ülkemizin daha menfaatına. Gerçek manada demokrasi orada da
yaygınlaşsa İran bizim bir partnerimiz olabilir Ortadoğuda. Bakıyorsunuz, yıllarca birbirine düş
man olmuş Çin ile Amerika yakınlaşıyor, ilişki kuruyor, ticarî anlaşmalar yapıyor. Amerika ile
Rusya, âdeta Ortadoğuyu tekrar oturarak bir masa başında anlaşabiliyor. Clinton geliyor, Rusya ile
birçok anlaşma imzalayabiliyor. Biz, kraldan daha fazla kralcı oluyoruz. Mesela, Amerika, Irak’a
ambargo koymuş, biz buna uyuyoruz. Suriye’ye koyduysa ona uyuyoruz. İran ile arası bozuksa biz
ona uyuyoruz. Libya’ya ambargo koyduysa en büyük müteahhit hizmetlerini ve aşağı yukarı 10
milyar dolara yakın inşaat ihalesi alabilmiş olduğumuz ve Türk müteahhitlerinden başka hiçbir ül
keye iş vermediği dönemlerde Amerika ambargo koydu diye biz aynı ambargoya uymuşuz. Kendi
ticarî ilişkilerimizi askıya almışız. 21 nci Yüzyıl, artık, diyaloglar medeniyeti oluyor. Bu açıdan,
ülkeler arasındaki ilişkiler mutlaka menfaata dayanıyor, dostluğa değil. Türki cumhuriyetler, doğalgaz olayları, Bakü-Ceyhan, mavi gaz. Mavi Akım Projeleri ve olaylar bize mutlaka ilişkilerin
menfaatlar doğrultusunda yürütülmesini şart koştuğunu burada ifade etmek istiyorum. Ayrıca, ül
keler arasındaki politikalar, dış politika, sadece Dış İşlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğu
nu da birçok ilim adamı ifade eder, birçok siyasetçi, ekonomist bunu ifade eder.
Hakikaten, Türki cumhuriyetler hakkında yeterince bilgimiz yok. Devletten devlete ilişkimiz
var, bu ilişkilerin artırılması lazım. Akademisyenler düzeyinde çok yok. TİKA’yı bulmuşuz, yeter
li değil. Hatta, kötü sonuçlar da doğurmuş, orada kötü not da almış. O açıdan, büyükelçiler de yıl
larca, 1990’lı yıllarda Türki cumhuriyetler, Kazakistan, Azerbaycan, Türmenistan âdeta büyükel
çilerin sürgün yeri olmuş. BaU ülkelerindeki büyükelçileri sürmek isterlerse, nasıl bizim memuriar
doğuya sürülüyorsa, bizim büyükelçiler de bu Türki cumhuriyetlerine tarihî yakınlığı, dili, dinî ya
kınlığı olan bu ülkeler sürgün yer olarak değeriendirilmiş. Böyle olunca da, o ülkelerie gerçek ma
nada diyaloglar kurulmamış. Mutlaka, bu plan ve programlarda bu konulara öncelik verilmesini,
ehemmiyet verilmesini burada tekrar iade etmek istiyorum.
Bunun dışında, her konuşan arkadaşımız bizim moralimizi bozacak rakamlar veriyor. Yani,
Türkiye’nin kaynakları nedir, avantajları nedir, ülkemizin avantajlarından bahsetmek yerine bizde
millî gelir 2 800 Yunanistan’da şu. Hollanda 35 bin kilometrekare toprakları var. Konya’nın top
raklarından daha küçük. Biz, öyle bir ülkeyiz ki, bir zamanlar Amerika’dan bir şey çağırdık bura
ya, Karaosmanoğlu muydu neydi. Bilmem kaç yıl, 200 yıl geride, Amerika’yı yakalayabilmemiz
için matematiksel bir şeyler verdi. Neden; oranın ufkuyla yetişmişti.
Ülkeleri dolaşıyoruz, Avrupa ülkelerini dolaşıyoruz. Amerika’yı da gördük. Bizim ülkemizin
kaynakları o kadar zengin tarihî, coğrafî yeraltı ve yerüstü zenginlikleri var ki, biz bunların farkın
da değiliz. Âdeta, zengin bir ülkenin fakir bekçileriyiz. Bizim aile yapılarımız yeter, inancımız ye
ter onlaria yarış edebilmek için. İş gücümüz var 16 milyon civannda, 35 yaşından genç. 16 milyon
okuyan talebemiz var. Aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 65’i genç. Korkunç bir işgücümüz var.
Yetişmiş elemanlarımız var. Ortadoğu Teknik Üniversitemiz, Bilkent Üniversitemiz, teknik üni
versitelerimiz var; artık, iki lisan bilen, eğitim gören okullarımız var. NASA’da çalışan teknik ele
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manlarımız var. Avrupa’nın nükleer santrallannda akjl veren, uzay ilmiyle mücehhez bizim kadro
larımız da var, az da olsa var. En azından madenlerimiz var, 3 trilyon dolar civarında maden rezer
vimiz var. Sadece bilineni. 350 metre filan derine inebilmişiz. Daha derin kazılara geçememişiz.
Jstanbul Teknik Üniversitesindeki bir ilim adamımız, sadece kömürden bugün 8,5 milyar kömür re
zervimiz var; eğer, derin kazı yapılacak olursa beşe katlayacağını ifade ediyor; 40 milyar ton sade
ce kömür rezervimiz var. 44 çeşit madenimiz var. Dünyanın hiçbir ülkesinde örnek gösterilemeye
cek bir maden müzesine sahibiz. 28 milyon hektar ekilebilir arazimiz var. 20 milyon hektar orma
nımız var. Hollanda’nın yedi katı. Adamlar sadece denizi doldurmuşlar, denizde çiçek seraları üre
tiyorlar; bir yılda 28 milyar dolar, Türkiye’nin toplam ihracatı kadar sadece seralardan yetiştirdiği
çiçekten elde ediyorlar. Ayrıca, Hollanda’nın havası Antalya’da, Yalova’da var. Bir iki tane kargo
uçağı bırakıp da oraya Londra’ya ve Paris’e bunun naklini sağlayamamışız. Bizde eksik olan bir
şey var. Bunu geliştirdiğimiz gün, bu ülke, Allah’ın izniyle -belli bir sene vermek belki yanlış olurbana göre beş on senenin içinde Avrupa ile, on onbeş senenin içinde Amerika ile yarışabilecek bir
konuma gelebilir. Hakikaten, coğrafyamız buna müsait. Turizm imkânlarımız buna müsait. Kor
kunç bir müzenin üzerinde yaşıyoruz. Korkunç değerlerin üzerinde yaşıyoruz, bunun farkında de
ğiliz. Deniz, güneş; Antalya’da denize girilirken Uludağ’da kayak yapılabiliyor. Termal imkânla
rımız var. Korkunç şekilde, dört iklimi aynı anda yaşayan bir ülkeye sahibiz. Zengin devletiz, as
lında zengin vatandaşız; ama, farkında değiliz. Bunun için, 70 yıldır gâvurlar dışarıdan, Anadolu
tabiri, bizimkiler içeriden soymuşuz, bitirememişiz, böyle bir ülke dünyada yok. İsraflar, vurgun
lar, soygunlar; yine de ayaktayız. Bunun için, bu ülkeye bir yüksek ahlak lazım. Çoluğundan çocu
ğundan, üniversitelisinden, öğretmeninden, profesöründen, ilim adamından, işadamından. Parla
mentosuna, reisicumhuruna kadar yüksek ahlak lazım bize, yüksek teknoloji lazım. Artık, teknolo
ji bugün bulanamaz değil. Mutlaka bulanabilir, taklit edilebilir. Rusya bu teknolojiyi nasıl geliştir
di, Caterpiller iş makinelerinin taklidini yaptı. Dozerlerin taklitini yaparak oluşturdu. Ameri
ka’dan, Japonya’dan bir tek iş makinesi ithal etmeden kendisini bugüne kadar taşıdı. Biz de öyle
sanatkârlar var ki, onların patentinden, efendime söyleyeyim, o teknolojiden kendi başımıza gelen
bir şey vardı. PolonyalIlar termik santral kuruyorlar. 10 santim kaynak yapıyor, röntgenini alın, bil
mem nesini alın filan, içine girip de çalışamıyor. Biz de öyle ustalar var ki, giriyor kazanın içerisi
ne. 2 saat, 3 saat o kazanın içerisinde kaynak yapıyor, alıyorlar bir yerinde çatlak yok, bir yerinde
patlak yok. Aslında, bizim her bir esnafımız, küçük esnafımız Allah’ın izniyle teknolojiyi belki ya
kalayabilecek birikime sahip, ancak, eline imkânı geçirememiş.
ÜçUncü gerekli olan da güçlü, sıhhatli bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte sağ
layabilirsek, altın para gibi, çok sağlam. Elimizde muazzam kaynaklar var Sayın Bakanım, bunla
rı kullanamıyoruz. 200-250 milyar dolar bu ülkede yurt dışındaki işçilerimizin yastık altında para
var, yatırım yapmak isteyenler var. Kombassan’a ambargo. 212 milyon dolariık yatırım talebinde
bulunuyor. 2 yılı bulmuş, teşvik verilmiyor, yatırım imkânı veriBniyor. Gerçek manada bu memle
kete sahip çıkabilirsek, bu ülkemiz, Avrupa Birliğine de girmese, 50 milyon şehitle alınmış bu top
raklarda etrafı denizlerle çevrili. Bakın, Boğazları kapatsanız, Rusya altı ay sonra aç kalır. Bu ka
dar korkunç bir stratejik bir bölgedeyiz. Kuzey buz denizi altı ay çalışmıyor. Sadece Çeçenistan’daki 1 milyon insan kadar cesur olabilirsek bu işin çözümünü bulabiliriz diye düşünüyorum.
Programın, planın hayırii olmasını diliyorum, fnşallah, bizim arkadaşlarımıza ve bürokratları
mıza da moral olur diye bunlardan bahsetmek istedim. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Sayın Himoğlu, buyurun.
MÜCAHİT HİMOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekille
ri, basınımızın güzide mensupları ve değerii bürokratları; saygıyla selamlıyorum.
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı öncesi sosyoekonomik mekânsal bütünleşme, çevrenin
korunması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, taşımacılık, telekomünikasyon, enerjide trans Av
rupa ağı kurulması, çevre bölgelerinin merkez bölgelere bağlanması, bütünleşen sosyoekonomik,
coğrafî sistemin kurulması, orta büyüklükteki kentlerin işlevsel bağının güçlendirilmesi ve bunla
rın yapılabilmesi için de devlet ve özel sektör bağlantısının güçlendirilmesi. Şimdi incelediğimiz
zaman, bu işlere baktığımız zaman, bunların yapılabilmesi için nelerin elzem olduğuna çok iyi bak
mamız lazım. Ancak, bu işin içerisinde bölgesel bazda Avrupa’ya entegrasyon olabilmemiz için
bölgesel farkların ortadan kalkması gerekir. Bunun için de, en öncelikli, bu işin giderilmesi için,
gayri safî millî hâsıladaki düşük yörelerin belli bir Türkiye ortalamasına çekilmesi gerekir. İncele
diğimiz zaman, baktığımız zaman şunları görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesini ele aldığımız zaman
1997 yılı itibariyle tarım 6,3 iken gayri safî yurtiçi hâsılada sanayi 2,2 iken hizmetler 3,1; toplam
3,3. Ancak, 1987 ile 1997 arasına baktığımız zaman tarım 0,7; yani, 1987 ile 1997 arasındaki, an
cak 1997 6,3’e gelmiş. Sanayi 3,1 iken, 1997’de 2,2’ye düşmüş. Hizmetler 1987 itibariyle 2,1 iken,
1997’de 3 ,l’e çıkmış. Toplama baktığımız zaman 1987’de 1,9; 1997’de 3,3’e gelmiş.
Bölgesel itibariyle gayri safî yurtiçi hâsılasında kişi başına düşen endekse baktığımız zaman
1983-1998 arası Türkiye 100 iken, Marmara 156, Ege 125, Karadeniz 68 , Güneydoğu Anadolu 56,
Doğu Anadolu 95, İç Anadolu 91’dir. Türkiye geneline daha doğru yaklaştığımız zaman, baktığı
mız zaman bu işin içerisinde diğer bölgelerin daha ileriki seviyede, ama. Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu’nun daha düşük olduğunu görüyoruz. Şimdi, genel nüfus tespitine göre bunlara baktığımız za
man 1997 yılında, nüfusun yüzde 25,8’i Marmara Bölgesinde, yüzde 16,8’i İç Anadolu Bölgesin
de, yüzde 13,4’ü Ege’de, yüzde 12,8 Akdeniz’de, yüzde 9,8’i Güneydoğu Anadolu, yüzde 8,9 Do
ğu Anadolu Bölgelerinde yaşamaktadır. Bu nüfus oranlamasına baktığmız zaman. Doğu ve Güney
doğu Anadolu’dan Marmara Bölgesine doğru ve diğer bölgelere doğru göç niçin yapılıyor. Sebep
şu: Altyapısı hazır değil. Götürülen hiçbir hizmet tam verimli bir rantabıl şekilde ele alınmamış ve
çalışma azmi düşmüş. Geçim sıkıntısı oranın göçü diğer büyük bölgelerde de işsizlik durumunu bir
hayli artırmış ve orada da iş istihdamı sağlama yerine fazla bir şekilde işsizlik oranı artmaya yönel
miştir.
Avrupa düzeyine baktığımız zaman, dünya globalleşmede incelediğimiz zaman oradaki işsiz
lik oranının hapishanede yatanın dahi çalışmasında, günlük, Almanya’da 2 mark hapisteki mahkû
ma verilirken, 1 markını sigortasına, 1 markını da yiyeceğine saydığı zaman, bunun da oradaki ken
di içerisinde hapishanede çalıştırılıp ekonomiye rant sağlasın diye yapmış olduğu ürünün bedelinin
satışının bunun en az 150 katı olduğunu, bunun geliriyle de hapishane kendi içerisindeki mahkû
munun dışındaki kazancı oradaki savcısına, elektriğine, suyuna ve oradaki gardiyanına ve diğer ta
raftan tutulan rehberine karşılıyor. Yani, bir otogonal sistemde her türlü şekilde kendilerini bir tür
lü bu insanlarımızı eğitme yönünde hapisanede bile ele alınıyor; ama, eğitime bakıyoruz, çarpık bir
eğitim düzeni. Döğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde laboratuvar sayısı azken, oradaki insan
larımıza eğitim ve öğretimde verilecek öğretmen seviyesi azken ve buradaki internet ağını veya bil
gisayar sistemini, donatımını çalıştıracak seviyede okullarımızın donanmadığını görüyoruz.
Bu arada, şunu kesinlikle getirmek istiyorum ki. Doğu Anadolu Bölgesi, coğrafî bölgeler ara
sında yüzölçüm itibariyle 148 572 kilometrekare alanıyla birinci durumdadır. 1997 genel nüfus sa
yımına göre 5 617 907 kişilik nüfusuyla yedinci sırayı almaktadır. 1997 verilerine göre gayri safî
yurtiçi hâsılası 1,349 ABD Doları olup, Türkiye’nin ortalaması 3,21 ABD Dolarıdır. Türkiye orta
lamasının ne kadar alünda olduğu açıkça görülmektedir.
Beş Yıllık Kalkınma Flanı stratejisinde bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve ge
lişme imkânlarının belirlenmesi amacıyla bölgesel planlama faaliyetleriyle ilgili idarelerce gerçek
leştirilecek fiziksel planlama çalışmalarının uyum içinde ele alınması öngörülmüşütr. Ancak, eko
nomik toplumsal, kültürel ve siyasî yönleriyle bir bütün teşkil ederek, sürdürülebilir kalkınmanın
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ulusal birliği güçlendirmesi amacıyla bölgelerarası gelişmişlik farklannı azaltabilecek biçimde ele
ahnması düşünülmüştür. Bu konuda Doğu Anadolunun kalkmması için de hayvancılık, konut, alt
yapı istihdamı, mekânsal örgütleme, güç, merkez köy uygulamasının güçlendirilmesi ve kırsal
alanda insan kaynaklarının harekete geçirilmesi konularında kapsamlı projelerin hazırlanması ve
kamu yatırımlarında altyapı ve sosyal nitelikli yatırımlara öncelik verilmesi esas olmalıdır. Diğer
bir yandan, sektörel ve makro kalkınma planlarının ektinliğinin artırılması, uygulamalann mekân
boyutunu dikkate alacak şekilde yaygınlaştırılması ve öncelikli yörelere etkili kaynak tahsisi sağ
lanması ve bu amaçla bölgesel kalkınma projelerinin hazırlanması yerel kaynakları harekete geçir
mek açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, hızlı göçe sahne olan daha önce de misallerini verdiğim,
metropollere, kentsel alanlara yönelik göçün dengelenmesi, çevre ve mekân kalitelerinin koruna
rak kentsel büyümenin denetim altına alınabilmesi ve sosyoekonomik orta vadeli gelişmesinin be
lirlenmesi için de bölgesel gelişme planlarının hazırlanması ve bakanlar arasında ve Devlet Planla
manın da öngöreceği şekildeki bu koordinasyonun acilen sağlanmasıdır.
1990-1997 döneminde bölgenin yıllık nüfus artışı binde 6,90. Türkiye 15,08 iken nüfus yoğun
luğu 39’dur. Türkiye 81 net göç oranı 1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre binde eksi 82,22 olan bu
bölgede tüm iller ile bölge dışına göç vermektedir. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye toplam arazile
rinin 214 494 824 dekar yüzde 1l ’ine, 23 339 853 dekar sahiptir. Bu alanın 4 683 945 dekarı ha
len sulanmaktadır. 1993 yılı itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi toplam istihdam içinde sanayi istih
damı yüzde 3,9; en düşük olduğu bölge aynı şekilde ticaret yüzde 3,7; malî kurumlar ise yüzde
0,6’dır. Erzurum’u bunlar içerisinde ele aldığımız zaman ekonomisi son 15 yılın nispî bir gerileme
yaşıyor. Erzurum İlinin Türkiye’de gayri safî yurtiçi hâsıla payı 1979’da binde 9,8 iken 1996’da bu
oran binde 6 ,0 ’a düşmesi, İktisadî açıdan gerileme sürecinin başlangıcı ve aşağıya doğru gitmesi
dir.
Doğu Anadolu projesinin ana temel gayesini gündeme alıp, acilen geçirmek gerekiyor. Halen
Mecliste sıraya alınmasına rağmen, ele alınmayan DAP projesi çıkmadıktan sonra bu geri kalmış
lığın yöresel olarak da çözüme kavuşması mümkün değildir. Onun için, bölgenin diğer bölgelere
göre geride olan sosyoekonomik gelişmesinin yedinci planda kabul edilen sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda bunu sekizinci plana doğru gerçekleştirmek politika ve uygulamalar ortaya
koymaktır. Sektörel gelişmeleri hızlandırmak üzere, tarım, hayvancılık, su ürünleri, kentleşme, eği
tim, sağlık, altyapı ve belediye hizmetleri, konut, çevre, enerji, ulaştırma, haberleşme, küçük ve or
ta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, ticaret merkez köylerinin desteklenmesi, turizm ve göç politi
kalarıyla diğer alanlarda sektörel analizler yapmak en öncelikli ilkeler olmalıdır. Bölgede kırsal ve
kentsel gelişmeyi sağlamaya yönelik kamu yatırımlarını belirlemek ve özel kesim yatırımlarını
özendirici politika ve uygulamalarını ortaya koyarak bölgesel gelişmeyi kamu, yerel yönetimler ve
özel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirmek. Bölgesel istihdamın geliştirilmesi açısından önem ta
şıyan işgücü arz ve talebin sektörel ve mekânsal analizini yapmak ve bölgedeki insan kaynakları
nın geliştirilmesi konusunda sektöre yeni projeler önermektir.
Bölgedeki veya bölge dışındaki girişimcilere yabancj sermaye yatırımları da yatırım alanları
nın belirlenmesi, yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, işletme yönetimi, teknoloji, fi
nansman pazarlama imkânlarının geliştirilmesi ve nitelikli eleman temini konularında somut öne
riler geliştirmek, bunları koordine edecek kurumsal düzenlemelere yönelmektir. Kentleşme oranı
ve kişi başına düşen gayri safî yurtiçi hâsılanın Türkiye ortalamasına çekilmesi için sektörel poli
tika ve tedbirler önermek, önemli projelerin katılımcılık ilkesi içinde gerçekleştirilmesine yönelik
öneriler hazırlamaktır. Ancak, bu işlerin yapılabilmesi için gelişmişlik endeksinde 4 üncü derece
den 14 üncü dereceye düşen Erzurum, Yalova birinci, Karabük üçüncü, Kilis beşinci sıradayken 14
üncü sıraya büyükşehir hüviyetinde bir Erzurum düşmüştür. Bunun içerisinde gayri safî hâsıla ki
şi başına 19% itibariyle 1348 dolara düşmüş, 60 ıncı sırada yerini almıştır. Bunları tam belirttiği
-

64-

miz zaman projenin DAP projesinin düğmeye basılmasıyla inceleme alanlarının neler olması ge
rektiğini ifade etmek istiyorum. Nüfus yapısı ve istihdam; niçin göç vardır, burada istihdam nasıl
yapılmalıdır düşüncesiyle bunu daha da genişletip. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine doğru
aktarması gerekir. Kadın ve ailenin güçlendirilmesi, hizmet sektörü, ticaret ve inşaat, maliye ve
bankacılık sistemi, yerleşim yeri ve arazi koşullan, kültür ve turizm, sağlık, eğitim, tarımsal yapı,
su ürünleri, ormancılık, bitkisel üretim, toprak ve su kaynakları, kentsel ve kırsal altyapı, ulaştır
ma, haberleşme, hayvancılık, imalat sanayi, madencilik, enerji, küçük ve orta boy işletmelerin du
rumuna, el sanatlanna sahip olunmalıdır. Ama, teşvik sisteminde, bakıyorsunuz. Doğu Anadolu
Bölgesinde fon kaynaklı kredide yalmz Erzurum hariç tutulmuştur. Sebebi hiçbir zaman da anlaşı
lamamıştır. 10 yıl süreyle bölgede gelir ve kurumlar vergisi alınmayacakür. Bölgede 17 il defter
darlarından alınan bilgilere göre, 19% yılı içinde bölgede toplanan tüm vergiler emlak, KDV, bi
na vs. gibi 54 trilyon 663 milyar liradır. Yine, aynı dönemde bölgede devlet personeline ödenen pa
ra ise 144 trilyon 891 milyar liradır. Bölgede her türlü eğitim, sağlık, kültür ve toplukonut yatınmına yapan gelir, kurumlar vergisi mükelleflerine bu yatınmlarının tamamını vergi matrahlarından
düşme imkânı tanınması öngörülmüşse de, bu tam gerçekleşememiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde,
özellikle İtalya, İspanya ve İrlanda’da uygulanan bölgelerarası gelişme farkını gideren özel teşvik
te bu bölgede de uygulanmasına ivedilik kazanması gerekir.
Kurum hazine arazilerininin sembolik bedellerle sanayicilere ve yatınmcılara 20 yıla kadar ki
raya verilmesi aciliyet kazanmasıdır. Bölge yatınmcı kuruluşların enerji, ulaştırma, haberleşme,
harcamalarının desteklenmesi aciliyet gerektirmektedir. Ancak, Türkiye bankalarından bunlara ya
pılacak teşviklerde şunu da gözler önüne sermek istiyorum. Türkiye bankalarının toplam mevduatı
32 milyar dolar, 61 milyara çıkarak yüzde lOO’e yakın bir artış gösterirken Doğu Anadolu’daki
mevduat 824 milyondan I milyar 140 milyon dolara çıkmış, bankalardaki mevduaün yansı döviz
hesabına ve yurt dışındaki bankalara 4 milyar kadar mevduat olduğu tahmin ediliyor.
Dünya Bankasından borç almak için çırpındığımız miktar, bu küçük bir anımsatmayı şöyle el
de etmek istiyorum ve gözler önüne sermek istiyorum. Bankalardan haksız olarak elde ettiği para
nın 1 milyar dolann üzerinde taşıyan geçmişteki insanlann hesabı ne zaman sorulacak? Türkiye ça
pındaki bankaların açtığı krediler, 1990 itibariyle 26 milyar dolarken, 19997’de 42 milyar dolara
çıkmış. Doğu Anadolu’da ise bu rakam 401 milyon dolardan 375 milyon dolara düşmüştür. Karadenizde yok mudur düşüş; orada da vardır; ancak, Türkiye genelinde bankalar 1997’de topladıkla
rı kredinin yüzde 69’unu o bölgede kredi alarak verirken, bu oran doğuda yüzde 32’ye düşmekte
dir. Yatınm mevduatından çok kredi alma bakımından en şanslı illerimiz Akdeniz Bölgesinde bu
lunurken, İdarî yönden baktığımız zaman Erzurum’da toplanan mevduat krediye dönüşme oranı
yüzde 46’dır.
tilere göre baktığımız zaman ve altyapıyla beraber insan açısından sağlık açısından baktığımız
zaman, illere göre köy içmesuyu şebekesini incelediğimizde Rize, İstanbul ve Trabzon köylerinde
içmesuyu şebekesi kullanımı oranı en yüksek, Siirt, Ağn, Hakkâri ise köylerindeki içmesuyu şebe
kesi kullanım oranı en düşük olan illerimiz arasında dikkat çekmektedir. 1998 yılı itibariyle içme
suyu amaçlı toplam 379 300 000 metreküp su temin edilmiş, temin edilen su kaynaklanna göre in
celendiğinde yüzde 86,0Tsi memba, yüzde 12,18’i kuyu, yüzde 1,75’i akarsu, baraj, göl, gölet ve
diğer kaynaklardan çekilmiştir. Köy içmesuyu temininde, memba en yoğun kullanılan kaynak türü
olarak belirlenmiş, İzmir, Manisa İllerimizde diğer illerimize kıyasla içmesuyu temininde kuyu
kullanımı daha fazla gerçekleşmiştir. İçmesuyu şebekesi kullanılan 21 130 köyün sadece yüzde
38’inde yüzde 18 içmesuyu antılmakta, 13 448’inde yüzde 63,16’sı ise içmesuyu klorlanmaktadır.
Klorlama tipine göre mevcut durum incelendiğinde ise köylerin yüzde 98’inde damlalı klorlanma
kullanımı görülmekte, Erzurum, Bitlis, Rize ve Ağn kaynaklann kalitesine bağlı olarak köy içme
suyu klorlanma oranı en düşük illerimiz olarak belirlenmiştir. 6 924 köy içmesuyunun kimyasal ve
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bakteriyolojik analizleri yapılmış olup, içmesuyunun analiz yapılan köylerinin oranı yüzde 32,77
olarak tespit edilmiş, Ağrı, Giresun, İsparta ve Niğde İllerindeki içmesuyu şebekesine sahip köyle
rin tamamında içmesuyu analizi mevcut değildir.
İçmesuyu şebekesine sahip köylerin yüzde 98,9’unun tesisin işletme sorumlusunun muhtariık1ar olduğu görülmektedir. Köylerin sadece yüzde 83’ünde ise birlikte tesis, işletme sorumluluğu
yürütülmektedir. Biriikten en fazla sayıda işletme sorumluluğunun yürütüldüğü illerimiz Çanakka
le ve Denizli’dir. İllerimizin çoğunluğunda köy içmesuyu şebekesi işletme sorumluluğu sadece
muhtariar yürütmektedir. Köyişleri Bakanlığımızdan bu işler istendiği zaman “ancak araçlarıma
mazot parasını bulamıyorum” durumunu da her zaman öne koymayı ortadan kaldırmalıdıriar.
Trafik konusuna geldiğimiz zaman yollarda trafik ağının Avrupa entegrasyonunda daha sıh
hatli yapılması gerekirken, oralardaki otobanların sayısını bırakın da. Doğu Anadolu’da güzel bir
yol olma özelliğini haiz tek bir yol olsun da asfaltlı olsun düşüncesi tamamen gerçekleşememiştir.
Onun için, 2000 Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araçların yüzde 61,5’ini otomobil, yüzde
14,7’sini motosiklet, yüzde 15’ini kamyonet, yüzde 5,7’si kamyon ve yüzde 7,6’sinı minibüs, yol
ve iş makineleri, otobüs ile özel amaçlı taşıtlar oluturmaktadır. Ama, bunların devamlı şekilde ba
kımı, en fazla çalışır halleri, üç ayı geçmemektedir. Yolların bozuk oluşu, yol ağlarının tamamen
gelişmediğinden dolayı kaynaklanan bir harekettir.
2000
Ocak ayında tescilli belgesi alan taşıtlarda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Ga
ziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Konya ve Muğla illerinde yoğunlaşmış, seçilmiş taşıt sayısının top
lam içindeki payı yüzde 72,1’dir. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon gibi taşıtların
kullanım şekline göre yüzde 93,6’sı özel, 5,4’ü ticarî, yüzde l ’i resmi olarak kullanılmaktadır. An
cak, bunlara baktığımız zaman yüzde 34,8 Renault, yüzde 19,7 Tofaş, yüzde 7,8’i Opel, yüzde
6,13’ü Volksvvagen, yüzde 4,9’u Hyundai, yüzde 4,4’ü Ford, yüzde 22’sini de diğer markalar oluş
turmaktadır. Bu alım gücünün fazla olduğu Avrupa arabalara binilen yerleri göz önünde bulundur
duğun zaman alım gücü düşük olan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki yollarımı
zın iyi olmayışından dolayı bu araçları oraya sokmakta, zannediyorum fayda temin etmeyecektir.
Bunun için, kalkınmada öncelikli yöreler içinde KOBİ kredilerini açtığımız zaman buradaki
yeni teşvik düzenlemesiyle baktığımız zaman buna göre bir önceki yıldaki KOBl’lere iştirak eden
toplam sermayenin yüzde 20’sine kadar olan bölümü için aracı bankalardan bahsedilmektedir. So
ruyorum, kalkınmada öncelikli yörelerde Kalkınma Bankasında “bugünden itibaren 2 yıl sonra an
cak sana sıra gelir” diyen insan binasını bitirip istihdamı sağlayacağı yerde, 2 yıl sonra boş, atıl du
rumda o fabrikayı nasıl açacağı, nasıl o vaziyette bırakacağını da bu işle beraber organize etmek
gerekiyor. Adamların oradaki yapılan yatırımlarında alacağı teşviklerde öncelik Doğu ve Güney
doğu Anadolu’ya sağlanması gerekir.
Onun için, kalkınmada öncelikli yöreler dediğimiz zaman gelişmiş yörelerde yapılacak yardı
mın yüzde 75’i, normal yörelerde yapılacak yatırımların yüzde 90, ama, kalkınmada öncelikli yö
relerde yapılacak yatırımlar yüzde 100 iken bu iş orada gerçekleşmemektedir.
Bu durumu gözler önüne sererken, sizlere ve saygıdeğer haziruna saygılarımı ve teşekkürleri
mi sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Himoğlu.
Sayın Gebeş; buyurun.
ALl GEBEŞ (Konya) - Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerii üyeleri.
Sayın Bakanım, bakanlığın ve DPT’nin çok değerii bürokratları; hepinizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum.
Özellikle bu planı karıştırdığım zaman 7 nci bölümü incelediğimiz zaman ve 72 nci sayfaya
geldiğimiz zaman, burada Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesinin (DOKAP) yer aldı
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ğını; ama, bu arada yıllardır Konya’da da devam eden hasbelkader ben de 25 yılını burada tamam
layan ve DSl’den emekli olan bir kişi olarak KOP Projesinden, müsaadenizle bahsetmek, sizleri ay
dınlatmak ve planın bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir önergeyle buraya adapte etmek için söz
almış bulunuyorum.
Konya İli İç Anadolu Bölgesini her yönüyle karakterize eden Türkiye’nin en büyük illerinden
birisidir. Tarih boyunca Anadolu’yu besleyen geniş ve bereketli topraklarıyla önemini daima Kon
ya korumuştur. Konya Ovasının su kaynakları buna karşılık geniş topraklara sahiptir. 47 754 kilo
metrekarelik bir alanı kapsayan Konya kapalı havzası, etrafı dağlarla çevrili geniş ovaları kapsa
maktadır. Konya Ovasının en önemli su kaynaklan Beyşehir Gölü, onun ayağında kendi havzasın
dan beslenen Suğla Gölü ve Çarşamba Çayıdır. Konya Ovasının Beyşehir Gölü Çarşamba Çayıyla
sulanmasına çok eski yıllarda devam edilmiştir. İlk teşebbüs Kurukafa Mehmet Efendi tarafından
yapılmakla beraber Sadrazam Ferit Paşa tarafından 1907 yılında Anadolu Bağdat demiryolu ihale
sinin uhdesinde birkısım sulama şebekesi ihalesi de yapılmıştır.
1989 yılında il olan Karaman’m da kapladığı alanlar Konya Ovaları içinde mütalaa edilmek
tedir. Bölgede İç Anadolu karasal iklimi hâkim olup, yıllık ortalama yağış yüksekliği güneybatıda
1 000 milimetrekareye ulaşırken doğuya doğru azalarak ova kesimlerinde 300 milimetrenin altına
düşmektedir.
İlk belirlemelerine göre KOP’un ekilebilir toprak kaynağı 2 120 826 hektar alan, sulanabilir
arazi miktarı 2 056 000 hektar, yeraltı, yerüstü potansiyeli ise 6 143 hektometreküp/yıl yerüstü su
potansiyeli ise 4 833 hektometreküp/yıl sadece enerjiyle kullanılabilen 1 900 hektometreküp/yıl ye
raltı suyu potansiyeli 1310 hektometreküp/yıldır. Konya ovalarının en büyük su kaynağı Göksu
olup, yıllık ortalama verimi 2 354 hektometreküp/yıl, Beyşehir Gölünün yıllık ortalama verimi ise
650 hektometreküp/yıldır. Ancak, Göksu Havzası toprak kaynağı açısından' çok fakirdir. Bu neden
le, Göksu akımlarının bir kısmını KOP sahalarına aktarılarak sulamada kullanılması KOP projesin
de düşünülmektedir.
Genel anlamda Konya Ovası projeleri olarak isimlendirilen projeler demeti devletin yatırım
programı ve uygulama planlarında kendine has bir proje numarasıyla yer alan kendi başına ayrı bir
proje değildir. KOP projeleri demetinin yeni başlayan projeler demeti olmadığı, halen bir kısım iş
letmede, bir kısmı da inşa halinde, bir kısmı da devletin yatırım programında dolayısıyla ihale prog
ramlarında yer alan, diğer kısımlarda kesin proje, planlama ve inceleme aşamasında olan çok sayı
da proje demetinden oluşmaktadır.
KOP projeleri 9 adeti büyük su projesi, 1 adedi içmesuyu projesi, çok sayıda yeraltı ve yerüs
tü sulamaları, 1 adedi de enerji projesi olmak üzere 12 adet projeden oluşmaktadır. KOP projeleri
isim olarak -zamanınızı fazla almak istemiyorum- Konya-Çumra Projesi, Yunak-Akgöl Projesi, Sarayönü-Beşgözler Projesi, Ereğli Projesi, İlgın Projesi, Karaman Projesi, Ayrancı Projesi, AkşehirEber Projesi, Beyşehir-Damlapınar Projesi, Küçüksu Projesi, Konya İçmesuyu Projesi, Göksu Hav
zası Enerji Projesi. Bu projelerin jeolojik etütleri şu anda devam etmektedir. Haritaları tamamlan
mıştır. Rasat hidroloji çalışmaları devam etmektedir, arazi tasnif, drenaj çalışmaları tamamlanmış
tır. Tarımsal ekonomik raporlar hazırlanmaktadır. Kamulaştırmalar büyük oranda bitirilmiştir ve şu
anda da ÇED etütleri devam etmektedir.
KOP Projesinsle barajları isim olarak söylersek: Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı, Afşar Barajı,
Apa Hotamış depolaması, Suğla depolaması Mavi Tünel Projelerinde oluşmaktadır. Size biraz da
ha Mavi Tünelden bahsetmek isüyorum. Daha önceki yıllarda bu ihalesi yapılmış, ama, ihaleden
sonra alan müteahhidin bulmuş olduğu dış kredi güvenilir bulunmadığı için iptal edilmiştir. Şu an
da tekrar ihale edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu Mavi Tünel, özellikle Göksu’da 450 mil
yon metreküp suyu 4 metre çapında 17 kilometre uzunlukta bir tünelle Konya Ovasına aktaracak
tır. Şu anda Konya Ovasına Beyşehir Gölünden 250 milyon metreküp su akmaktadır. KOP Proje
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leri tamamlandığı zaman 1 milyon metreküp su Konya Ovasına akacaktır. Yani, bu ne demek olu
yor; şu andaki yapılan sulu tarımın 3 katı burada yapılacak demektir ve bu aşamada şunu söylemek
istiyorum. Bir an önce. Mavi Tünel ihalesinin yapılması lazım ve özellikle köylümüzün sulu tarı
ma geçmesi için Konya Ovasında da, özellikle bu sulanan arazi geniş arazi olduğu için verimi de
artırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle, ben, bunun bütünlüğünü bozmadığı takdirde, bir önerge ha
zırlığı içerisine girdik ve 485 inci paragrafın sonuna bir ifadeyle, bütünlüğünü bozmadan, bu pro
jelere ilave olarak burada DAP var ve bir de EKDKAP var, destek çalışmaları devam eden Konya
Ovaları Projesi, yani, kısa adı KOP etüt ve değerlendirme çalışmalarına “plan döneminde devam
edilecektir” ibaresinin eklenmesini arzu ediyorum.
Fazla zamanınızı almak da istemiyorum. Epey de zaman verdi. Hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Gebeş, teşekkür ediyoruz.
Komisyonumuzun değerli üyeleri, söz isteyen arkadaşların tamamına söz verdim. Şimdi, diğer
milletvekili arkadaşlarımıza talepleri halinde söz vereceğim.
Sayın Kansu, söz istemiştiniz; buyurun.
HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, milletvekili arkadaşlarım, değer
li bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bugün gö
rüşmekte olduğumuz ilgili bölümleri üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben konuşmamda planın, özellikle Avrupa Birliğiyle ilişkiler ve Türkiye’nin bölge ülkeleri ve
diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri bölümleri üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle gayet titiz ve
itinalı bir çalışmanın ürünü olan bu çalışmada emeği geçenleri kutluyorum.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafî konum ve tarihî birikim açısından Avrupa Birliğiyle ilişkiler
den uzak kalamayacağı ve bu ilişkilerin düzeyinin Türkiye’nin uluslararası konumunu etkilemeye
devam edeceği düşüncesindeyim. 12 Eylül 1%3 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşmasının teme
lini teşkil ettiği Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizin onca yaşananlardan sonra 10-11 Aralık 1999 tari
hindeki Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin aday ülke olarak kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya ve
tarihî bir dönüm noktasına ulaştığını düşünüyorum. Ancak, planın 328 nci maddesinde de ifade
edildiği gibi, Türkiye ile katılım müzakerelerinin Türkiye’nin Kopenhag siyasî kriterlerini yerine
getirmesinin ardından başlatılacağı bilinmektedir, tç politik gelişmelerden dolayı böyle bir tarihî
dönüm noktasının da kaçırılacağı endişesini taşıyorum. Sadece Avrupa Birliğine üyelik müzakere
lerinin başlatılması açısından değil, milletimizin beklediği bir gelişme olması hasebiyle demokra
tikleşme sürecindeki eksikliklerin giderilmesine ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalış
malara öncelik verilecektir ilkesinin planda yer almasını sevindirici bir gelişme olarak karşılıyo
rum. Ancak, bu konuda bir yıllık icraatında ciddî ve somut hiçbir adım atmayan hükümeti de uyar
mak istiyorum.
Özgürlük ve hoşgörü rejimi olan demokrasi, özgürlüklerle birlikte kabul edilmedikçe, anaya
sa hükümleri birer temenni olmaktan öteye geçemez. İnsan haklarını güvence altına alacak ve bu
konudaki kötü uygulamaları engellemeye yönelik her türlü yasama çalışmalarında hükümete Mec
listen büyük bir destek ve talep olduğu görülmektedir.
Anayasanın temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren bütün hükümlerin kaldırılmasına te
mel hak ve özgürlükler konusundaki uluslararası bütün standartların anayasa ve yasalara yansıtıl
ması için hükümet neyi bekliyor; niçin hâlâ adım atmıyor? Planın 358 inci maddesinde yer alan hiz
metler alanında yerleşme ve hizmet sunumu serbestisi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve ta
rafların kamu ihalelerine katılımın karşılıklı olarak açılması ilkesinin gerçekleşmesinin Türkiye’nin
en önemli sorunlarından biri olarak gördüğümüz ihalelerde yaşanan peşkeş, kayırma ve yolsuzluk
ların önlenmesine, temiz toplum ve siyaset arayışlarına önemli katkılarının olacağını düşünüyorum.
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Yine, planda yer alan, Türkiye ulusal hak ve çıkarlarını titizlikle gözeterek Avrupa Birliğine
üyelik hedefine ulaşma yolunda çaba gösterecek, böylece entegrasyon sürecinin, siyasî, ekonomik,
ve sosyal alanlarda gündeme getirdiği dönüşümlerin zamanında gerçekleşmesi sağlanacaktır ilke
sinin Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizde temel ilke olarak sürekli göz önünde tutulması gerektiği
inancındayım. Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle ilişkileri başta olmak üzere Atlantik ve Avrupa’yla
yakın işbirliğini sürdürmekle birlikte dışpolitikasını daha geniş kapsamlı ve atak bir yapıya kavuş
turması gerektiğine ve Avrasya temelli bir dışpolitika hassasiyeti içinde olması gerektiğine inanı
yorum.
Bu bağlamda, ülke olarak öncülüğünü yaptığımız İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ti
carî İşbiriiği Daimî Komitesi İSEDAK, Ekonomik işbirliği Teşkilatı EİT, Karadeniz Ekonomik İş
birliği KEt ve D-8 gibi oluşumların önemli enstrümanlar olduğunu düşünüyorum. Bu oluşumlar
Türkiye’yi çevre ülkeleri bakımından önemli bir çekim merkezi yapacaktır. 54 üncü Cumhuriyet
Hükümeti döneminde temelleri atılan, ancak daha sonraki dönemlerde gerekli önemin verilmediği
ni düşündüğüm D-8 oluşumunu Türkiye’nin uzun vadeli çıkartan açısından kaçınılmaz görüyoruz
ifadesi bu açıdan D-8 oluşumunun bu uzun vadeli strateji belgesinde yer almasını memnuniyetle
karşıladığımı ifade etmek istiyorum.
Son olarak Türkiye’nin Ortadoğu politikasının ciddî bir revizyona tabi tutulması gerektiği
inancımı dile getirerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Türkiye, geçmişteki batı blokuna endeks
li Ortadoğu politikasıyla, hem Ortadoğunun jeokültürel yapısına yabancılaşmış hem de batı blokunun dışpolitika stratejilerinin maliyetini üstlenen, kâriarına ise ortak edilmeyen bir kıskaç içinde
kalmıştır. Planda rastlayamadığım bu konuyu dikkatlerinize sunuyor. Sekizinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Başka söz almak isteyen arkadaşımız?.. Yok.
Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa...
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, ben sormak istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tezmen.
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Bu bilim ve teknolojiyle ilgili paragraflarda internetin kullanımı
nı yaygınlaştıracağından bahsediliyor; ama, bence orada her kamu kuruluşunun bir internet sitesi
oluşturması ve burada elindeki her türlü bilgiyi, gizli olmayan bilgiyi de bu internet sitesinde inter
net kullanıcısına açmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Hükümet bu konuda bir deği
şiklik düşünüyor mu ya da bir önerge vermemiz halinde sıcak bakacak mıdır?
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok.
Hem bir soru var, sorunun cevaplandırılması bakımından.
Sayın Bakanım, size söz veriyorum.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım.
Ben, izniniz olursa, öncelikle bu Sekizinci Plan görüşmelerinin ikinci gününde sayın milletvekillerimizin bugünkü bölümleri üzerindeki görüşleri hakkında da kısaca kendi görüşlerimi, DPT
uzmanları ve yönetici arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, yine bu Sekizinci Plan
doğrultusunda cevaplandırmak da istiyorum.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye Sekizinci Beş Yıllık Plan dönemine girerken
dünyada da çok köklü değişiklikler olmakta ve yeniden şekillenmektedir. Bu çerçevede ele aldığı
mızda özellikle uluslararası ekonomi alanında bir yandan küreselleşme öbür yandan da bölgesel
leşme iki hâkim süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu çok yönlü dış ekonomik ilişki-
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1er politikasıyla bu iki sürece aktif bir şekilde katılmaya çalışmaktadır.
Türkiye ekonomik entegrasyon ve işbirliği oluşumları içinde yer almak suretiyle bir yandan
hem Avrupa ülkeleri hem komşu ve İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi gayret edi
yor, öte yandan da dünya ekonomisiyle bütünleşme hareketine hız vermektedir. Genel olarak bilin
diği gibi Ankara Antlaşması Türkiye’nin Avrupa Birliği arasında yapılan ortaklığın nihaî amacı ül
kemizin gene Avrupa Birliğine tam üyeliğiyle sonuçlanacak olan bir anlaşmadır ve uzun bir süre
dir bu anlaşmanın değişik protokoller ve ara görüşmelerle nihayetlendirilmesi noktasında da çalış
malar Helsinki’de son bulmuştur ve Helsinki’de 10-11 Aralık 1999 tarihinde Avrupa Birliği devlet
ve hükümet başkanları zirvesinde Türkiye diğer bazı aday ülkelerle birlikte oy birliğiyle tam üye
lik adaylığına getirilmiştir.
Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde meydana gelen bu gelişmelerin sonucunda içinde bulun
duğumuz dönem üyelik hedefine tam olarak ulaşılabilmesi amacıyla aynı zamanda gerçekleştirme
miz gereken veya üzerimize yükümlülük yükleyen bazı çalışmalar da vardır. Bunların genel olarak
sınıflandırılması işte Kopenhag ve Maastricht kriterleri diye adlandırılır ve dünkü görüşmelerde ay
rıntılı olarak maddelerini saydığım bu kriterlerde Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde
ciddî bir aşama kaydedilmesi ve İdarî kapasitemizin de geliştirilmesi kaydedilmektedir.
Bu doğrultuda Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi hızlandıracak olan politika ve tedbirleri içe
ren ulusal programda 2000 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve yürürlüğe konacaktır. İşte, bu ulusal
programın hazırlanmasındaki en büyük görev DPT’ye düşmekterdir. Ulusal programda neler var
dır veya ana başlıklar itibariyle neleri kapsamaktadır; buna da bir göz atarsak...
Uyum süreci içerisinde yapmamız gereken mevzuatımızdaki değişiklikler bir başlıktır. Gene
uyum için gerekli beşerî ve malî kaynaklar bir diğer konuyu teşkil etmektedir.Bu uyumun sağlana
bilmesi için İdarî yapının geliştirilmesi, yine önemli ve esaslı bir başlıktır ve Katılım Ortaklığı bel
gesinde yer alan önceliklerin yanı sıra, Türkiye’nin de uyum için kendi gerekli gördüğü öncelikle
ri ve buna bağlı olarak da öncelikler takvimi, bu ulusal program içerisinde yer almaktadır.
Değerli milletvekilleri, bölgeler arasındaki bu gelişmişlik farkının azaltılması da, yine birçok
sayın milletvekilimizin görüşmelerdeki ifadelerinde yer almıştı. Bu konu. Sekizinci Planın temel
ve esaslı konularından biridir. Halen uygulaması devam eden Güneydoğu Anadolu Projemiz, Zonguldak-Bartın-Karabük yöresindeki gelişme projemiz ve yine, plan çalışmaları son aşamaya gelmiş
bulunan Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planları, Sekizinci Planın içerisinde
yer almıştır.
Özellikle, daha önceden de vurguladığımız gibi, uluslararası rekabette üstünlüğün sağlanabil
mesi ve aynı zamanda hem ekonomide verimlilik ve üretimin artırılması hem de nitelikli insangücünün yetiştirilmesi de. Sekizinci Plan açısından gerçekten çok önemli bir yer kaydetmektedir ve
bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış insangücünün yetiştirilmesinde, bu
Plan döneminde ciddî vurgu yapılmış ve önem verilmiştir.
Hem sosyal hem psikolojik ve aynı zamanda zihinsel gelişimin erken yaşlarda da başlaması
nedeniyle okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve uzun vadede de bu zorunlu eğitimin, temel eği
timin 12 yıla çıkarılması amacıyla gerekli altyapının hazırlanması ve yükseköğretimde okullaşma
oranımızın, 2023 yılında, yani uzun dönemli stratejinin son döneminde yüzde 50’ye çıkarılması ön
görülmüştür.
Yine, ayrıca. Sekizinci Planda hayat boyu eğitim yaklaşımı benimsenmiş; bu çerçevede bir
rehberlik hizmetini içeren yatay ve dikey geçişlere de aynı zamanda imkân sağlayan, piyasa mes
lek standartlarına uygun, üretime dönük eğitim, örgün ve yaygın meslekî teknik eğitime de aynı za
manda ağırlık verilerek, yetki devrini esas alan ve fırsat eşitliğini de gözeten bir eğitim sistemi ye
niden düzenlenmek amacıyla. Plan içerisinde yerini almıştır.
-
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Eğitimdeki okullaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda, tabiî, kalitenin de iyi
leştirilmesi amacıyla, eğitim yatırımlarına aynlan kaynaklar, toplam kamu yatırımı içerisinde. Ye
dinci Plan dönemi boyunca yüzde 14,4 olurken. Sekizinci Plan dönemi boyunca bu yüzde 20,9’a
çıkarılmaktadır ki, bir ciddî artıştır.
Değerii milletvekilleri, birçok sayın milletvekilimizin bahsettiği KOBİ’lerie ilgili. Plan döne
minde, ciddî bir finansman, organizasyon, pazarlama ve teknoloji alanındaki desteklere yönelik
kapsamlı başlıklar bulunmaktadır ve çalışma, gelişme yolları Plana dere edilmiştir. KOBİ’lerin, ta
biî ki istihdam sağlama imkânlarından faydalanmaya yönelik çalışmalar devam edecektir. Özellik
le, hem gençlere hem kadınlara, ücretsiz aile işçileri diye nitelendirdiğimiz kesime ve özüriülere de
yönelik olarak işsizliği önleyici tedbirler, katma değer yaratıcı projeler çerçevesinde geliştirilecek
tir.
Bir başka hayatî konu, sağlık kesimine yöneliktir. Yaşam kalitesinin ve süresinin yükseltilme
si ve sağlıklı bir topluma ulaşılması, bundan önceki planlı dönemlerde olduğu gibi. Sekizinci Plan
da da temel amaç olarak alınmıştır. Sağlık hizmetleri, hem eşitlik hem de hakkaniyet içerisinde ve
ihtiyaç ve beklentilere de uygun şekilde ve bu beklentileri karşılayacak kalite, verimli bir şekilde
ve bu hizmetlere de aynı zamanda ulaşılabilir şekilde, bölgelerarası dengeyi de sağlayacak bir şe
kilde uyumlu ve hasta haklarına da aynı şekilde saygılı bir tarzda, bütün halkın faydalanacağı tarz
da, Planda yerini almıştır.
Bir başka önemli konu, ciddî olarak uzun yıllardır uygulanan ekonomi politikalarının belki bir
yan sonucu olarak, gelir dağılımının bozulmasıdır ve bu gelir dağılımını iyileştirecek, yoksulluğu
azaltacak ve ekonomik refah artışından bütün toplum kesimlerinin adil pay almasını sağlayacak
olan politikalardır. Ki, bence, Türkiye’nin, son uygulanan ekonomi politikasındaki en önemli aya
ğıdır, yapılması gerekli bir unsurdur. Bunun için de, mutlak yoksulluğu giderecek, göreli yoksul
luk dediğimiz tarzı azaltacak ve yoksul kesimlerin ortalama refah seviyesini yaklaştıracak olan İk
tisadî ve sosyal politikalar, birbiriyle ahenkli bir şekilde uygulamaya özen gösterilecektir.
Bunun sonucunda ve bu çerçeve içerisine alırsak, transfer sistemi dediğimiz sistemler, yoksul
lar ve yoksullaşma riskiyle karşı karşıya bulunan grupların lehine ve gelirin yeniden dağılımını sağ
layacak şekilde etkin bir yapıya da kavuşturulacaktır.
Sanayiye, sanayi kesimine yönelik olarak. Sekizinci Plan döneminde, sanayi kesimimizin ve
bütün sanayi sektörierimizin rekabet avantajlarını ortaya çıkaran, dışa dönük bir yapı içerisinde de
gelişmesini sağlayacak olan ve bu doğrultuyu, gelişme doğrultusunu bozmayacak tarzda politika
lar da devam ettirilecektir.
Buna yönelik, en başta, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler ve o yeniliklerin uygu
lanması ve bununla bağlı olarak ar-ge diye nitelendirdiğimiz araştırma, geliştirme çalışmaları, ye
ni ürün ve teknoloji geliştirme, çevre koruma ve küçük, orta boy işletmelerin gelişmesine ve istih
dam yaratmasına yönelik yatırımların da desteklenmesine devam edilecektir.
Bu Planda özellikle vurgulanan ve önplana çıkarılan konulardan bir tanesi de, birçok değerii
milletekilimizin bahsettiği, bilgi toplumu olma yönündeki çalışmalardır. Bu çalışmalarda temel
amacımız, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlayarak, uluslararası düzeyde rekabet gücünü ka
zanmayı esas almaktır.
Bunun için ne yapılacaktır; yani bilimsel ve teknolojik araştırma düzeyimizin yükseltilmesi
için, en önce fizikî ve daha sonra beşerî ve hukukî altyapı geliştirilecektir.
Yine, ar-ge faaliyetlerine, somut olarak Planda yer alan ve gayri safi yurtiçi hâsıladan ayrılan
pay. Plan dönemi boyunca yüzde 1,5 seviyesine çekilecektir, yükseltilecektir.
Bir başka göstergemiz, iktisaden faal olan 10 000 kişiye düşen araştırmacı sayısıdır ki, bu da
önemli bir göstergedir bence. Buradaki araştırmacı sayısı, yine Plan dönemi boyunca 10 000 kişi
ye düşen sayı 20’ye çıkarılacaktır.
-
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Tabiî ki üniversitelerin, enstitülerin ve bu alanda çalışan diğer araştırmacı kurumlann yapa
cakları bilimsel araştırma faaliyetleri veya yenilikçi buluşlara yönelik çalışmaları da desteklenecek,
teşvik edilecektir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri, 20 nci Yüzyılın ikinci yansından itibaren, hep biriikte içinde bu
lunduğumuz dünyada yaşadığımız gelişmelerle ülkelerin ve firmaların rekabet üstünlüğünü sağla
mak amacıyla en önemli bir araç haline gelmiştir. Küresel düzeyde de rekabet edebilmek -ki, bazı
değerli milletvekillerimizin özellikle vurguladığı bir konuydu bu- bu rekabeti de sağlayabilmek
için, işte bilim ve iletişim sahasındaki teknolojilerin sağladığı üstünlüğü de pratiğe ve hayata geçir
memiz gerekmektedir.
E)eğerli Başkanım, bu genel girişten sonra, izniniz olursa, ben, yine bazı sayın milletvekillerimizin sabahtan bu yana yaptıkları bazı konulardaki görüş, öneri ve eleştirilerine yönelik olmak üze
re kendi zaviyemizden bir parça cevap vermeye gayret edeceğim.
Sayın Evliya Pariak’m dün ve bugün belirttiği konular, gerçekten, çok hassas olmamız gere
ken konulardır. Doğu Anadolu illerindeki bütün bölgeyi kapsayan bir Doğu Anadolu Bölgesel Ge
lişme Planı hazırianmış ve son aşamasına gelmiş bulunmaktadır, özellikle, zaten Planın içerisinde
de -bunu, siz de naklettiniz- derin bir yer almıştır. Genişletici çalışmalar. Plandan sonraki program
çalışmalanyla takviye edilecektir.
Bu kapsamda, özel teşebbüsün geliştirilmesine yönelik olarak, 64 adet fizibilite çalışması bit
miş ve bu fizibilite çalışmaları, aynı zamanda bu bölgedeki illerin yatınm potansiyelini de ortaya
çıkarması bakımından önem kazanmaktadır.
Sizin gayet doğal olarak söylediğiniz ve tahmin ediyorum, önümüzdeki dönemlerde, sadece
Doğu Anadolu için değil, ama, Türkiye’nin birçok yöresinde köye dönüş projesi olarak nitelendi
rilen -ben bunu aynı zamanda toprağa dönüş olarak da söylüyorum ki, sosyolojik olarak son zaman
da çok dile getiriliyor biliyorsunuz- bu projeyle ilgili olarak bu yılın yatırım programında 4,6 tril
yon liralık bir ödenek tahsis edilmiştir. Tabiî ki, bu ödeneği, İçişleri Bakanlığı valilikler emriyle
kullanmaktadır ki, valiler de il özel idarelerine zaten kaynak aktarıyoriar biliyorsunuz. Bu projenin
kapsamında, şu anda 12 il bulunuyor. Hakkâri İlimiz de bunlardan bir tanesi ve yine bu 12 il kap
samında 833 köy ve 2 382 mezra da bu projeden faydalanmaktadır. Demek ki. Plan dönemi boyun
ca, yine bu köye dönüş projesi desteklenecek ve yeterli finansman kaynağı ayrılacaktır.
Üniversite, fakülte ve yüksekokul kurulmasındaki objektif kriterier gerçekten çok önemlidir.
O konuda herhangi bir politik mülahazaya veya başka bir noktaya çekmeye fırsat verilmesin diye.
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1997 ve 2000 yıllarında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma
nın ilk ayağını, YÖK, 1991 yılında atmıştır ve bu çalışmada, özellikle yeni üniversite ve bunlara
bağlı birimlerin kurulmasındaki objektif kriterlerin tespit edilmesine yönelik bir komite oluşturul
muştur ve bu komitenin oluşturacağı politika da Sekizinci Beş Yıllık Planda ışık tutacaktır.
Bazı saygıdeğer milletvekillerimizin, tabiî, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini anlatıriarken
herhangi bir kurumsal yapının dışında -yani Avrupa Biriiğini kastederek- başka kurumsal yapılara
ve ilişkilere de önem verilmesini, özellikle İslam ülkeleriyle ilişkilere yeterince önem verilmediği
ni bahsetmişlerdi. Tabiî ki, özellikle, sadece bu Sekizinci Beş Yıllık Plan değil; ama, 57 nci cum
huriyet hükümetinin uyguladığı politikaların en başında, dış politikada ve dış ekonomik ilişkileri
mizde çok boyutluluk yatmaktadır. Bu çok boyutluluğun içerisinde Avrupa Birliğiyle, OECD ül
keleriyle, hatta komşu ülkelerimizle veya bu perspektifin dışında kalan daha uzak ülkelerie ilişki
lerimiz, mevcut siyasî ve ekonomik konjonktür de göz önüne alınarak yürütülmektedir.
Özellikle, dış ticaretimizde İslam ülkeleriyle payımıza baktığımız zaman, OECD ülkelerinden
sonra en büyük bloğa, en büyük paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada 56 İslam ülkesinin
üyesi bulunduğu İSEDAK, ki, bu çok önemli bir çalışmadır. 1984 yılından bu yana da ülkemizin
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değerli cumhurbaşkanları bu komiteye başkanlık ederler. İhracatın finansman ve sigortasına, önce
lik olarak İSEDAK tarafından gerçekleştirilmiş ve projeler, Türk ihracatçı ve işadamları tarafmdan,
‘İslam ülkeleriyle olan ticaretimizin geliştirilmesinde de kullanılmıştır ve çok somut, başarılı adım
lar da atılmıştır o günden bugüne kadar.
Öte yandan, çok uzun bir süredir devam eden, kısa adı hep KEK diye tabir ettiğimiz Karma
Ekonomik Komisyon toplantılarında da İslam ülkeleriyle, değişik sektörler itibariyle çalışmalar ve
işbirliği de somut proje bazında yürütülmektedir.
Yine, bir başka örnek verirsem, mesela Afrika kıtasında Sudan, Gambia gibi ülkelerle dahi ça
lışmalarımız teknik yardımlar seviyesinde yüriltülmekte ve her türlü ilişkinin, İslam ülkeleriyle
Türkiye arasındaki ilişkinin geliştirilmesi çabası da devam etmektedir.
Doğal olarak. Sekizinci Beş Yıllık Plan süreci içerisinde de yine İslam ülkeleriyle ilişkilerimiz
artarak ve önem kazanarak devam edecektir.
Çok somut bir tarzda değerli milletvekillerimizden bir tanesi. Sayın Karapaşaoğlu, 2005 yılı
için öngörülen hasta yatağının yetersiz olduğunu, artırılması gerektiğini söylemişti. Tabiî, bu artır
ma göreceli bir kavramdır; yani, neye göre yeterli, neye göre yetersiz diye bir soru akla gelebilir;
ama, ben, daha somut olması açısından. Yedinci Planda yılda ortalama 4 000 hasta yatağı hizmete
alınmışken. Sekizinci Planda bunun yüzde 50 bir artışla, yıllık ortalama 6 000 hasta yatağına çıka
cağını söyleyerek, daha iyi, belki daha gelişmeye yönelik olarak bir açılım olabileceğini buradan
müjdeliyorum.
Ayrıca, tabiî ki, hasta yataklarının hizmet açığı bulunan, talebin daha çok yoğunlaştığı alanla
ra tahsis edilmesi ve yine, sadece sayıyı artırmak değil, ama kapasite kullanım oranlarının da yük
seltilmesi amaçlanmaktadır.
Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun Zonguldak-Bartın-Karabük Projesinin değerlendirme top
lantısının Bartın’da yapılması davetini yapmıştı. Tabiî, bu davete, gerekli teknik uzman arkadaşlar
tahmin ediyorum icabet ederler; ama, uygulamalarımızı değerlendirmek bakımından bu işin teknik
bazda nasıl yapıldığını ben kısaca hatırlatayım.
Bütün proje çalışmalarımız yıl sonuna doğru bir değerlendirme aşamasına sokulmaktadır ve
bu değerlendirme aşamasında da söz konusu illerimizdeki -yani burada 2^nguldak, Bartın ve Ka
rabük oluyor- uygulamacı birimlerin yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıda da bu bölgenin -yani bölgesel planın uygulandığı yerin- sonuçları, plan sonuçlarının değer
lendirilmesi yine yerinde yapılacaktır.
Bölgesel gelişme projelerinin bazılarının yetersizliği söz konusuydu. Özellikle, Sayın Tezmen’in İtalya örneği var biliyorsunuz. Bizim örneğimize göz attığımız zaman, bizde tabiî bir başa
rılı örneğimiz var, GAP projemiz var. Güneydoğu Anadolu Projemiz, en azından sizin İtalya örne
ğine göre biraz daha göreceli olarak başarılı bulunabilir. Tabiî baktığımız zaman bu projeye, bu
projenin daha yüksek kapasiteli ve yüksek bir potansiyele sahip olduğunu da görüyoruz, bütün bir
kalkınma anlayışı açısından. Sanayi tesisleri ve kurulacak olan diğer sanayiye yönelik sektörel çe
şitliliği önplana çıkaran ve aynı zamanda yerel potansiyeli de değeriendirmeye yönelik olarak ya
pılacak olan çalışmalarda, bu projenin biraz daha cazip hale getirilmesi için çalışmalar devam et
mektedir.
Buna benzer, DAP diye de bir projemiz var biliyorsunuz. Doğu Anadolu Planı diye geçiyor
bu. Bunda da yine yerel potansiyeli harekete geçirmeye yönelik çalışmalar ve aynı zamanda bun
ların hepsinde kamu kesiminin yanı sıra, özellikle özel kesimin güçlendirilmesi yönünde de fizibi
lite çalışmaları devam etmektedir. Demin bir vesileyle verdiğim cevapta olduğu gibi, şu anda yak
laşık 64 adet fizibilite çalışması devam etmektedir.
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Değerli milletvekillerimizin söyledikleri bir konu vardı. Avrupa Birliğinden önce gümrük bir
liği aşamasıyla ilgili olarak bahsettikleri konu, bence kayda değer bir konu. Bu, uzun süredir plan
lama teşkilatında da teknik çalışmaları yapılmış ve hassas bir şekilde takip edilmiş bir konu. Özel
likle 1 Ocak 1996 tarihinden sonra, Türkiye’nin, Avrupa Biriiği ve EFTA bölgesine karşı kendi sa
nayi ürünleri ithalatında uyguladığı gümrük vergilerini, eş etkili vergileri ve miktar kısıtlamalarını
kaldırması sonucunda ne gibi bir etki olduğu araştırılmış ve o günden bugüne yapılan çalışmalar
da ilk etkilere göz attığımız zaman, bunun ilk etkisinin -tahmin ediyorum, önce dış ticaret kesimi
ne bakmak gerekiyor ve zaten ilk etkiyi de orada göstermiş.- 1996 yılındaki Avrupa Birliğinden it
halatımız yüzde 37,2 oranında artmış ve 23,1 milyar dolar seviyesine yükselmiş; ihracat ise yüzde
4,3 oranında artarak 11,5 milyar dolar seviyesine gelmiş. Toplam dış ticaret açığımız, Avrupa Bir
liği ile yaptığımız ticaret neticesinde o yıl için 11,5 milyar dolar olmuş. Tabiî, bu, ilk yılın ciddî bir
etkisi. Ama, daha sonraki yıllara baktığımız zaman -1977, 1998 zaten çok ciddî olumsuz ekonomik
gelişmeler vardı ve bu aynı zamanda, bu etki, 1999’da da devam ettiği için- Avrupa Biriiginden it
halatımız, 1998 ve 1999 yıllarında göreceli olarak düşmüş, ihracatımızda ise çok ciddî bir farklılık
göstermemiş; bu çerçevede de ilk başta gördüğümüz o ithalatın olumsuz etkisi de daha sonra orta
dan kalkmıştır.
Gümrük biriiğine girdiğimizden itibaren, yani 1996’dan sonra yaklaşık dört yılı aşkın bir süre
geçmesine rağmen de, sanayi sektöründen herhangi bir şikâyet gelmemiştir ciddî manada. Tabiî,
bunun bir istisnası var; otomotiv sektörü. O konu, biraz bizim Bakanlığımızı da ilgilendirdiği için
farklı bir yönü var; onu hemen arz edeyim sizlere. Vergi oranlarındaki ve son zamanlardaki birey
sel tüketici kredilerindeki olumlu şartlardan dolayı, ciddî manada, Türkiye’ye yabancı marka oto
mobil girmektedir; ama, bunun sadece gümrük biriiğinden olduğu kanaatinde değilim. Başka yan
şartlarda bunu teşvik etmektedir, kur da tabiî ki.
Gümrük birliğinden, tabiî, o sırada beklenen bir başka faktör de, gelen yabancı sermaye mik
tarındaki artıştı; fakat, elimizdeki verilere göre baktığımız zaman, Türkiye, bu konuda, maalesef,
kendi ekonomik istikrarını da yakalayamadığı için istenilen düzeyde yabancı sermaye çekememiştir. Nitekim, 1995’teki yabancı sermaye miktarımız 935 milyon dolarken, 1996’da 937 milyon do
lar, 1997’de ise 870 milyon dolara gerilemiştir. Ama, bilmiyorum, bunu sadece gümrük biriiğine
mi bağlamak gerekir; yoksa ülkenin kendi ekonomik şartlarına mı bağlamak lazım; tabiî farklı bir
nokta.
İstihdam açısından baktığımız zaman ise, 1995 yılında yüzde 7,2 olan işsizlik oranımız, güm
rük biriiğinin başladığı yıl olan 1996’da yüzde 6,3’e, 1997’de yüzde 5,9’a düşmüştür. 1998’de de
min bahsettiğim bütün olumsuz şartlardan dolayı işsizlik yeniden artmaya başlamış ve yüzde 6,4’e
yükselmiştir.
Bir başka belki de değeriendirilebilecek madde. Merkez Bankasının döviz rezervleridir. 1995
yılının aralık ayında 12,4 milyar dolar iken toplam rezerv miktarımız, 1996’nın aralık ayında 16,3
milyar dolara, 1997’de yine aralık ayında 18,4 milyar dolara, 1998’de 19,7 milyar dolara ve niha
yet 1999’da da 23,2 milyar dolara yükselmiştir. Dolayısıyla, ulusal rezervimiz açısından da güm
rük biriiğinin herhangi bir olumsuz etkisi görülmemektedir.
Diğer yandan, gümrük biriiğinin başladığı, yine 1 Ocak 19%’dan itibaren reel kur endeksimiz
de de, kendi endeksimizde de önemli bir değişiklik görülmemiştir. Bu durumda, global baktığımız
zaman, gümrük biriiği sürecinde çok önemli diyebileceğimiz olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması
nı -özellikle sanayi kesimini kastediyorum burada- kendi sanayimizin ve sanayicimizin Avrupa
Biriiği ile ciddî manada rekabet edebilme gücünü ve variiğını devam ettirebilme göstergesi olarak
da belki değeriendirmek mümkündür.
Bu arada. Sayın Dönen burada yok; ama, ben yine de kayıtlara geçmesi açısından söyleyeyim.
Esnaf ve Sanatkâr Genel Müdüriüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yeni kurulan bir birim değil
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dir. 8 Şubat 1993 tarihinde, o günkü sayın Bakanın makam oluruyla oluşturulmuştur; yani, yedi yıl
dır hukukî manada olmayan, ama tedviren yürütülen bir birimi, benim dönemimde. Başbakanlık
tan geçirdiğimiz bir kanunla yaklaşık 25 milyon esnafa hizmet edebilmesi için bir çatı altında or
ganizasyon altında toplamışızdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan bütün saygıdeğer milletvekillerimizin bu gerçeği bildiğini tahmin ediyorum.
Bir başka konu da. Tüketici Kanunundaki değişikliklerle ilgiliydi. Bu da gerçekten önemli bir
konu; çünkü, Avrupa Birliği süreci içerisinde bizi belki de en fazla zorlayacak olan, bireysel tüke
tici haklarının bir çerçeve içerisinde korunması geliyor bence. Çıkardığımız bu 4077 sayılı Kanu
nun günün şartlarına göre yenilenmesi anlamında bir tasarı hazırladık. Bu tasarıyı, temmuz sonun
da, tahmin ediyorum, derleyip toparlayıp Başbakanlığa kanun haline getirmek için sunacağız.
Burada, bence, birkaç önemli başlık var; çünkü, bu, günün şartları içerisinde belki de uyum
sağlayacak. Sayın Tezmen'in de ilgi sahasını çeken bir konu bu. Bunlardan bir tanesi, elektronik
ticaret ve mesafeli satışlar diyoruz biz buna; internetteki yapılan satışları kapsayacak. Mal tanımı
nı yeniden yapacağız ve kapsamını genişleteceğiz. Taksitli satışlar, ön ödemeli satışlar, kampanyalı satışlar ve kapıdan satışlar dediğimiz -ki, bunlar, gerçekten ciddî tüketici şikâyetlerinde söz ko
nusu olan satışlardır- kredili kartlar, ayıplı malların neden olduğu zararlar, garanti süresi ve -yine
bir başka önemli konu; çünkü, Türkiye’de çok büyük bir kapsam altına alınmıyor- aldatıcı reklam
lar konusunda da Tüketici Kanunumuzda ciddî bir düzenleme yapacağız.
Sayın Başkanım, ben, mümkün olduğu kadar genel ve global cevaplar vermeye gayret ettim;
ama, değerli milletvekillerimizin bir başka sorusu varsa, ben cevaplandırmaya hazırım. Söz verdi
ğiniz için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.
Buyurun Sayın Tezmen.
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkanım, Sayın Bakana bir soru yöneltmiştim. Stcfan’dan
bir arkadaşım gelip bana bilgi verdi. Gerçekten internet kullanımının teşvik edileceğine ilişkin dü
zenlemeler Planda yer alıyor; ama, bizim bürokrasi, bilgi paylaşımını sevmez; bizim bürokrasi ken
dini açmaktan hoşlanmaz. Bu konuda düzenleyici, zorlayıcı hükümler olmadıkça; bu açılan sayfa
lar, işte teşkilat şemasını gösterir; bakanı, genel müdürü kimdir, bunun yardımcıları nelerden olu
şur, kaç daire vardır, bir de teşkilat kanunu koyarlar. Sitesi var mı; var; ama, bu site hiçbir anlam
ifade etmiyor. Neler yapılıyor, ne tür bilgiler üretiliyor, bir de faaliyetlerine ilişkin istatistikleri de
koyması lazım. Kaç evrak geldi, kaç çıktı, yeni düzenlemeler nelerdir, yapılacak mı; yani, böyle bir
zorunluluk olmadıkça, bizim bürokrasiden biz bilgi almakta zorlanırız. Daha doğrusu, kamuya açık
şeffaf bir kamu yönetimi olması için, bu açıklamayı zorunlu hale getirecek düzenlemelere ihtiyaç
vardır. O anlamda, ben, daha vurgulayıcı, zorlayıcı hükümlere ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. O
nedenle o soruyu tevcih etmiştim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tezmen.
Sayın Kabataş’a da söz vereyim, ondan sonra Sayın Bakanım siz konuşun.
Buyurun Sayın Kabataş; çok kısa bir sorunuz var herhalde.
KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Bakana ben de görüşmelerim sırasında
iki tane önemli konuyu ilettim. Bir değerlendirmesi var mı, anlamak istiyorum. Yani, Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile bu dönemde, aday üyelik dönemindeki geçişinde yaşanan yönetim kargaşasını.
Devlet Planlama Teşkilatı yönetimi ve Sayın Bakanım, bence, realist bir yaklaşımla ortaya koymak
durumunda; çünkü, buradaki ilke ve strateji fevkalade önemli. Buna, tekrar bir vurgu getirmek is
tiyorum.
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İkinci konum, ifade ettim; gerçekten. Devlet Planlama Teşkilatının, kaynak kullanımmda, ya
ni, Türkiye’nin yatırım bütçelerinin oluşturulmasında ve yatırımlara kaynak tahsisinde efektif ola
rak çok büyük bir gücü ve yetkisi var. Bu gücü ve yetkiyi kullanırken, bölge planlaması yaklaşımı
içerisinde, bölgelerin, gerçekten, bölgeler arasında kaynak dağıtımından çok, bölgelerin potansiye
lini, var olan potansiyelini çok kısa sürede harekete geçirecek bir yaklaşımı, bir strateji benimse
mesi lazım. Yani, her bölgede bir bölge planı var, her yere biraz kaynak verelim anlayışı, çok cid
dî bir israfa neden oluyor Türkiye’de. Bunun örneğini, kendi bölgemden verdim, Karadeniz Bölge
sinden. Gerçekten, bunun ilke olarak benimsenmesi konusunda, DPT’nin, yatırım kaynakları yöne
timinde bir stratejiyi, bir açık ve net yaklaşımı benimsemesi ve ortaya koyması lazım. Bunu tekrar
vurgulamak ihtiyacını duydum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kabataş.
Sayın Derin, çok kısa olmak üzere, buyurun.
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Bakanım, gerçi. Sekizinci Beş Yıllık Planda “kalkınma
da öncelikli yöre kriterleri tekrar gözden geçirilecektir” denmiş; ama, şöyle düşünelim; farz et. Ço
rum ile Tokat birbirine yakın, Niğde, yani, kalkınmada öncelikli yöreler, hele bu Olağanüstü Hal
Yasası dediğimiz, vergi muafiyetleri ve SSK prim destekleri de elde eden bu iller ile komşu olan
iller arasında korkunç şekilde bir haksız rekabet oluşuyor.
Şimdi, bunun için, daha önce “normal yöre” denmiş bazı iller var. 50 tane aşağı yukarı kalkın
mada öncelikli yöre var. Onun dışında da 7-8 tane de gelişmiş bölge var. Normal kalkınmada ön
celikli yöreler ile gelişmiş yöreler arasında normal yörelere sanayi kuşağı diye bir uygulama yapıl
mıştı ve hakikaten, bir geçiş sağlayabiliyordu; yani, yatırımcı, kalkınmada öncelikli yöreye komşu
ise, kalkınmada öncelikli yörede yatırım yapmak avantajını kendi ilinde yapılacak desteklerie elde
edebilmesi lazım ki, Tokat Çorum’a gitmesin, Niğde komşusu olan bir ilde haksız rekabete duçar
olmasın. Bu noktada bir çalışma var mı; birinci sorum bu.
Diğer, dahilde işleme rejimi, biliyorsunuz, bazen istismar edilebiliyor. Gerçi, gümrükler oto
masyona alınacak deniyor, gümrüklerde kotlanarak bunun önüne geçileceği ifade ediliyor; ama, bi
ze gelen şikâyetler, dahilde işleme rejimine göre, hele serbest bölgelerden piyasaya giren birçok
malda adet olarak fazla girişi sağlanıyor, KDV kadar bir avantaj sağlıyor. Diğer üretim yapan,
KDV ödeyen mükelleflerimiz için, bunun için de, acil, mutlaka tedbirier alınması ve bir an önce
gümrüklerimizin otomasyona ve gümrük kapılarında kotlama uygulamasına geçilmesi gerekiyor.
Serbest bölgeler biraz daha iyi kontrol edilmesi gerekiyor.
Bir de, ayrıca, bakın, Avrupa Birliğine giriyoruz. Birçok mal, ülkemize... Onlar ihtisas güm
rüklerini oluşturmuşlar, kendi tüketicisini, kendisi koruyor; ama, biz, ihtisas gümrüklerini oluşuramadığımız için, her gümrükten birçok mal giriyor, hakikaten, kaliteli mal girişini sağlayabilecek bu
ihtisas gümrükleri için bir çalışma var mı?
Bir de, bankalar, malum olduğu üzere, yani, tüm bankalarımızı birleştirsek, Amerika’da bir
bankanın sermaye yapısına ulaşamıyor. Avrupa ile entegre olduğumuz bir dönemde, bakkal dük
kânı gibi banka şubeleri var bizde. Bir bakıyorsunuz, zaten, içi boşaltılıp, batmış bir sürü banka var.
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, kademeli olarak indirilecek midir, bu konuda bir çalışma var
mıdır; bunu da istirham ediyorum.
Son şey, işte, kentten köye tekrar göç diyoruz; ama. El Sanatları Geliştirme Fonu diye bir fon
var. Devlet Planlama... Ödenek sıfır, ödenek ayrılmıyor buraya. Sanayi Bakanlığına ait olması
lazım aslında. El Sanatları Geliştirme Fonu... Aslında, bu fonla çok şeyler yapılabilir. Sosyal Yar
dımlaşma Fonu da var. 54 üncü hükümet döneminde, kendi bölgemde ben bir proje geliştirdim.
Balık dağıtmak yerine, balık tutmasını öğretme. O günkü parayla 63 milyariık bir yatırım. 6’ya kat
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larsak, 7’ye katlarsak, bugün -6’ı kere 6; 36- 350 milyarlık bir yatırımla, I 505 aileyi işyeri sahibi
yaptık. Koyunculuk, seracılık, balıkçılık, işte, meyvacılık, çilekçilik, çorap örme tesisi, kilim doku
ma tesisi gibi tesislerle, aşağı yukarı. Sosyal Yardımlaşma Fonundan çok cüzi bir ödenekle 1 505
aile işyeri sahibi olmuş.
Sosyal Yardımlaşma Fonunun bu şekilde projelere verilmesinin yönlendirilmesi ve El Sanat
ları Geliştirme Fonuna kaynak aktarılması, köyden kente göçe mâni olacak ve oradaki gizli işsiz
liğe de bir ekmek kapısı olacaktır diye düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerinizi istirham ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Derin, teşekkür ederim. Biliyorsunuz, fonlar artık kalkıyor; onu, ben, ön
celikle söyleyeyim.
AHMET DERİN (Kütahya) - Bütçe haricinde Sosyal Yardımlaşma Fonu...
BAŞKAN - Sayın Tezmen, son sözü size vereyim.
OĞUZTEZMEN (Bursa) - Türkiye, hâlâ nüfus sayımını, 65 milyon insanı evlere hapsederek
yapıyor. Bu sene de eylül, ekim ayında, sanıyorum, yine hapis olacağız. Artık, bunun son olması,
bu yeni plan döneminde bunun kalkmasını sağlayacak her türlü tedbirin alınması lazım. Böyle bir
ilkel sayım yönteminin artık Türkiye’nin gündeminde olmaması lazım. Bunu da özellikle vur
gulamak istiyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tezmen.
AHMET DERÎN (Kütahya) - Sayın Başkan, Sanayi Bakanı olunca...
BAŞKAN - Sayın Derin, yarın var, yarın da konuşuruz.
Sayın Bakanım, son arkadaşlarımızın ilave ettikleri hususlara söylemek istediğiniz bir şey var
sa efendim, son sözü size veriyorum; buyurun.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Sayın Başkanım, sırasıyla not almaya gayret ettim; atlarsam, arkadaşlarım uyarırlar herhalde.
Sayın Tezmen’in, ınternet sitelerindeki yayınlanacak bakanlık bilgilerine, ben de, gönülden
katılıyorum ve gerçekten, doğru olanı da odur. Biz, kendi kuruluşlarımızda bunu yapma gayreti
içindeyiz; ama, bunun bir disiplin altına alınması gerekir. Gerçi, bunun, acaba, yıllık programla mı
yapılması daha doğru olur, buna atıfta bulunarak, bilemiyorum; ama, ilkeleri konulması noktasın
da eğer Sayın Tezmen bir önerge verirse, biz, seve seve onu planımıza dahil ederiz.
Sayın Kabataş’ın önceliklerin tespit edilmesi noktası, gerçekten çok önemli. Bu öncelikleri
tespit etmek için, zaten, ulusal programda. Devlet Planlama Teşkilatı -Avrupa Biriiğiyle ilişkili
olarak kastediyorum tabiî- çalışmalannı devam ettiriyor. Zaten, hem proje bazında hem de sektörel
bazdaki öncelikler, uzun süredir. Devlet Planlama Teşkilatında, 1998 yılından bu yana yapılan
çalışmalarda götürülmekte. Bu önceliklere, tabiî ki. Sekizinci Beş Yıllık Plan süreci içerisinde atıf
ta bulunulacak; ama, bir yandan, Avrupa Biriiğiyle yapılan görüşmeler sürerken; öbür yandan, Tür
kiye’nin kendi öncelikleri de var biliyorsunuz, kendi sektörel öncelikleri de var. Mühim olan, bun
ların arasındaki uyumu sağlayabilmek.
Avrupa Biriiği Genel Sekreteri iğinin kurulması, acaba, böyle bir öncelikler zincirini bozabilir
mi veya bir bürokratik hiyerarşide değişik bir yapılanma da olabilir mi diye de bir soru akla
gelebilir. Avrupa Biriiği Genel Sekreteriiği bünyesi içerisinde, her ne kadar, bugünkü kuruluş
yönüne baktığımız zaman. Dışişleri Bakanlığı ağıriıklı gibi gözükse de, hem Devlet Planlama Teş
kilatından hem de diğer kuruluşlardan teknik seviyede uzman, danışman ve yönetici çalıştıracak
lardır. Devlet Planlama Teşkilatı, zaten, bunun ötesinde, bu ulusal programın hem hazırianmasında hem de yürütülmesinden tek sorumlu olduğu için, bu manada ben bir koordinasyon eksikliği ol
mayacağı kanaatindeyim.
-
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Sayın Derin’in bahsettiği konulara gelince... Bir kere, siz de düzeltmiştiniz Sayın Başkanım,
fonların birçoğu kalkıyor. El sanatları Fonumuz, maalesef, bizim de elimizden gitti; ama, şu güne
kadar çok da, açıksı, katkı sağlayan bir fon olduğunu zannetmiyorum. En azından, bir yıllık benim
bakanlığım döneminde. Zaten, para gelmiyordu.
'*■'
AHMETT DERİN (Kütahya) - Ödeneği yoktu da onun için.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Evet.
Bu arada, sizin, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili olarak söylediğiniz konuya gelince... Bu,
2000 yılı içinde yapılacak nüfus sayımının akabinde, illerin sosyoekonomik gelişmişlik sırala
masını kapsayacak olan çalışmayı. Devlet Planlama Teşkilatı çok kısa bir süre içerisinde yapacak.
Kalkınmada öncelikli yöre tanımında da belki bu manada bazı değişikliklere gidilecek. Zaten,
50’ye yakın veya daha fazla -şu anda net hatırlayamıyorum- kriter var. Bu kriterleri tekrar gözden
geçirme söz konusu olabilir.
4325 ile ilgili olarak da, tabiî, söylediğiniz konuya gelince... O kanun, süreli bir kanundur
biliyorsunuz; belirli bir süre sonra zaten fonksiyonunu kaybedecek.
Sayın Tezmen’in son temennisine, ben de, aynı şekilde gönülden katılıyorum. Gerçekten,
uluslararası çapta, dış dünyada nasıl yapılıyorsa, Türkiye’de de nüfus sayımının öyle yapılmasına
ihtiyaç var. Temenni olarak, ben de, aynı şekilde, bu son sayımın, hepimize eve kapatan son nüfus
sayımı olmasını diliyorum Sayın Başkanım; tekrar saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakanım, biz de size saygılar sunuyoruz.
Değerli arkadaşlar, görüşme programımızın bugünkü bölümünü tamamlamış bulunmaktayız.
Yarın saat 10.30’da çalışmalarımıza devam etmek üzere, 58 inci Birleşimin İkinci Oturumunu
kapatıyorum.
Hepinize iyi akşamlar diliyorum, teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 18.43
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANININ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
GÖRÜŞME TUTANAKLARI
BAŞKAN: MeÜn ŞAHİN
BAŞKANVEKtLİ: Mehmet Hanifi TİRYAKİ (Gaziantep)
SÖZCÜ : Nihat GÖKBULUT (Kınkkaie)
KÂTİP : Cafer Tufan YAZICIOĞLU (Bartın)

.

21.06 2000
KONULAR
- SOSYAL VE EKONOMİK SEKTÖRLERLE İLGİLİ
GELİŞME, HEDEF VE POLİTİKALARI
(Vin, IX, X, XI ve XIII kısımlar)

SÖZALANLAR
BİRİNCİ OTURUM
ABDÜLKADİR AKCAN
MEHMET DÖNEN
AYDIN A.AYAYDIN
ZEKİ ÜNAL
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU
HİKMET ULUĞBAY

Afyon
Hatay
İstanbul
Karaman
Bursa
Ankara

3
8
13
18
24
30

İKİNCİ OTURUM
EVLİYA PARLAK
KEMAL KABATAŞ
NESRİN NAS
AHMET DERİN
ALİ GEBEŞ
RAMAZAN GÜL
HAŞAN METİN

Hakkâri
Samsun
İstanbul
Kütahya
Konya
İsparta
İzmir

36
40
45
48
52
54
58

Afyon
Erzurum
Sakarya
Bursa

62
66
72
78

İzmir

79

ÜÇÜNCÜ OTURUM
SAİT AÇBA
ASLAN POLAT
CEVAT AYHAN
AHMET SÜNNETÇİOĞLU
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
AHMET KENAN TANRIKULU

BİRİNCİ OTURUM
Açılma S aati: 10.44
BAŞKAN : Metin ŞAHİN
BAŞKANVEKİLİ: Mehmet Hanifı TİRYAKİ
SÖZCÜ : Nihat GÖKBULUT (Kırıkkale)
KÂTİP : Cafer Tufan YAZICIOĞLU (Bartm)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, hepinize günaydın.
Değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri hepiniz hoş geldiniz.
Bugün Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın kalan bölümleriyle ilgili çalışmamızı ta
mamlayacağız. Dün aldığımız karar gereğince. Meclisteki çalışma düzeninin değişmesini de dik
kate alarak, yarın programızda yer alan 9 uncu ve 10 uncu bölümleri de bugün görüşeceğiz. Yani,
bugün, 8 inci bölümle beraber 9 ve 10’u bir arada görüşeceğiz. Bu amaçla, söz isteyen arkadaşla
rımıza eskiden olduğu gibi normal 20’şer dakika söz vereceğim; ancak, birleştirmeden doğan ila
veleri de dikkate alarak eksüre taleplerini de olumlu şekilde karşılayacağız; yani, daha fazla sürey
le görüşlerini aktarabilmelerine imkân vereceğiz.
Bir başka hususu da şimdiden hatıriatayım. Belki görüşmelerin arasında bir daha hatırlataca
ğım. Görüşmeleri bugün sonuçlandıracağımız için, konuşmalann en sonunda, eğer Divana ulaşmış
olursa, önergelerin oylanması da söz konusu. Bu nedenle, önergeler üzerinde Sayın Bakanımızın
ve görevlendireceği arkadaşların bir ön değerlendirme yapabilmeleri için bir değişiklik isteğinde
bulunabilecek gruplarımız, arkadaşlarımız söz konusu ise, bunları, olabildiğince Divana erken
ulaştırmalarını rica ediyorum. Böylece üzerindeki hazırlıklan da daha kısa sürede tamamlamış olu
ruz ve ondan sonra da, toplantımızın sonunda bu önergeleri ayn ayn görüşüp oylamayla sonuçlan
dıracağız.
Şimdi, her zaman olduğu gibi, komisyon üyesi arkadaşlarıma söz vererek görüşmelere başlı
yoruz.
Bugün, ilk konuşmacımız. Sayın Abdülkadir Akcan.
Buyurun efendim.
ABDÜLKADİR AKCAN (Afyon) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri, kıymetli bürokratJar, basını
mızın güzide temsilcileri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyor; Sekizinci Beş Yıllık
Kalkınma Planımızın ülkemize ve milletimize hayıriara vesile olmasını ve hayırii olmasını diliyo
rum.
Dün ve önceki günkü görüşmelerde, zamanın da iyi kullanılması adına, söylenenlerin tekrar
edilmemesi açısından da düşünerek, söz almamayı tercih etmiştim. Eğer izin verirseniz, dünkü kı
sımda kalan üniversitelerle ilgili, eğitimle ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum.
Konumuz plan, komisyonumuz Plan ve Bütçe Komisyonu. Bu komisyonda önce her hadise
planlanır, sonra ma'î altyapısına yönelinir, bütçelendirilir. Öyleyse, komisyonumuzun temel ilkesi
de plancılıktır ve iyi bir plan anlayışıdır. Bu açıdan düşündüğümüzde, benim milletvekili olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bu komisyona gelmemden sonra en fazla dikkatimi çeken hu
suslardan bir tanesi, sık sık üniversite kanunu, üniversite kanununun bir maddesinin değiştirilmesi
veya bu değişiklikle yeni fakültelere, yüksekokullar açılması ve/veya yeni üniversitelerin açılması.
Kimi zaman bu siyasî popülizm olarak değerlendirilmiştir, kimi zaman bir zorunluluğun gereği ola
rak değerlendirilmiştir; ancak, bu hususa değinmemin temel sebebi, plansızlıktır.
-
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Eğer Türkiye’nin değişik bölgelerinde üniversiteleşme hedefleniyorsa, bu hedef, değişen siya
sî konjonktüre göre veya taleplere göre değil, Türkiye’nin gerçeklerine göre planlanmalıdır. Eğer
bir üniversite kurulurken bünyesinde (x) ya da (y) fakültesi olması gerekiyorsa, o, kuruluş kanu
nunda yer almalıdır.
Bu hususu güvence altına alamazsak, önüne gelen, önüne gelen üniversiteyi açar; önüne ge
len, önüne gelen fakülteyi açılmış olan üniversiteye ilave eder ve sonuçta da “sen aldın, ben alama
dım” şeklinde de mütalaa edilebilecek bir yanş başlar. Bunun sonunda, öğretim görevlileri ile dün
lisede öğretmen olan öğretim görevlileriyle bu sabahtan itibaren üniversiter eğitimi gerçekleştirme
çabasına girersiniz. Üniversite, üniversite öğretim üyeleriyle yürütülmesi gereken bir faaliyet ala
nıdır, öğretim görevlileriyle değil. Şüphesiz, bazı essentiel alanlar vardır ki, bu alanlarda adam ye
ti ştirememenin sıkıntısını öğretim görevlisi unvanını kullanarak dışarıdan temin etttiğiniz unvansız
kişilerle, akademisyen olmayan kişilerle yürütebilirsiniz; ama, eğer planlı bir üniversite yerleştir
meye, kurmaya, geliştirmeye çalışıyorsanız, bu yaklaşım biraz önce ifade ettiğimle taban tabana zıt
düşen bir yaklaşık olarak kendini gösterecektir ve bu, kolayca anlaşılan bir sonuç olacaktır.
Türkiye’de eğitime bu biçimde yaklaşmazsak, üniversite kurmayız, kurduğumuz eğitim biri
minin adı “yüksek lise” olur ve nitekim, şu anda, benim iddiam odur ki, Türkiye’de ne şekilde plan
lanmış olursa olsun, planlama yaparken, kanun çıkarırken ne kadar iyi niyetle yaklaşılmış olursa
olsun Türk üniversite sisteminin yüzde 50’den fazlasını yüksek lise mantığıyla yürütülüyor olma
sıdır.
Bu çerçevede, geçmiş döneme ait, geçmiş plan dönemlerine ait yorumlar da şimdiki Sekizin
ci Beş Yıllık Kalkınma Flanının mantığını içeren elimizdeki kitapçıkta ifade edildiği gibi, merke
ziyetçi, özerk yapıya kavuşturucu mantıktan uzak bir üniversite sistemi mevcuttur Türkiye’de. Bu
durumda olan da şu olmaktadır Eğer, benim işime gelmiyorsa, bütün yetkiler benim elimde, iste
diğimi yaparım istediğimi geliştiririm istediğimi yatınm programına alınm istediğimi almam man
tığıyla, rektörlerimizin ve dekanlarımızın sürdürdüğü bir mantıkla üniversite geliştirilmeye çalışıl
makta. Bunun sonucu olara, sizin plan yapmış olmanız havada kalmaktadır. Bu yüzden, çok geniş
boyutta düşünülerek Türk üniversite sistemi altyapısı oluşturulmalı ve bir daha, yeniden bu kanu
nu değiştirecek nitelikte kanun çıkarma ihtiyacı veya yeni kanunlar ihdas etme ihtiyacı ortadan
kalkmalıdır diye düşünüyorum.
Üniversiteden gelen bir insan olarak, üniversitede hem araştırıcı hem idareci sıfatıyla çalışmış
bir insan olarak tespit ettiğim en önemli sıkıntı yüksek lise değil, üniversite mantığıyla üniversite
yi düşündüğümüz zaman, karşımıza çıkan ve olması gereken hedefe ters düşen bir sonucu değer
lendirme ve bu değerlendirmeden hareketle ifade etmemiz gereken veya kabul etmemiz gereken
gerçeklerle karşılaşıyoruz. Bu, şu; Eğer bir eğitim kurumu üniversite olacaksa, üniversitede bütün
dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, üniversitenin tüm kapasitesinin en az yüzde
60 ’1 araştırmaya ayrılmak zorundadır ve üniversitenin eğitim fonksiyonu bu araştırıcılık fonksiyo
nu üzerine bina edildiği için, bu araştırma olmadığı takdirde zaten yüksek lise konumunu arz eder.
Bunun sağlanması için araştırma; yani, bugünkü anlayışıyla değişik kurumlara, eğitim kurumu ol
mamasına rağmen yüklediğimiz ar-ge fonksiyonunu araştırma kurumu olması nedeniyle üniversi
teye zaten yüklemek zorundasınız. İşte, problem burada başlıyor. Yükleyemediğiniz zaman bu so
nucu, üniversite, üniversite olmaktan çıkıyor yüksek lise oluyor. Bu amaçla da altyapıya baktığı
mız zaman en önemli mesele kaynak meselesi.
Şimdi, bir noktayı eleştireceğim. Üniversitede bizim değişik kaynaklarımız var. Bunlardan bir
tanesi araştırma fonu. Fonun kaynağı carî bütçe. Yatırım bütçesi değil; yani. Devlet Planlama Teş
kilatının inisiyatifi dışında kalan cari bütçeden pay alan araştırma fonu. Onun ötesinde. Devlet
Planlama Teşkilatının teknolojik araştırma projesi mantığı içerisinde görüp desteklediği projelere
verilen kaynaklar, bir diğeri de TÜBlTAK. TÜBİTAK’ın kaynakları.
-
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İdarecinin ai<tivitesi ve gücü neye yetiyorsa, ne kadarsa, o icadar bu üç kaynaktan pay alarak
üniversitede araştırma altyapısını oluşturmaktasınız. Bu durum, kaynakların dengeli ve yerinde
kullanılmasını, etkin kullanıllanılmasını engelleyen bir durumdur. O nedenle, değerlendirmede de,
çok enteresan sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Diyoruz ki. Doğu Anadolu Bölgesinde ne yapma
lıyız, ne yapabiliriz üretim olarak. Herkesin aklına gelen hayvancılık; ama. Doğu Anadolu Bölge
sinin hayvan kompozisyonuna baktığımız zaman, özellikle tür bazında sığırcılığına, yüzde 13 kül
tür ırkı ve melezi, yüzde 87 yerli ırklar. Gelir düzeyinin artırılması, bu yerli ırk kompozisyonunun
yüzde 50’nin altına çekilmesine bağlı. Bu amaçla bir ıslah çalışması sürdürmek lazım. Fırat Üni
versitesine bağlı olarak oranın eğitim, araştırma, uygulama çiftliğinde bir araştırma düzenleniyor.
Devlet Planlama Teşkilatına sunuluyor. Sunan benim. Devlet Planlama Teşkilatımızın uzmanı ön
ce değerlendirmesini yapıyor, değerlendirmede uygun görülürse, TÜBİTAK’ın görüşüyle birlikte
olmak kaydıyla tabiî, destekleniyor. Hayatî önem arz eden bir hayvancılık Doğu Anadolu Bölgesi
için. Destekleme kararına bakın şimdi. Desteklenmeme kararı alınıyor. Yıl 1994. Gerekçe: Efen
dim, biz, prensip olarak üç yıllık süresi olan projeleri destekliyoruz. Sizin projeniz altı yıllık. Ben
uzmana izah ediyorum-uzman da bir kimyacı- diyorum ki, efendim, işte bir sığırın gebelik süresi
şu kadardır, tohumlanabilmesi için şu kadar zamana ihtiyaç var, şu yaşta olacak, araştırmanın alt
yapısını oluşturmak için şu kadar zamana ihtiyacımız var start verdiğimiz andan itibaren. Sonuçta
da, altı yılın sonunda ben elime melez diye nitelendirebileceğim bir materyal elde edebiliyorum. O
yüzden, sizin söylediğiniz süreyi sağlayabilmem için, dokuz ayda doğuran ineği, bir şeyler yapıp,
dörtbuçuk ayda doğurtmam lazım. Orada kullandığım ifade de “gırtlağına basıp dörtbuçuk ayda do
ğurtacak halim yok benim ineği.”
Şimdi, bakınız, buna karşılık TÜBİTAK’ta veterinerlik ve hayvancılık araştırma grubu var.
Orada bu işin kompetanları var, rahat bir şekilde desteklenmesi en uygun olan projeler arasında
mütalaa ediliyor. Bu mütalaanın sonunda ben uzmanın karşısına oturuyorum. O sene proje destek
lenmedi. Ertesi sene maniple ettik, pozisyon değiştirdik, değişik açılardan yaklaştık, destekleme
kararı aldırdık. Şu anda da o proje yürüyor; ama, bir senelik gecikme; niye, değerlendirme mantı
ğındaki hataya bağlı olarak. Bırakınız bu kaynakları etkin kullanmada TÜBİTAK’a yetki verelim
veya TÜBİTAK’ı lağvedelim. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bir oluşum gerçekleştirelim.
Araştırma fonu ayrı bir kaynak, TÜBİTAK ayn bir kaynak ve bu, bilim adamlarının Türkiye’de ye
tiştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın da karşılanmasında bir alternatif olarak düşünülmelidir.
Zira, TÜBİTAK’ın bilim adamı yetiştirme grubu da mevcuttur. Dolayısıyla, yurtdışma göndererek
kaynak israfını da, çok önemli alanlar hariç olmak üzere, engellemiş oluruz diye nitelendiriliyorum,
değerlendi ri yorum.
Planların ayağını yere basar nitelikte olması lazım. Benim dikkatimi çeken eğitimle ilgili hu
susta, kitapta 97 nci sayfada tablo I4’te, bir sonuç var. Mesela okulöncesi eğitim. Elbette ki, kreşe
giden çocukla gitmeyen çocuk arasında ilkokuldaki başarı oranı bakımından müthiş farklar var.
Dolayısıyla, okulöncesi eğitim önemli. 1995-19% yıllarında okullaşma oranı yüzde 7,7; 19992000’de yüzde 9,8; 2000-2005 arasında yüzde 25 hedeflenen. Birincide yüzde 2,1; sonuncuda yüz
de 15,2’lik... Elbette ki, önce hayal edeceksiniz planı yaparken, bu bir hayal; ama, hayal var ve
ütopya var. Ütopya ile hayali karıştırmadan yapılan projeksiyonlar, bizim ileriye ümitle bakıp bak
mamamızı sağlayan projeksiyonlar olarak değerlendirileceği için, planda ayağımızın yere basması
gerekir diye düşünüyorum. Aynı olay yükseköğretimde, 1996’dan 2000’e kadar olan periyottaki ar
tış yüzde 4, 2000-2005’te yüzde 10. Neye rağmen yüzde 4; 1992 yılında yeni kurulan üniversite
lerde, artık, 1995’ten itibaren yoğun bir şekilde öğrenci alma şansı yaratılmış olmasına rağmen,
2000-2005’te bunun daha fazla üstüne çıkma şansı sınırlı olmasına rağmen, yüzde lO’luk bir artış.
Bunu, neden diye sormak ihtiyacı hissediyorum.

- S -

Ben bugünkü görüşme konumuza gelmek istiyorum, konu tarım. Türkiye’de bugüne kadar uy
gulanan politikalara baktığımızda, bu politikaların esasını teşkil ettiği planlarda, özellikle hayvan
cılıkla ilgili olanları söylemek istiyorum, zira, beşinci, altıncı ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan
larında doğrudan doğruya görev alıp plana katkıda bulunmaya çalışan insanlardan biriyim ve en
son. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hayvancılık sektörünün raportörüyüm.
Baktığımız zaman yılık icra programlarına, icra planlarına aşağı yukarı birkaç madde birkaç
kelime değişikliği dışında hepsi tekrar eder gelir; yani, yaptığımız planlar havada kalır. Eğer yap
tığımız planlar havada kalmasaydı bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan
Hayvan Islah Kanunu bundan onbeş sene önce; yani, üç plan dönemi önce çıkmış olurdu ve bu
planm hedeflerine baktığımızda, bu hedefler arasında, 1337’de amaç ve ilkelerde, bu amaçla hay
van ıslahı diye başlayan bir cümle var. Hâlâ hayvan ıslahını gerçekleştirememişiz. Hayvan Islahı
Kanununun temelinde yetiştirme birlikleri ve kayda dayalı yetiştiricilik yatar, ruhunda bu vardır ıs
lahın ve eğer siz, yetiştirme birliklerini kuramamışsanız, bu sonucu alamazsınız. Dolayısıyla, ye
tiştirme birliklerinin kurulmasıyla ilgili yasa, daha gerilerde; ama. Hayvan Islahı Kanunu önde. Do
layısıyla, kanunları çıkarmada veya problem çözmede de bir mantık hatasının içerisindeyiz temel
olarak, ülke için söylüyorum bunu. Bunun partiyle, bunun hükümetlerle, bunun iktidarlarla çok sı
kı alakası yok. Bu temelde, plan içerisinde ele alınıp değişen hükümetlerle değişmeyecek devlet
politikasını oturtmayla ilgili bir meseledir. Bugüne kadar uygulanan politikayı ifade etmek istiyo
rum. Eğer, Türkiye, hayvancılıkta bugün darboğazda ise, bu, dünün, beş sene öncenin, on sene ön
cenin meselesi değildir. Bu, devletin hayvancılık politikasının yanlış olmasından kaynaklanan bir
sonuçtur. Yanlışlık nerede; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin politikası, Türkiye’de tarım denilince
bitkisel üretim akla gelir. Hayvansal üretim, varsa eğer bitkisel üretimin yan artıklarını değerlen
dirmek üzere gerçekleştirilen bir faaliyet koludur. Acaba bu söz doğru mu; bunun ispatını aynı
planda 1348 numaralı paragrafta görüyoruz. Diyoruz ki, tarım yapılan alanlarda yüzde 3-3,5 ora
nında yer alan kaliteli kaba yem üretim alanlarının artıniması sağlanacaktır; bu hedef. Hayvancılı
ğı gelişmiş hiçbir ülkede bitkisel üretim içerisinde kaliteli kaba yem üretiminin payı yüzde 25’in
altına düşmemiştir. Türkiye, yüzde 3,5’un üzerine çıkamamıştır. Kaynak bu. Hayvancılığı gelişmiş
hiçbir ülkenin tarihinin hiçbir döneminde ekilebilen alanlarının yüzde 25’inin altına düşmediğini
görüyoruz. Kaliteli kaba yem üretimine ayrılan alanların, ki Doğu Anandolu’da da ekilebilen alan
az olduğu, mera ve otlakların fazla olması nedeniyle. Doğu Anadolu’yu biz hayvancılık bölgesi
olarak mütalaa ederiz, mütalaanın temeli bu. Ama, bakarız ki, kışın, adam samana mahkûm olmuş
tur ve bakar, ne kadar saman rezervi var kış için, buna bağlı olarak ahırında hayvan sayısını tuta
caktır, ayarlayacaktır. Sonbahar geldiği zaman, hayvancılıkta sonbahar Doğu Anadolu’da döküm
mevsimi olarak ifade edilir. Ağaçlar yaprağını döker. Doğu Anadolu’da hayvancılık yapan veya
çiftçilik yapan insanlarımız elindeki saman stokunu, yem stoku değil, kaç hayvanı besleyeceğine
göre değerlendirme yapar, planlamasını buna göre yapar. Oysa, hayvan besleme ilmine göre, sa
man. yem değildir. İşte, yüzde 3-3,5 düzeyinde kalan miktarın açığını, samanla, o da yetmediği za
man sanayi yemiyle karşılamaktayız.
Sanayi yemiyle karşıladığınız andan itibaren sonuç şu olur: Federal Almanya’da kırmızı etin
kilosunu vatandaş ortalama 6 marka yer, biz 11 marka yeriz Türkiye’de. Federal Almanya’da bir
profesörün maaşı 7 000 marktır, 6 marktan kırmızı et yeder. Türkiye’de bir profesörün maaşı 2 000
markı geçmez; ama, 11 marktan kırmızı et yeder. Hani, gelir-gider, tüketim, insanların cebindeki
para miktarının değişik üretim kollarında üretimin artırılması veya azalmasını sağlayan arz talep
dengesi mantığı?Türkiye’nin temel hedefleri hayvancılık, hayvancılık sektörünün plan ve program
içerisinde bitkisel üterimin yan faaliyeti olarak değeriendirilmesidir. Buna bağlı olarak da. adam
çifçilik yapıyor, şimdi destekleyelim hayvancılığı. 3-5 kuruş daha fazla cebine girsin, ne yapalım;
hayvancılık projesi uygulayalım. Hâzineden kaynak alalım. Tarım Bakanlığına verelim destekleye-
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litn. Desteklemeyle ilgili olarak vatandaş ne yapacak; vatandaş şunu yapacak, kooperatif kuracak,
bu kooperatifte 2xlOO’lUk sığırcılık projesi uygulanacak. 2x100, yani 100 vatandaşa 2’şer başlık
hayvan verecek. Hâlâ bugün bunu uygulamaktayız. Benim mensubu bulunduğum partinin de orta
ğı olduğu hükümette bunu uyguluyoruz. İl özel iderelere gidiyoruz, valilik, köyde hayvancılığı teş
vik etme adına hareket ediyor, özel idarenin kaynağını kullanarak arı dağıtıyor, arıcılık çok güzel
bir şey, yaklaşımlar müthiş. Herkese 3’er kovan veya 5’er kovan arı. Adam tarlasına giderken, an
burada mı kaçmış mı kaçmamış mı deyip bakıp gider, sezon geçer, acaba kaç petek bal oldu bura
da der açar kovanı, onu alır daha fazla uğraşmaz. Hasta mı, virüs var mı, parazit var mı, kovanın
başına bir şey gelmiş mi, kovan sönmüş mü hiç umurunda değil, niye; çünkü, 5 kovan bir aile için
uğraşmaya deymeyecek miktar. Gelmek istediğim nokta şu: Plan hedefleri arasına mutlaka konul
ması gereken hususlardan bir tanesi, Türkiye’de her sektörde olduğu gibi, hayvancılık sektöründe
de optimum işletme büyüklüğü kavramından uzağız. Yani, hangi hayvan sayısına sahip işletmele
ri hayvancılık işletmesi sayacağız, hangilerini saymayacağız. Bugün, Almanya’da 20 başın altına
süt sığırı bulunan işletmeyi, hükümet veya Avrupa Birliği veya tarım politikasını yürütenler işlet
me saymazlar.
Sonuç itibariyle, Türkiye’de Avrupa Birliği ülkelerinin sayısı kadar işletme vardır; yani, Av
rupa Birliği ülkelerinde ne kadar hayvancılık işletmesi varsa belki bundan daha fazla hayvancılık
işletmesi Türkiye’de mevcuttur. Niçin, bir kaynak yaratıyorsunuz, bir başı olan da ben hayvancılık
yapıyorum ben de yararlanacağım diyor, 50 başı olan da ben hayvancılık yapıyorum ben de yarar
lanacağım diyor.
Sonuç itibariyle, hayvanciıık işletmelerine özel üretim kolu olarak bakmadığınız takdirde hay
vancığı geliştirme şansınız ve buna bağlı olarak politika geliştirme, üretme şansınız söz konusu de
ğildir. Bu bakımdan, hayvancılığı kendi içide özel bir üretim kolu olarak kabul etmek ve bitkisel
üretimi, nasıl ki, tekstil sanayiine pamuk üreterek hammadde sağlayan hammadde üretici üretim
kolu olarak bakıyorsunuz, nasıl ki insanların kamını doyurmak için un sanayiine hammade temin
eden bir üretim kolu olarak bakıyorsanız veya yem fabrikalarına hammadde üreten faaliyet kolu
olarak görülüyorsa veya bu doğrultuda faaliyet gösteriyorsa bitkisel üterim sektörü, hayvansal üre
time de hammaddeyi temin eden bir üretim kolu olarak faaliyet göstermelidir; yani, devlet planını
yaparken, bitkisel üretimi hayvansal üretimin hammaddesini üreten faaliyet kolu olarak da görmek
durumundadır. Şimdiki durum, bitkisel üretimin yan artıklarını değerlendiren faaliyet kolu olarak
görülmesidir. İşte burada temel politika hatası mevcuttur. Ben bunu vurgulamak istedim.
Fazlaca zamanınızı almak istemiyorum. Diğer arkadaşlarda mutlaka bu bölümün içinde yer al
ması nedeniyle, tarım sektörü, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve bu çerçevede diğer alanlara de
ğinirken de hayvancılığa veya bitkisel üretime tarım sektörüne değinecektir; ancak, şunu ifade et
meden geçemeyeceğim. Bitkisel üretimde verim artışının temelinde verim gücü yüksek arazilerin
olması yanı sıra, var olan arazinin sulanması.da önemli. İnanın, Türkiye’nin, Anadolu’nun her ta
rafında mikro havazalar halinde müthif GAP’lar var, müthiş Harran ovaları var; ama, gözümüzü
dikmişiz sadece Harran, sadece GAP bölgesi. Dolayısıyla, kaynaklar da oraya aktarılıyor. Geniş bir
ovada beş tane sondajı yapacak kaynak bulamıyoruz. Mesela. 2000 bütçe yılında Devlet Su İşleri
nin Afyon İline sondaj çlaışması için ayırabildiği para miktarı 114 milyar. Bir sondajın yapılabil
mesi için ihtiyaç duyulan değişik derinliklerin ortalamasını alarak söylüyorum 5 milyar. Soru, 114
milyarla her biri 5 milyar ortalama masraflı kaç tane kuyu açarsınız, sulama amaçlı; 22 tane kuyu
açarsınız. Afyon’un 409 tane köyü var. Afyon’da I milyon nüfus yaşıyor ve Afyon merkezinin nü
fusu 110 000. O zaman, nüfusun büyük bir bölümü nerede yaşıyor; kırsal alanda. Eğer siz, sulama
faaliyetini artırarak burada bitkisel; yani, ziraattan elde edilen geliri artıramazsanız, o zaman, çift
çi sınırlı üretim düzeyiyle kalmak kaydıyla...
BAŞKAN - Sayın Akcan...
-
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ABDÜLKADİR AKCAN (Devamla) - Bağlıyorum efendim.
Yani, dekardan sulu tarımda 600 kilo arpa alırken susuz alanda 200 kiloya fit olunca sizden
hükümet olarak haliyle yüksek bir -kamını doyurabilmesi için, geçimini sağlayabilmesi için- taban
fiyat ilanım bekliyor; ama, siz de. Hâzinenin kıt olan kaynaklarını göz önüne alarak çifçiyi mağdur
etme düşüncesiyle değil, kaynaklann imkânı el verdiği ölçüde taban fiyat ilan ediyorsunuz, o za
man altamatif bulun; alternatifi sulu tanmı teşvik edersiniz, bunun altyapısını sağlarsınız, tal>an fi
yatın yüksekliğine mahkûm etmez, birim alanınından elde edilen verimi yüksek hale getirirsiniz.
600 kilogram arpa alır hale getirirsiniz. Bu, şunu da yanında getirecektir; sık sık -Sayın Başkanım
affına sığınarak şu üç cümleyi ifade edeyim- söylenilen, efendim, gelişmiş ülkelerde tarımda çalı
şan nüfus yüzde 8 ile lO’lu seviyelere inmiştir. İngiltere’de nüfusun yüzde 8’inin tarım kesiminde
olmasının... Mecbur, mahkûm; niye, güneş. Bitkisel üretim için olmazsa olmaz, şart ve orada eko
sistem yılda bir ürünün elde edilmesine ancak imkân veriyor; ama, geliyorum ben Çukurovaya yıl
da iki ürün üç ürün elde ediyorum. Dolayısıyla, bir kuru sanayileşme mantığı içerisinde bir yanlış
değelendirme yaparak Avrupa ülkelerini gözönüne alıp onu hedef seçerek, tarımda ısrarla, tarımda
çalışan nüfusu şimdiki sayının, oranın yüzde 50’lerin altına zorlayarak çekmenin mantığı yok. Aslolan bulunduğu alanda istihdamının kendi rızasıyla sağlanmasını temin etmektir. Bu da, çiftçinin
bulunduğu, faaliyet gösterdiği alanda kamını doyurmasıyla mümkündür. Kamını doyurabilmesi
için onun gelir düzeyini artırmak, yüksek rakamlar vermekle değil serbest piyasa ekonomisinde ca
ri olan fiyatlarla olmak kaydıyla birim alanından elde ettiği verimi artırmakla mümkündür. Bu yö
nüyle de ben ekim hem alanında aynı vejetasyon döneminde üretilecek ürünün miktarınm artması
na katkıda bulunacağı için hem de özellikle yaz döneminde bitkinin en fazla ihtiyaç duyacağı mad
de olarak suyun önemli olduğu, ikinci ürünün elde edilmesine imkân vereceği için sulama proble
minin çözülmesini şart görüyomm, zomniu görüyomm. Sulamanın problemi şu şu anda: Köy Hiz
metleri, Devlet Su İşleri sondaj yapar. Köy Hizmetlerinden habersiz. Köy Hizmetleri bu sondajın
projesini yapar.
Değerli arkadaşlar, sondajı kim yapıyorsa, suyu kim çıkarıyorsa sulama projesini de onun yap
ması lazım. Eğer Köy Hizmetlerinin elinde yatırım için para yoksa Devlet Su İşlerine done bildir
miyor. Devlet Su İşlerine done bildirmediği sürece de. Devlet Su İşleri açtığı kuyuya pompa indir
miyor. Açtığı kuyuyu çalıştırmak için eneıji nakil hattını çekmiyor. Aynı devlet iki farklı noktada.
Eğer, Köy Hizmetlerinin yatırım programında para varsa. Devlet Su İşlerine done veriyor, yoksa
done vermiyor, o zaman benim açtığım kuyu orada açılmış olarak, üzeri de vanayla kapatılmış ola
rak kalıyor. Bir deprem, kuyunun zemini değişiyor, yapısı değişiyor, bir bakıyosunuz elinize para
geçip, kaynağı ayırıp done verdiğiniz zaman, ilk açtığınız zamanki debiyi sağlayamıyorsunuz ve
sonuçta da sondaj için harcadığınız para çarçur olup gidiyor.
BAŞKAN - Sayın Akcan...
ABDÜLKADİR AKCAN (Devamla) - Derhal, devlet, özellikle buna çare bulmalıdır. Bunun
çare bulunacağı yer de plandır. Plan hedeflerinde mutlak suretle bu gösterilmesi gerekir der, bana
katlandığınız için, sabrınız için teşekkür eder, hepinize saygılar sunar. Planın, tekrar hayırlı olma
sını dilerim.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akcan.
Buyurun Sayın Dönen.
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii arkadaşlarım; bugün, seki
zinci planın sekizinci bölümünden başlayarak çok önemli bir kısmını daha tamamlayıp sonlandıracağız.
Değerii arkadaşlarım, planlar yapılırken o ülkenin o günkü gerçek koşulları ve dünyanın ger
çek koşulları, bilimsel gelişmeler gözönünde tutularak yapılmalı ve o ülkenin vizyonu çok önem
-
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li bir biçimde gelişen dünya koşularıyla ölçüşür olmalı. Geçmiş insanlık tarihine baktığımızda dün
yadaki gelişmelerin temelinde temel dinamik olarak görülen unsur bilimsel gelişmedir; yani, feodal
toplumun tarım toplumunun kas gücünün sona ermesi buhar makinesinin bulunması 1750’lerdeki
İngiliz sanayi devrimiyle oluşmuş. 1500 yıllarına baktığımızda, yalnız, Avrupa’da 500 devlet var
dı. Neydi feodal devletler; ekiyorlar biçiyorlar, herhangi bir silahlı saldırı olursa da kendi kaleleri
nin içinde kendilerini savunma durumunda kalıyorlardı. Barutun bulunması, topun yapılmasıyla
birlikte, arük, o kaleler, o insanları korumamaya başladı. Temel olarak o zaman yeni organize si
lahlı güçler oluşturulmaya başlandı; yani, imparatorluklar süreci başladı. Buhar makinesinin bulu
nuşu ve onu tamamlayan, Fransız Devrimiyle birlikte, sanayi devrimi dediğimiz kas gücünün yeri
ni makinelerin aldığı yeni bir süreç başladı. Her sürecin güç kaynağı farklı. Feodal sürecin güç
kaynağı kaba güç, sanayi toplumunun güç kaynağı makine ve para ve bunun kurumlan ve kural
ları da çok farklı bir biçimde gelişmekte.
Yine, dün de söyledim, bugünkü üniversitelerimizin oluşumunun temel kaynağı matbaanın bu
lunuşudur. Matbaayla birlikte kitabın yazılarak çok geniş alanlara ulaşması, bugünkü üniversitele
rimizin oluşmasında temel kaynaklık teşkil etmiştir. Bizim tarihimize baktığımızda, özellikle, çok
kısa tarihimize baktığımızda. Kurtuluş Savaşında, o günü algılayabilenlerle algılayamayanların ba
şarısı çok açık biçimde görülmektedir; yani, sanayi devrimiyle başlayan ve Fransız Devrimiyle sü
ren millî devlet, ulus devlet anlayışı, dünyayı sardığı bir dönemde Osmanlıyı yöneten Enver Paşa
lar, Telat Paşalar elbetteki, vatan haini değildi bu insanlar; ama, o günü, o günün yükselen değeri
ni algılayamamışlardı. İmparatorluğu dünyanın dört bir yanında korumaya kalkıyorlar; ama, Mus
tafa Kemal ve arkadaşları, o günün yükselen değerlerini çok iyi algıladıkları için, bir millî devlet
oluşturmayı amaçlayan politikayı gündeme getirdiler ve başarılı da oldular; yani, günün koşulları
nı algılayabilmek ve ülkenin içinde bulunduğu durumu algılayabilmek ve projelerinizi, programla
rınızı ona göre yapmak, planlarınızı ona göre yapmak durumundasınız.
IDeğerli milletvekilleri, tabiî ki, planlar ve toplumların gelişmeleri alt alta yazılan rakamlarla
izah edilemez. Yani, rakamsal büyüklüklere toplumların gelişmişliğini göstermez. Yani, ben, 2023
yılında 1,9 trilyon dolar millî gelire sahip olacağım demekle ülkeyi geliştirmiş olmazsınız. Yani,
bu ülkenin gelişmişliğini ifade eden rakamlar değildir. Burada konuşan arkadaşlarımızın birçoğu
bu rakamlara dayanarak bu plan üzerinde eleştirisel yaklaşımlarını sürdürmekte; ama, ben, bakın,
bir tecrübemi anlatmak istiyorum; Hatta çok yakınımızda, Suudi Arabistan’ın millî geliri çok yük
sek olmasına rağmen, gelişmiş ülkeler sıralamasında göremezsiniz. O, farklı; yani, millî gelir dağı
lımından kültürel değerlerin gelişmesine kadar önemli bir demeti içerir. Ben, 1994 yılında. Sayın
Başkanın da çok iyi bileceği gibi, Malezya Karma Ekonomik Kurül Başkanıyken, MalezyalIların
çok öğündüğü bir rakam vardı. Bizim o zamanki dışticaret hacmimiz; yani, ithalat ve ihracat hac
mimiz sanıyorum 35 ile 38 milyar dolar arasında, Malezya’nın ise 90 milyar dolarlar seviyesin
deydi. Her konuşmalarımızda her ekonomik göreşmelerimizde bu rakamlar önümüze konuluyor ve
gelişmişliklerinin göstergesi olarak sunuluyordu; ama, bir basamak geriye gittiğimizde bu 80 do
larlık ticaret hacimlerinin 18 milyonluk nüfuslarına fert başına yarattığı millî gelir 3 000 dolardır.
Biz, 35 milyar dolar ticaret hacmiyle 3 000 dolar fert başına millî gelir sağlarken, onlar da 80 mil
yar dolarlık bir ticaret hacmiyle ancak bunu sağlayabiliyorlardı. Bu da belirli kesimlerin elinde yo
ğunlaşmış, gelir dağlımı da son derece adaletsizdi. Şimdi, bunlara baktığımızda, Türkiye’nin büyü
mesi kadar, Türkiye’nin ulusal gelirinin hakça paylaşılması ve diğer birtakım alanlarda da çok cid
dî anlamda gelişmelerin sağlanması gerekir.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye’ye bugün baktığımızda, sanayi devrimini tam algılayamamış,
yüzellisene sanayi devrimini algılayabilmiş, hâlâ o sanayi sürecini tamamlayamamış; ancak, bilgi
toplumunda süregelen değişimlerde Türkiye’yi çok ciddî biçimde etkilemektedir. O zaman, Türki
ye bir ikilem karşısındadır. Eşzamanda hem sanayileşme sürecini tamamlayacak, hem de bilgi top_
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lumunun yeni kurumlanın, kurallarını gündeme getirecek; yani, yenilenmeyi eşzamanda geliştir
mek durumunda kalacak. Şimdi, bu perspektiften tanm alanına baktığımızda, tarıma baktığımızda,
tarımsal büyüklükleri rakamlarla ifade etmek, birim alandan alınan verimleri ifade etmek, bunları
analiz etmek yerine, tarım ile sanayi arasındaki temel farkı iyi algılamak gerekir. Tarım, doğa ko
şullarının hâkim olduğu bir üretim biçimi olmasına karşın, sanayi insanın doğaya hakimiyetidir.
Zaten, kültürel farklılıkların da temelinde yatan bu doğaya hâkimiyetten kaynaklanmaktadır. Yani,
çöl toplumuna baktığınızda, çölde yaşayan insanlara baktığınızda doğa koşulları o insanlara hâkim
dir; ama, Anadolu gibi göçebe toplumlara baktığınızda doğa koşullarının nimetlerinden yararlanır
lar; ama, doğaya hâkim olmayı amaçlamazlar, kültürlerinin özünde bu vardır. O zaman. Batı gibi
çağdaş toplumlarda doğaya hâkim olma güdüsü hâkimdir ve çağdaş kültürün de özünde bu vardır.
Sanayileşmememizin ve yeni teknolojileri ithal ettiğimiz için, onlarla kültürümüzün uyum sağlayamamasının temelinde de bu var. O zaman, bizim, komplike bir gelişme programını ülkemizin önü
ne koymak durumunda olduğumuzu düşünmek durumundayız..Nasıl, 21 inci Yüzyıl, vizyon yüz
yılıysa vizyonumuzu, amaçlarımızı, hedeflerimizi, 21 inci Yüzyılın değerleri doğrultusunda koy
mak durumunda olduğumuzu söylemek istiyorum.
Tarımda toprağın verimliliği verimsizliği, değerii arkadaşlarım, tarımda, artık, eğer tarım, in
sanın doğaya hâkim olduğu bir anlayışla yapılmaya başladıysa bugünkü baş gösteren, uç gösteren,
bizim, özellikle sera diye adlandırdığımız o işletmeler önümüzdeki süreçte topraksız üretim yapan
çok katlı fabrikalara dönüşecektir. Eğer bunu iyi algılayamazsak, bunu iyi göremezsek, tarımı da
iyi algılayamaz ve ona göre de yönlendiremeyiz. Şimdi, tarım sektöründeki örgütlenme biçimleri
ni dünyadaki var olan konjonktüre göre yapmak durumundayız. Şimdi kapalı ekonomi uyguladığı
nız dönemlerde tarımda birçok örgütlenmeler yapmışsınızdır. Üreticiyi koruma adına kooperatifler
kurulmuş, başka birlikler kurulmuş; ama, globalleşen dünya ekonomisinde bu kurumların etkileri
hemen hemen hiç kalmamıştır; çünkü, değerii arkadaşlarım, siz bu biriikleri bu kooperatifleri bir
dayanışma duygusu içinde tüccara karşı, sanayiciye karşı, üreticiyi korumak için kuruyordunuz.
Kapalı ekonomilerde o endüstriyel ürünü alarak işleyen sanayici veya onu satan tüccar, o günün ka
palı ekonomik modeli içerisinde dilediği fiyattan satma şansına sahip. Gümrükleri kapatıyordunuz,
içpiyasada dilediğiniz Tıyattan satıyordunuz; ama, şimdi, Maraş’ta, Antep’te, Urfa'da iplik üreten
sanayici, o ipliği dünya pazarlarında pazarlamak durumunda ve dünyanın global pazariarındaki fi
yat hareketlerini o sanayicinin belirleme şansı yoktur. O sanayici kalitesiyle, esnek üretimiyle ve
ucuz üretimiyle o pazariara girmek durumunda. O zaman, o pazariarda sanayici rekabet edemezse,
doğal olarak o pamuğu yetiştiren çiftçinin de pamuğunun para etmesi mümkün değil.
Yani, o geçmişte, kapalı ekonomilerin, iki kutuplu dünyanın çekişmeye dayalı kurumlan artık
yok oluyor. Artık, o üreticiyle, çiftçiyle, sanayicinin çıkarları eşzamanda korunmak zorunda. Eğer,
bunu eşzamanda koruyamazsanız, onu koruyacak kurumlan kuramazsanız, sizin o kurduğunuz
geçmişteki kapalı ekonomilerdeki kurumlann hiçbirinin yaşama şansı yok. O zaman kendimizi al
datırız. rakamlan yazarız, bir 5 yıl sonra gelir, bu rakamlan burada bir daha tartışır “aman ulaşma
dı” diye, birbirimize burada uzun nutuklar çekeriz.
Onun için, değerii arkadaşlarım, tanmda, çok ciddî yeni gelişmeler ve değişmeler vardır. Ba
kın, İsrail bugün 3 renk pamuk üretiyor; bu, yarın S renk Üretecek anlamına geliyor. Bunun anlamı
nedir, biliyor musunuz; sanayide boya ve terbiye dediğimiz, özellikle tekstil sanayinin, entegre sa
nayinin önemli bir unsurunun ortadan kalktığı sürecin başlaması demektir. Şimdi, bu ortadan kalk
tı, bu 30 milyon marklık bir yatınm, bu yatınmı ortadan kaldıran, yeni bir genetik çalışmanın so
nuçlarını görüyor dünya, bunlar uç veriyor, bunlar artık bize yön vermek durumunda. Geçmişte
planlan uzun vadeli yapabiliyordunuz, niye; çünkü, bir bilimsel buluş, bir teknolojik gelişmenin ti
carî yaşama dönüşmesi, altı yedi yılı buluyordu; ama, bugün üç ayda artık ticarî yaşama dönüşür
hale geldi. Ticarî yaşama dönüşen bu teknolojik gelişmelerde, toplumsal dinamikleri ve üretim di-
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naıtıiklerini çok ciddî anlamda değiştirmekte. Onun için, ufkumuzu, bu açıdan önemli bir biçimde
geliştirmek durumundayız.
. Değerli arkadaşlarım, tarımda diğer bir örgütlenme de -tarım olduğu için söylüyorum- biz, kla
sik sürecin il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlükleri kurmuş ve oralara birer mühendis gön
dermiş, birer ziraat mühendisi göndermişiz ve bunlarla tarımın sorunlarını çözmeye çalışan, iğney
le kuyu kazmaya çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu kadar üniversite kurduk, bu üniversite
lerimiz, artık, genetik biliminde, bioteknolojide önemli adımla atarak, o bölgede gerekli desen de
ğişikliğini, gerekli yeni teknolojilerin geliştirdiği üretim biçimlerini, örgütlenme biçimlerini, oraya
getirecek tarımla, bu sanayinin bütünleşebileceği bir yeni yapısal kurumu kurmak zorundadır. Eğer,
bunları kuramazsanız, orada, yeni, bilgiyi -bilgi çağı diyoruz ya- tarıma aktaramazsanız, bu yeni
çağın koşullarını, gerektirdiği örgütlenmeleri yapamazsanız, orada başarılı olma şansınız yoktur di
ye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, eğer, bugün bizim yürüttüğümüz projeler sonuçlanırsa, yani. Devlet Su
İşleri eliyle veya küçük işletmelere Toprak-Su İşleri -şimdi, Köyhizmetleri- eliyle yürüttüğümüz
sulama projeleri gerçekleşirse, inanın ki, Türkiye’nin ne yeraltı suları ne de yerüstü suları, toprak
larını sulamaya yetmez; çünkü, sulama teknolojisini değiştirmiyor. Siz, hâlâ benim bölgemde özel
likle bundan 20 yıl önce başlamış, en eski teknolojiyle yapılan sulama teknolojisini hâlâ sürdürü
yor, hâlâ devam ediyor. Yani, şöyle söyleyeyim, kanaletlerin yeryüzünden gittiği ve kendi araların
dan özellikle yabanı otların bittiği ot tohumlarının suya dökülerek, tarlalara ekildiği bir süreç hâlâ
devam ediyor, yani, iki karış yerin üzerine bile çıkarmayı o suyu artık zahmet edip, yenide proje
lendirme zahmetine, bırakın bunları, bunların hepsi demode oldu, yeni, damlama sulamadan tutun,
yeni birtakım sulama daha az suyla, daha çok verim alabilecek yeni teknolojilerin geliştiği bir sü
reçte, siz, var olan suyunuzu tarlaya salacaksınız ve bunla da, yeraltı ve yerüstü sularınızı yetişti
receksiniz. Türkiye su zengini bir ülke değil, herkesin zannetiği gibi; Türkiye, dünyadaki diğer ülkelerie, ki Avrupa’yla ölçtüğünüz bazda bile su fakiri bir ülke olarak karşımıza çıkar. Değerli ar
kadaşlarım, onun için, su konusunu da iyi kullanmak zorundasınız.
Bunları çok yaygınlaştırmamız mümkün; ama, çok konu başlığı olduğu için, kentsel altyapı
nın gelişmesi ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılanması da, bu planın, bu dö
nemi içerisinde olduğu için birkaç kelimeyle de ona değinmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, bugünkü kentsel yapılaşma, gerçekten sanayi devriminin yarattığı mer
kezde büyük gökdelenlerin oluşturduğu bir sürecinin artık sona erdiği bir dönemin ürünü, artık bu
dönem sona eriyor. Artık, bundan sonra insanlar, kent merkezinde işlerini yapan insanlar olmak
tan, işlerini kendi evlerinde yapan insanlar konumuna geçme sürecine girdi; yani, sanayi devrimindeki otobüsün, otomobilin veya tramvayın ve diğer birçok taşıma araçlarının yerini, artık, fakslar,
artık e-mailler alacak ve bunların yerine insanlar bulunduğu yerierde çalışan insanlar konumuna
gelecek.
Şimdi, değerii arkadaşlarım, böyle bir kent yapısı, yeniden altyapıyı da gündeme getirecek.
Yani, ona uygun bir altyapıyı oluşturmak durumundayız. Programda, özellikle telekomünikasyon
konusuna özellikle çok önem verilmiş; ama, telekomünikasyon konusuna önem verilirken, teleko
münikasyonun daha iyi fert başına nasıl kullanılabileceğini de ve telekomünikasyonundan insanla
rın daha çok yararlanmalarını sağlayacak anlayışın nasıl geliştirileceği yok.
Şimdi, telekomünikasyon, hepimizin bildiği gibi, ilk başta, özellikle telefonun bulunmasıyla
başlayan, daha sonra 1946’larda bilgisayann bulunmasıyla ve daha sonra televizyonun ortaya çık
masıyla, bunların bir bütünsellik içerisinde birleşmesiyle oluşan gerçekten çok önemli bir sektör
haline gelmiştir. Telekomünikasyon dediğimiz sektör, özellikle 1996 yılına kadar dünyanın en bü
yük sektörü, dünya var olduğundan bu yana inşaat sektörüdür; ama, 1996 yılında ilk defa, dünya-
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nm en büyük sektörü telekomünikasyon oldu. Telekomünikasyon içerisinde de, bizim bu kullandı
ğımız araç, gereç yani sanayi mamülünün oranı, üçte 1 oranındadır. Yani, o gün -1996 rakamlarıy
la veriyorum- 700 milyar dolar tutan telekomünikasyonun toplam cirosu içerisinde, televizyonu,
bilgisayarı, cep telefonu ve var olan ne kadar sanayi ürünü varsa, hepsinin oranı, ancak üçte I ora
nında.
Bu da gösteriyor ki, dünyada, artık bizim gibi az gelişmiş ülkelerin sanayiyle gelişmesi müm
kün değil. Sanayiyle gelişmiş ülkelerin, on ülkenin arasına girmesi mümkün değil. O zaman, dün
yada var olan bu büyük bilgi pastasında pay alacak yeni yapılanmaları, yeni kurumsal yapılanma
ları ve yeni kurumlan, anlayışları ülkemize taşımak, getirmek zorundayız. Eğer, bunları getiremez
sek, genç nüfusumuz, toprak verimimiz, bilmem coğrafi yapımız, falan filan bunları konuşur geçe
riz; ama, bilgi çağını atlamış oluruz, nasıl ki 150 yıl geriden sanayi devrimini takip ettiysek, bilgi
çağında öyle 150 yıla filan tahümmülü yok, bir on yıl geri kaldığınız zaman, dünyanın en fakir ül
keleri arasına gireriz. Artık, öyle bilimsel gelişmelerin bu kadar yoğun ticarileştiği bir ortamda, siz,
bilgi teknolojilerine ve onun kurumlanna sahip olmayacaksınız ve dünyanın 10 ülkesi arasına gi
receksiniz, bu mümkün değil. Dünyanın fakir 10 ülkesi arasına girersiniz, bugün devam eden anla
yışımız ve anlayışınız devam ederse diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye, bunun örneğini yaşıyor, Türkiye’de bundan 1,5 yıl ön
ce hepimizin Karamehmetler olarak bildiği bir grup, Çukurova Grubu, tam bilmiyorum; ama, Tür
kiye’de herhalde 20 nci sıralardaydı. Bugün dünyanın ilk sıralarına geldi. Niye; stratejik bir karar
verdi. Yani, cep telefonu teknolojisini kullanma yönünde stratejik bir karar verdi ve bugün teleko
münikasyon konusunda verdiği o stratejik karar, onu, Koç’un da, Sabancı’nm da önüne geçirdi.
Şimdi, bu demek ki, var olan o büyük kurumların hantal yapısı, bu tür stratejik kararları, var olan
dünyanın anlayışını algılayamadı. İşte, ülke olarak, sektör olarak bunları anlayamadığımıza göre,
ülke olarak anlayalım, var olan bugünkü dünya konjonktüründe bu kurumlan ciddî anlamda kur
duğumuz zaman, biz, gerçekten pas farkıyla, belki de dünyanın ilk üç ülkesi arasına gireriz. Yeter
ki, bunu isteyelim ve buna yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirelim.
Değerli arkadaşlanm, bakın, kent yapılanna bir bakın, kurumların yeniden yapılanmasına bir
bakın, Allahaşkına bir bakın. 1960’ların ve özellikle ikinci dünya savaşının sonra güvenlik konseptine göre kurulmuş kentler. Şimdi, bütün kurumlan eleştirmek mümkün; ama, ben, içinde bulundu
ğumuz için, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir bakın Allahaşkına, Türkiye Büyük Millet
Meclisi kendi içinde nasıl durduğuna bir bakın, bir yurttaş, halkın Meclisine girerken. Genelkur
may karargâhına nasıl giriyorsa, aynı kategoriye sahip. Gelecek telefon edecek, orada da bir suba
ya telefon ediyor. Etrafı surlarla çevrilmiş, kapıda bekleyen polisler, jandarmalar, milletvekilinde
haber gelecek, insanlar içeri girip milletvekilleriyle görüşecekler.
Şimdi, bir milletvekilini düşünün, bakın, etrafı surlarla çevrilmiş lojmanlardan çıkıyor, oradan
etrafı surlarla çevrilmiş Meclise geliyor. Şimdi, değerli arkadaşlanm, biz, farz edelim ki, bu surlan yıktık, burayı park haline getirdik, insanlar girdi çıktı, milletvekillerinin burada ne işi var ofiste.
3 metrelik ofiste milletvekilleri memnun mu sanki; yok. Onlara bugünkü kaynağın dörtte l ’iyle bakın, kaynakların rasyonel kullanmayı söylüyor- bugünkü çalışma koşullannın 20 katı daha iyi,
şöförüyle ve kendine yardım edecek danışmanlarıyla yeni bir ofis açmak mümkün. 6 000 persone
li buraya toplamışsınız, 6 000 adam burada, 500 milletvekiline hizmet veriyor. Verebiliyor mu;
yok, vermiyor. Kimse memnun mu hizmetten; yok. Peki, neden bu Meclis radikal bir değişikliği
gerçekleştiremez, yeniden yapılanmayı gerçekleştiremez, dünyada bakın, yönetim ve işletme anla
yışı değişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 000 kişiye yemek verebilecek bir lokantacılık orga
nizasyonu yapıyor, Allah aşkına böyle birşey olur mu. Böyle bir şey olur mu?!
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Şimdi, bakın sağlık politikasında da söyledim, devlet eliyle sağlığı sürdürürseniz, şimdi, bizim
şurada, belki de Türkiye’nin orta boy hastanelerini aratmayacak bir biçimde revirimiz var, doktor
lar, hemşireler. Ben, dileğim yerde gidip, dilediğim sağlık hizmeti alma hakkına sahipmiyim ben,
bunun ne gereği var, yani, burada bir hastanecilik işletmeciliği yapılıyor.
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir kurumu yeniden çağdaş anlamda yapılandırıp,
milletvekillerini gerçekten çağdaş koşullarda. Şimdi, düşünün, birçok arkadaşımız burada bakan
lık yaptı. Bir, büyükelçiliğin davetine gidiyoru, şöför biziz, varıyoruz, yer yok. Geziyoruz, geziyo
ruz, geziyoruz, yer de bulamıyoruz, katılmadan geri geliyoruz. Çoğumuz böyle; ama, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bir şube müdürü de davetliyse, şöförüyle geliyor, şöförü yerini buluyor ko
yuyor.
Şimdi, hem çok büyük kaynağı buraya aktarıyoruz, hem de o kaynakları verimli kullanamıyo
ruz. Esas sıkıntımız orada, bütün kurumlarımıza bunu yaydığımızda, bu yeni anlayış, bu yeni kent
anlayışı, yeni organizasyon anlayışı yeni işletmecilik anlayışı yani, günün konsepti, çağın konseptiyle uygun yeni yapılanmalar yapmadan, rakamları yazarsınız, programlan yaparsınız; ama, bunu
gerçekleştiremezsiniz, kafamızda, yepyeni bir Türkiye kurmak varsa, bu yepyeni Türkiye’yi kura
cak yeni kurumlan kurmak durumundayız.
Değerli arkadaşlanm, bakın, şimdi, Türkiye, önümüzdeki süreçte, elbette ki, bu bilgi çağının
yeni teknolojilerini kullanırken, emek-yoğun sektörleri de, genç nüfusundan dolayı ihmal etmemek
durumunda; ama, bunları sürekli değişim ve yenilenme sürecine sokacak, inivasyon yeteneğine ka
vuşturacak bir ulusal inivasyon sistemini oluşturmak durumunda.
Değerli arkadaşlanm, bu var olan kurumun birinin yapısını değiştirerek, bunu yapması müm
kün, yani, KOSGEB’i kurmuşuz, hiçbir işe yaramaz hantal bir kurum olarak duruyor. KOSGEB’i
biz, yeniden ele alıp, küçük ve ortaboy sanayilerimizin inivasyon yeteneğini geliştirecek üniversi
telerimizde kurumsal olarak bütünleşmiş yeni bir anlayışla dizayn edebiliriz.
Ben, bu planın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; Türk insanının zekasına, gücüne becerisine
inanıyor, güveniyorum, Türkiye’nin özellikle bilgi çağında fas farkıyla da olsa, dünyada en önde
ülkeler arasına gireceği umuduyla Türkiye’nin büyükler arasında büyük olacağı umuduyla, hepini
ze saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dönen.
Sayın Ayaydın, buyurun.
AYDIN AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Bakan, Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üye
leri, bürokrasimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, Sekizince Beş Yıllık Kalkınma
Planı çerçevesinde sosyal ve ekonomik sektörlerle ilgili gelişme, hedef ve politikalan kamu hiz
metlerinde etkinliği artıniması ve ekonomide etkinliğin artınlmasıyla ilgili şahsî görüşlerimi sizlerie paylaşmak üzere söz aldım, bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Plan dönemleri olarak, tanm kesimi yatınm dağılımı. Birinci Kalkınma Plandan Yedinci Kal
kınma Planına kadar olan dönemde, bir düşüş trendi yaşamıştır. Birinci Planda toplam yatınmlann
yüzde 15’ini bulan tarım projeleri. Dördüncü Plan döneminde yüzde lO’a, Yedinci Plan Dönemin
de ise yüzde 3 civanna düşmüştür.
Yine aynı şekilde, tarımın gayri safıî millî hâsıla içindeki payı, 1987 fiyatlanyla Birinci Plan
döneminde yüzde 36,2’den, Dördüncü Plan döneminde yüzde 23,6’ya. Yedinci Plan döneminde ise
yüzde I4,I’e düşmüştür. Tarımın, millî gelir içindeki payı azalırken, nüfusun hâlâ önemli bir kıs
mı tarımla geçimini sağlamaya devam etmektedir.
Dördüncü Kalkınma Planı döneminde, üretimin ortalama yüzde 1,8, ihracatın yüzde 4, ithala
tın ise 3,9 oranında artması hedeflenmiştir.
-

13-

ülkemizde, 78 milyon hektarlık toplam tarım arazisinin yaklaşık 26 milyon hektarlık kısmı su
lanabilir arazilerden oluşmaktadır. 1999 yılı sonu itibariyle içmesuyu korumu ve taşkına yönelik
196 adet sulama ve hidroelektrik barajı inşaa edilmiştir.
Toprakta verimin artırılması için 139 000 hektarda toplulaştırma işlemi yapılmıştır.
Bitki zararlarıyla mücadele, çok büyük önem arz etmektedir. Çiftçinin bitki için attığı ilaçla
rın çevreye zararlı olmaması için eğitim yoğunlaştırılmalıdır. Ziraî ilaç üretimi yakından takip edil
meli, Avrupa Birliğince yasaklanmış insan sağlığı yönünden zararlı bileşimlerin ülkemizde üreti
mine de izin verilmemelidir.
Geçmişten gelen ziraî ürün çeşitliliği, muhafaza edilmeli ve bunlar gen bankası kapsamına
alınmalıdır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terörün beli kırıldıktan sonra, bölgede uygun damızlık, kü
çük ve büyük baş hayvan ihtiyacı hızla artmaya devam etmiştir.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde. Mera Kanunu ve yeni Haller Yasası çıkarıl
mıştır.
Tarım ürünleri sigortası yönündeki çalışmalar hızlandırılmalıdır.
GAP Projesi kapsamında Aşağı Fırat ile 108000 hektarlık alan, sulanmakta olup, 1999 sonun
da bu alan, Fırat ve Dicle Havzalarında 212 000 hektara ulaşacaktır.
Dünya Ticaret Örgütü tarım anlaşmaları çerçevesinde, ülke yükümlülükleri yerine getirilmiş,
Avrupa Topluluğuyla ortak tarım politikasında beklenen uyum sağlanamamıştır.
Tarım ürünleri sübvansiyonlarından, tarım taban fiyat uygulamalarından uzaklaşmak, artık,
kaçınılmazdır. Dünya tarım fiyatları üzerinde açıklanan fiyat stokların artmasına ve gelir kayıpla
rına yol açmaktadır. Bunun yerine ürün çeşitlemesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmelidir.
Tarım biriiklerinin yeniden organizasyonu önem arz etmektedir. Tarım ürünlerinde borsa teş
kiline yardımcı olmak gerekmektedir.
Hayvancılık sektöründe verimlilik düşüklüğü göze çarpmaktadır. Ortalama sığır karkas ağalı
ğı 250 kilogramken, Türkiye’de bu ağıriık 160-170 kilogram civarındadır.
Hayvanların ıslahı için sunî tohumlama yanında, damızlık sığır ithali önem arz etmektedir.
Sektörle ilgili kooperatifleşme ve üretici biriikleri yönünden örgütleme kaçınılmazdır. İrk ıslahı ge
liştirilerek, et ve süt verimi artırılmalıdır.
Ülkemiz, flora, yani bitki çeşitliliği, mera çalışmalarıyla korunmalıdır.
Arıcılık enstitüleri kurulmalı, özellikle geliştirilecek hayvan ırklarının, hayvan gem bankası
aracılığıyla korumaya alınması ve ar-ge çalışmalarının yoğunlaşması önem kazanmaktadır.
Su ürünlerimizde, özellikle içsularımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu baraj, göl alanlarının
değeriendirilmesi gerekmektedir.
Avrupa Topluluğu ortak balıkçılık politikasına uyum sağlanmalı, hijyenik ortamlı balık işle
me işletmeleri kurulmalı, bu işletmelerin KOBİ teşviklerinden yarariandırılması sağlanmalıdır.
Enerji üretimimiz, planlı dönemde büyüyen ekonomimize paralel olarak, talep baskısı altında
kalmıştır. Ülkemiz, kişi başına eneıji tüketimi itibariyle, Avrupa Biriiği üyeleri içinde 16 ncı sıra
da yer almaktadır.
Ülkemiz enerji kaynaklarının üretim ve temin maliyeti yüksektir. Bu projeler, yüksek finans
man ihtiyacı gerektirmektedir. Enerjide dışa bağımlılığımız halen yüzde 62 civarındadır. 1980 son
rasında özel sektöre açılan elektrik enerjisi üretim ve dağıtım hatlarında dünya birim fiyatlarının
yakından izlenmesi gerekmektedir.
-
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Malın bünyesine giren birim elektrik maliyeti, ihracata yönelik yatırımlarda, büyük önem ara
etmektedir. Otoprodüktör yatırımlarında engeller mutlaka kaldırılmalı, yatırımcının kendi elektri
ğini üretirken, kalanını bölge sanayicisine enterkonnekt sistemle aktarması özendirilmelidir.
Doğalgaz çevirim santralları için yap-işlet-devret, yap-işlet ya da işletme devri şeklinde yatı
rım özendirilmeli; ama, dünya birim kilovat alış fiyatları gözardı edilmeden, enerji üretimi fiyat
landırıl masına gidilmelidir.
Küçük tenörlü linyite dayalı Elbistan, Kütahya gibi santrallarda, mutlaka, çevreye duyarlı davranılmalı, kül ve kükürt filitre sistemleri devreye sokulmalıdır.
Ulaştırma sektörümüzde, ulaştırma ana planının bulunmaması, ulaştırma alt sektörlerinde kı
sa vadeli çözümlere yönelmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Ulaştırma sektöründeki yatırımcı ve işlet
meci kuruluşların aynı bakanlıkta toplanması sağlanabilirse, bu durum, yatırım ve işletme düzenin
de verimliliği artıracaktır.
Karayollarının toplam yük taşıma içindeki payı, 1990-1999 yılları arasında yüzde 75,6’dan
yüzde 89’a yükselmiştir. 19%. ve sonrasında karayolu ve otoyolu yapımı azalma seyrine girmiş;
ama, yolcu ve yük taşımacılığında artış devam etmiştir.
Havayolu taşımacılığında yüzde 19,7 artış olmuştur. Bunlar, ulaştırma altsektörlerinde yatırım
dengesizliklerini göstermektedir.
Yük ve yolcu taşımacılığında, özellikle demiryolu bağlantılarımızın kuzey-güney istikametin
de, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planında belirtilen güzergâhlarda oluşturulması gerekmek
tedir.
Gerek GAP Projesi nedeniyle elde edilen ürünlerin Kafkas pazarlarına şevki ve gerekse Mer
sin, İskenderun petrokimya kompleksleri ile Kuzey Karadeniz ve Ekonomik İşbirliği Üyesi ülkeler
arası ticarî ilişkilerin yoğunlaşmasıyla, alternatif demiryollarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Kafkas ve Ortaasya ülkeleriyle, ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılma
lıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasın
da büyük yarar vardır. Kars-Tiflis demiryolu bağlantısı hızla bitirilmelidir.
Deniz ulaşınıında, Avrupa Birliğine üyelik halinde kabotaj hakkı ortadan kalkacaktır. Sekizin
ci Plan sonunda, deniz ticaret filosu tonajının 13 milyon DWT’a çıkması hedeflenmiştir. Liman iş
letmeciliği hızla Avrupa Birliği normlarına ulaştırılmalı ve özellikle konteynır taşımacılığına uy
gun yeni liman projelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Müteşebbislerin finansal kiralama yöntemiyle gemi sahibi olma yönündeki istekleri, denizci
lik mevzuatında değişiklik yapılarak, mutlaka sağlanmalıdır. Gemi inşası ve gemi inşa tesisleri en
direkt teşvik araçları ile teşvik edilmelidir.
1995 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi sayısı 24 iken, 1999 yılında 38’e ulaşmıştır.
1995’te uçak sayısı 64 iken, 1999’da 75 uçağa ulaşılmıştır. Bu arada, iç ve dış hatlarda çalışan 8
özel havayolu işletmesinin elinde 47 adet uçak mevcuttur. Sektörde, sivil havacılık iniisiyatif kul
lanabilecek yapıda değildir. Öncelikle bazı havaalanlarımızın terminal ve radarlarının yenilenme
si, yeni teknolojilerin monte edilmesi gerekmektedir.
Kara ulaştırmamıza baktığımızda ise. Yedinci Plan döneminde yurtiçi taşımaların karayolu
tercihli olduğunu görüyoruz. Yolcu taşımalarının yüzde % ’sı karayoluyla yapılmaktadır. 1999 yı
lı itibariyle, yük taşımacılığının payı ise yüzde 89’a yükselmiştir. Yük ve yolcu taşımacılığında
sektöre uygun sigorta sistemi mutlaka oluşturulmalıdır.
Otoyol yapım ve işletimin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesinde, yeni model arayışları
na mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Yeniden yapılandırma kapsammda çıkarılacak Mahallî İdareler
Yasasıyla köy yollarının yapımı ve onarımı da il özel idareleri tarafından yaptırılabilecektir.
-
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Boruhatlı ulaşımında bugüne kadar enerji planlamasıyla koordineli bir çalışma, maalesef, ya
pılamamıştır. Doğalgazın kullanılmasının artırılması için, yatırımlara devam edilmektedir. BursaÇan doğal gaz hattı 19% yılında tamamlanmıştır. Bu hat, özellikle çevirim santralları ve bölge sa
nayi yatırımlarında kullanılmaktadır.
Doğalgazın arz yönünden tek merkezden alınması, ülke stratejisi açısından büyük sıkıntılar
yaratabilir. O nedenle, birden fazla doğalgaz kaynağının bulunması önem arz etmektedir. İran’la
19% yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, 10 milyar metreküplük gaz için hat döşenmesine
başlanmıştır. Rusya’dan alınacak 16 milyar metreküplük doğalgazın Karadeniz’den geçirilerek
Samsun-Ankara hattının yapım kararı alınmıştır. Ayrıca, 1999 yılında Türkmen gazının ithali yö
nünde anlaşma imzalanmıştır. Hazar Bölgesindeki en önemli petrol ve gaz üreticileri, Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır. Bölge toplam rezervleri, bu dört ülkeye aittir. Bu re
zervler, 20-200 milyar varil ham petrol, 6,5-18 trilyon metreküp doğalgaz olarak tahmin edilmek
tedir. Bu rezervler, dünya petrol rezervlerinin yüzde 17’si, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 12’si
civarındadır.
Türkiye’de BOTAŞ, iki önemli proje üzerinde çalışmakta. Bunlar, Bakû-Tiflis-Ceyhan ham
petrol boru hattı ve Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattıdır. Güvenilir ve istikrarlı bir
geçiş ülkesi olan Türkiye, coğrafî konumunun da verdiği avantajla, Hazar bölgesinde üretilen pet
rolün düşük fiyatla ve emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlayacak olan Bakû-Tiflis-Ceyhan ham
petrol ana ihraç boru hattı projesini geliştirmiştir. Bu projeyle, petrolün uluslararası piyasaya ihra
catının hem emniyetli hem de güvenilir, ekonomik ve çevre şartlarına uygun bir şekilde yapılması
sağlanmış olacaktır. Bu projenin amacı, Azerî petrolünün bir kısmının Akdeniz’e taşınmasıdır. Ka
zak, Rus ve Türkmen petrollerinin sistemi kısmî ilavesiyle proje Hazar-Akdeniz Ham Petrol Boru
Hattı FVojesi adını almaktadır. Bu boru hattının kapasitesi, 1 milyon varil/gün olacaktır. Boru hat
tının kapasitesi, Azerî ve Kazak üretiminden karşılanmakla birlikte, isteklerine bağlı olarak, bölge
de yer alan diğer üretici devletlerden sağlanacaktır.
Türkiye, halihazırda, bölge petrolü açısından önemli bir pazar konumundadır. Taşınacak pet
rolün bir bölümüyle de, Türkiye petrol talebinin karşılanması planlanmaktadır. Bakû-Tiflis-Ceyhan
ham petrol ana ihraç boru hattı projesi. Güney Kafkasya ve Ortaasya’yı Türkiye ve Akdeniz’e bağ
laması planlanan doğu-batı taşıma koridorunun en önemli basamağıdır. Bu proje, Türk boğazların
daki aşırı trafik yükünden kaynaklanan geçiş sisteminin en aza indirilmesi açısından önemli bir
avantaj sağlayacaktır.
Ülkemizde, doğalgaz kullanımı yaygınlaşmaktadır, önümüzdeki dönemde, daha da yaygınla
şacaktır. Bu nedenle, hem ithalat miktarımızı artırmak hem de kaynak çeşitlendirmesini sağlamak
amacıyla, büyük ve önemli doğalgaz projeleri üzerinde çalışılmalıdır. Bu projeler, Türkmenistan ve
diğer doğu ülkelerine ait doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasına imkân sağlaya
caktır. Söz konusu projelerle, Türkiye doğalgaz talebiyle birlikte Batı pazarlarının ihtiyacının da
karşılanmasını planlamaktadır. Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattı projesi, Türkiye
gündeminde önemli yer almaktadır. Bu konuda, Türkmenistan ve Türkiye hükümetleri arasında, 29
Ekim 1998 tarihinde, Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğalgaz projesinin gerçekleş
tirilmesi ve Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğalgaz satış anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya
göre, Türkmenistan’dan taşınacak olan 30 milyar metreküp/yıl doğalgazın 16 milyar metreküpünün
Türkiye’de tüketilmesi ve geri kalan miktarının ise Avrupa’ya iletilmesi planlanmaktadır. Türkme
nistan ile Türkiye arasında inşa edilecek olan boru hattı, daha sonra Çanakkale Boğazı ve Trakya
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacaktır. Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak atılan başka bir
önemli adım ise, Türkiye ve Türkmenistan hükümetleri arasında 21 Mayıs 1999 tarihinde imzala
nan doğalgaz alım-satım anlaşmasıdır, özetle, tarih boyunca, doğu ile batı arasında doğal köprü
olan Türkiye, günümüzde doğu ile batı arasında enerji köprüsü olmaya aday olmuştur.
-
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Turizm sektöründe, ülkemiz 1980’Ii yıilann ikinci yarısmdan başlayarak gerçekleştirdiği yatı
rımlarla dünya turizmi içindeki payını yüzde 1,4’ten 1,6’ya, yabancı turist sayısını 7,7 milyondan
9,7 milyon kişiye yükseltmiştir. 1995-1998 yılları arasında ülkemiz, en çok turist kabul eden ülke
ler sıralamasında 12, gelirlerinde ise 8 inci sırada bulunmaktadır. Yatak sayımız, 1999 sonu itiba
riyle 312 000 civarındadır. Ülkemiz bu önemli gelişmelere rağmen, dünya turizm pazarlannda ta
nıtım ve pazarlama sıkıntılarını yenebilmiş değildir. Bu konuda, reformist hareketlere ihtiyaç var
dır. Tur operatörlerinin tek yanlı fiyat politikaları ülkemizi zorlamaktadır. Turizm konaklama tesis
lerinin ihtiyacı olan destek personelinin hizmet kalitesinin meslek okullarında kısa süreli kurslarla
giderilmeli ve bu okullarda Avrupa Birliği normlanna uygun eğitim sağlanmalıdır.
Yeni eğilimlere bağlı olarak, sektörde oluşan küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine izin vere
rek bunların KOBİ statüsünde devlet yardımlarından istifade ettirilmesi sağlanmalıdır. Olumlu
imajların güçlendirilmesi, yanlış imajların silinmesi, tüketici beklentilerine uygun turizm ürünleri
nin yaratılması, harcama gücü yüksek pazar segmentlerine yönelerek kişi başına düşen turizm ge
lirlerinin artırılması, turizmin bütün yıla ve coğrafî bölgelerimize yayılması, ortalama kalış sürele
rinin uzatılması, turizmde öncelikli hedefler olmalıdır. Mevcut kapasiteler kullanılıncaya kadar, tu
rizm teşviklerinde ağırlık, pazarlama, hava ulaştırması ve toplam kalitenin yükseltilmesine veril
melidir. Turizm sektörüyle ilgili sivil toplum örgütlenmesi, turist rehber odaları, turizm işletmele
ri birliği, pansiyon işletmecileri birliği gibi kuruluşların kanun tasarılarının bir an önce yasalaşma
sı gerekmektedir.
Ülkemizde, kentsel ve kırsal altyapıya bakacak olursak, 2000 yılı sonunda kentsel nüfusun
43,3 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 66,4’ünü oluşturacağı tahmin edilmektedir. Özellik
le büyük şehir metropollerinde oluşan yığılmalar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki teröre daya
lı göç olgusu, bölgede yer alan şehirlerde sosyal patlamalara, yoksulluğun kentlere taşınmasına ne
den olmuştur. Göç olgusu, şehirde yaşam standartlarım zorlamakta, eğitim, sağlık ve altyapı hiz
metlerinin mahallî idarelerce götürülmesini imkânsız hale getirmektedir. Kentlerin karakteristik
kültür ve turistik dokuları korunmalı, kamu alanlarının tespiti ve planlaması hızla bitirilmeli, orga
nize sanayi bölgeleri için arazi tahsisleri yapılmalı, sanayi işletmecilerinin ortak olarak kullanabi
lecekleri teknoparkların oluşturulması sağlanmalıdır.
Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, birim ve teknolojideki hızlı değişimler ve daralan
sınırlara uyum sağlamaya çalışan toplumun ihtiyaçlarının süratli ve kalıcı çözümü açısından son
derece önem arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden yapılanmayı mecbur kılmak
tadır. Merkezî idarede yığılan yetki ve görevler, yerel yönetimlere devredilmemekte, yetki payla
şımı sağlanamaktadır. Kamuda görev, yetki ve sorumluluk dengesinin tam kurulamamış olması, ör
gütlenme biçimini felç etmekte ve zayıflatmaktadır. Her geçen gün, hantallaşan, iş verimliliği tar
tışılan kurumlar ve kuruluşlar artmaktadır. Görev ve iş tanımları eksiktir. Süratle günümüze uyar
lanması gerekmektedir.
Kamuda asıl ücret dışında ana büyüklüğü geçen çok sayıda ödeme türü ve ücret unsuriarı gi
bi büyüklükler, ücret adaletsizliğini daha da artırmaktadır. Bu tali ek ücret kalemleri, vergi matra
hı içinde yer almayan unsuriardır. Belirli sınıf ve statü için yapılan düzenlemeler, ücret sisteminin
daha da tartışılır hale gelmesine neden olmaktadır. Kamu görevlileri, sistemin aksayan yanlarını
görseler bile, ellerini kollarını bağlayan kanun, kural ve nizamlar üzerinde oynama hakları sınırlı
dır. Kamu yönetimine adaletli, hızlı işleyen, kaliteli mal ve hizmeti topluma sunabilen yeni yön
temlerin geliştirilmesi şarttır. Eğer bu durum sağlanabilirse, demokrasi, sosyal devlet, demokratik
devlet anlayışı işlerlik kazanacaktır. Halka güven gelecek, insanımız kullandığı hizmetin karşılığın
da tatmin olacak; kısaca, devletle millet arasındaki diyalog olumlu anlamda gelişecektir.
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Kamu kurumlarmda yeniden yapılanmadan amaç, verimliliğin, etkinliğin ve tasarrufun oluş
turulması, halkm nezdinde kamu kurum ve kuruluşlarmın saygınlığmm artırılmasıdır. Kamu perso
nelinin değişen teknoloji karşısında hızla hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekmektedir. İş tanım
larıyla beraber, norm kadrolar oluşturulmalı. Ücret skalası norm kadrolara göre düzenlenmelidir. İşe
göre adam istihdamı politikası ile kariyer ve liyakat esas alınmalıdır. Sendikal haklarla birlikte, eşit
işe eşit ücret ilkesi esas olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında gereksiz kay
nak ve kadro yığılmaları mevcuttur. Bölgelerde siyasî nüfuz sağlamak için yapılan bu yığılmaların
önüne geçilmelidir. Özellikle yurtdışı teşkilatlan yeniden gözden geçirilmeli, işlevi kalmamış bi
rimlerin tavsiyesi yoluna gidilmelidir. Kamu kurumlarmda elektronik bilgi yöntemine, araştırma
planlama ve koordinasyon birimlerine önem verilmelidir. Kamu yönetimi ve vatandaş arasındaki
sorunların hallinde katalizör vazifesi görecek yönetimi denetleyen ama, yönetime bağlı olmayan bir
nevi hükümet komiseri olan ve ilk olarak İskandinav ülkelerinde uygulanan ombusdman mekaniz
ması tekrar tartışmaya açılmalıdır.
Adalet hizmetlerine ayrılan kaynak tahsisleri yetersizdir. Yargılama süreci, çok uzun ve sürün
cemededir. Bu alanda yetişmiş işgücü sıkıntısı giderilmelidir. Ceza infaz sorunları büyük boyutla
ra ulaşmıştır. Bu sistemin bütünüyle gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. Avukatların staj
larında verimsizlik gözlenmektedir. Haksız yere tutuklamalara tazminat verilirken, yargılanmanın
yenilenmesi yoluyla beraat ettirilenlere tazminat verilmemesi hakkaniyete uygun değildir. Güven
lik hizmetlerinde verimliliğin artırılması için bilgi ve teknolojiye dayalı geniş Ar-Ge harcamalarıy
la donatılmış kriminal laboratuvarlarmın kurulması şarttır. Karakol sistemiyle mekana bağlı kal
maktan ziyade, mobilize kuvvet ve geniş haberleşme ağı büyük önem taşımaktadır. Güvenlikte ve
rimin artırılması için modem tesis ve makine, silah ve teçhizat gerekliliği vardır.
Merkezî idare ile mahallî idareler, üniter yapı içinde idarenin bütünlüğü ilkesine uygun olarak
iş bölümü ve koordinasyona bağlı bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Ekonomide rekabet hukuku, İkinci Dünya Savaşından günümüze uzanan gelişme sürecini ta
şıyan hukuktur. Etkin bir rekabet piyasasının kendiliğinden oluşan bir düzen olmadığı, aksine in
sanlar tarafından oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması gereken sosyal bir düzen olduğu, tüm
dünyada kabul edilmektedir. Türkiye’de, bu yasal düzenleme tüm OECD ülkelerinden sonra Ara
lık 1994 yılında çıkanlan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunla oluşmuştur. Bu ka
nunun amacı, mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma,
karar ve uygulamalannı ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bunu kötüye kullanmalarını önle
mektir. özelleştirme uygulamalarında rekabetin korunması şarttır. Özelleştirme uygulamalarında,
mutlaka. Rekabet Kuruluyla birlikte çalışmaların yapılması zorunludur, özellikle şirket birleşme
lerinin bütün dünyada yoğunluk kazanması ve Türkiye’de de artık şirketlerin birleşme eğilimine
girmesi, bu birleşmeler sonucu doğabilecek bir tekelleşme ve bu tekelleşmeden kaynaklanacak ha
kim durumun kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla. Rekabet Kuruluyla mutlaka biriikte çalışıl
malı, Rekabet Kurulunun görüşünün alınması zorunludur. Fikrî ve sınaî hakların korunması mutla
ka gözardı edilmemelidir.
Bu çerçevede. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ayaydın.
Sayın Ünal, buyurun efendim.
ZEKl ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerii üyeler, değerii milletvekili ar
kadaşlarım, değerii bürokratlar, basınımızın kıymetli mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 8,9 ve 10 uncu bölümlerini işleyeceğiz ve gö
rüşlerimizi burada ortaya koyacağız. Ancak, ben, konuşmama başlamadan evvel, önemli bir konu
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ya temas etmek istiyorum. Efendim, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, önümüzde hükümetin.
Parlamentonun, devletin, milletin beş yıllık bir projeksiyonu; yani, Türkiye’nin gelir durumu ne
olacaktır, Türkiye’nin bütçe durumu ne olacaktır, gayri safî millî hâsılası ne olacaktır, böyle bir
projeksiyon. Yani, ülkenin gündeminde önemli yer tutması gereken bir konu; ancak, ben dikkat
ediyorum, devletin televizyonları, oldukça ilgisiz. Yani, bir artistin, bir şarkıcının, bir türkücünün
-ben onları küçük görmek için bunları söylemiyorum- yediği yemeğe varıncaya kadar, değiştirdiği
arkadaşlara varıncaya kadar, bunlarla uzun uzun programlar yaptıkları halde, ülkemizi çok yakın
da ilgilendiren bu konuda, devletin televizyonları hiç de ilgi göstermiyor. Bunun sebebi nedir, çok
merak ediyorum. Bazı gerçeklerin duyurulmasından mı endişe ediliyor; yoksa, devletin televizyon
ları, gerçekten, ülkenin şu anda en önemli gündemini oluşturan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nını es mi geçiyor. Dolayısıyla, Sayın Hükümetten ve Sayın Başkandan, ben şahsen rica ediyorum,
biraz duyarlılık göstersinler ve yıllardan beri. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bütün ba
kanlıkların bütçeleri görüşülürken TRT l ’de olsun ve diğer kanallarında olsun, özet bilgiler verdi
ği halde, ilginçtir, bu sene hiçbir zaman vermemiştir. Yani, sıradan herhangi bir kişi, bir şey söy
lüyor, onu aylarca icabında, resmî televizyonlar tartışabiliyor ve böyle ciddî bir konuda da, maale
sef, es geçiyor. Özel televizyonlar için ben bir şey söylemiyorum; zaten, birkısım özel televizyon
lar, pomo filmlerle, erotik bazı sahnelerle tabiî reyting yapmak istiyor. Ben, onların bu konudaki
politikasına tabiî ki, karışmak istemiyorum. Onlar değişik bir galakside yaşıyorlar, biz değişik,
farklı bir galakside yaşıyoruz, hükümet hakeza öyle, millet, halk; yani, çok farklı galaksilerde ya
şıyoruz, gündemler çok farklı.
Efendim, bu 20 dakikalık zaman içerisinde, belki. Sayın Başkanımız da, iki grup da bir araya
getirildiği için, biraz müsamaha edeceklerini tahmin ediyorum; dolayısıyla, bu bölümlerde, tarım,
enerji, ulaştırma, turizm, kentsel, kırsal altyapı, çevre ve bunun yanında tabiî, adalet, güvenlik hiz
metleri, mahallî idareler, kamu yatırımları, doğal afetler, trafik ve cangUvenliğiyle ilgili konular ve
hukukî konular. Bunlar, fevkalade önemli konular. Tabiî ki, bu kısa zaman içerisinde bunları ince
lemek ve istediklerimizi burada belirtmek mümkün değil; ancak, ben, burada, bir uyan ve tenkit
babında, birkaç noktaya temas etmek istiyorum.
Genelde, altbaşlıklannda, mevcut durum, amaçlar, ilkeler, politikalar, hukukî ve kurumsal dü
zenlemelerden söz edilmektedir. Acaba diyorum, plan küçük olsun, öz olsun, fazla dağınık olma
sın gerekçesiyle mi bilmiyorum, daha önceki planlarla mukayese edildiği zaman, gerçekten, baz
konuların çok es geçildiğini, kapalı geçtiğini, flu olduğunu görüyoruz ve bu başlıklar altında veril
miş olan bilgiler de, kesinlikle ifade etmek istiyorum, tatminkâr değil. Ben, birkaç tane örnek ver
mek istiyorum; Mesela, tarım bölümünde, tarımın mevcut durumu işlenmiş ve burada, tabiî ki
mevcut durum denilince, ana sorunlar da gündeme getirilmeliydi ve hemen şunu eklemek istiyo
rum, bugün tarımın ana gövdesini tabiî ki, tarımsal girdiler oluşturur; ancak, ben inceledim, tarım
sal girdilerden hiç söz edilmiyor. Bir sulama suyu, gübre, traktör, tohumluk ve ziraî mücadele ilaç
larıyla ilgili olarak bir perspektif yok. Peki, şunu da ben çok merak ediyorum; yani, bunların ne ka
darı yeriidir, ne kadarı ithalattır, talep nedir, hatta, yerine göre, tabiî ki, ihracat da söz konusudur
Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi yok ve çok ilginçtir, tarımsal girdiler, hükümetleri sarsan
önemli konular; yani, 20 milyon civarında çiftçi ailesini ilgilendiren konular olmasına rağmen, Se
kizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, bu konuyla ilgili herhangi bir hedef yok, hedefler ortada yok
Dolayısıyla, ben şahsen şöyle bir şey bekliyordum; beş yıllık zaman içerisinde, bizim traktör üre
timimiz ne olacaktır, ithalatımız ne olacaktır, gübre üretimimiz, tüketimimiz ne olacaktır, eğer it
halat varsa, ithalatımız en olacaktır, talep ne olacaktır; bütün bunlar, derii toplu bir şekilde plana
dercedilmeliydi ve bu görülmüyor.
Yine, bir misal daha vermek istiyorum. Hukukî ve kurumsal düzenlemelerden söz ediliyor.
Buradaki maksat nedir; maksat, mevcut durumla, tespit etmiş olduğumuz sorunları çözmektir, hu
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kukî alanda çözmektir. Şimdi, örneğimize geçiyoruz; mesela, 1370 sayılı paragrafta, ortalama iş
letme büyüklüğünün 5,9 hektar olduğu ifade edilmektedir ve gerçekten, ortalama büyüklük olarak
bu çok küçük bir işletmedir. Şimdi, plan, madem hukukî bir düzenlemeye de girecektir ve giderek
miras yoluyla bu topraklar, işletmeler küçülmektedir, öyleyse, hukukî düzenlemelerin içerisinde
miras hukukuyla ilgili bir düzenlemeye de yer verilmesi gerekiyordu. Neden; her şeyden evvel, şu
anda, devletin iki tane bakanlığı, arazi toplulaştırmakla ilgili olarak faaliyet gösteriyor. Biri Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öbürü Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki Tarım ve Toprak
Reformu Genel Müdürlüğü. İki tane bakanlık, şu anda, tabiî ki, yıllardan beri sürüyor bu iş de, şu
anda, toplulaştırma işiyle meşgul oluyoriar. Dağınık araziler toplulaştırıyor; fakat, Sekizinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı döneminde acaba, biz bu kadar emek sarf ediyoruz ki, hektarının maliyeti
650 milyondur, bunu da ifade etmek istiyorum, acaba, bizim bu plan döneminde toplulaştırma he
defimiz ne olacaktır veyahutta, bu çerçeve zarfında, araziler miras yoluyla daha da küçülmesi ha
linde, bizim hukukî tedbirlerimiz ne olacaktır, bu konuda da herhangi bir açıklama yok.
Yine bir misal vermek istiyorum. Bitkisel üretimle ilgili 1310 sayılı paragrafta, nadas alanla
rının daraltılmasıyla ilgili bir projeden söz edilmektedir. Elbette, böyle bir proje faydalıdır. Fayda
lı olduğu için zaten buraya konulmuştur ve bu konuda bilgi de veriliyor. 1995 yılında yaklaşık 114
000 hektar, efendim, bu durum, en sonunda 237 000 hektara çıkarılmak suretiyle, nadas daraltılma
sı projesi uygulanmış. İyi de, yani, üzerinde görüşme yapmış olduğumuz Sekizinci Plan dönemin
de nadasın daraltılmasıyla ilgili olarak hangi hedef biz ortaya koyuyoruz, öyle bir hedef yok. Eğer
varsa, belki gözümden kaçmış olabilir. Ben okudum, yani, nadas daraltılmasıyla ilgili olarak, bir
hedef görünmüyor burada.
Yine, ikinci ürün araştırma ve yayın projesi uygulamasından bahsediyorum. 1995’e göre, bir
gelişme olmuş ve bu meyanda, mısır, susam, ayçiçeği, çeltik ve soya gibi ürünlerin ekili alanların
da, 1999’da 35 000 hektariık bir artış görülmüş; bu da iyi mutlaka. İkinci bir ürünü devreye sok
mak, fevkalade önemli bir olay. Ancak, yine bakıyorum. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında,
bu konuda herhangi bir bilgi yok. Eğer hakikaten bunlar çok önemliyse ve geçmiş dönemlere ait
bilgiler sunuluyorsa, mutlaka, önümüzdeki plan döneminde de bunların gündeme getirilmesi ve bu
zaman zarfında da hedeflerin ortaya konulması gerekirdi ve göremiyoruz.
Hayvancılık konusunda da aynı şekilde bir durumla karşı karşıyayız. 1331 sayılı paragrafta,
gelişmiş ülkelerde sığır kargas ağırlığından söz ediliyor ve onların 250 kilogram, ülkemizde de 160
ile 170 kilogram arasında olduğu belirtiliyor. Bu bir tespit. Bu ülkelerde, yani, gelişmiş olan ülke
lerde, laktazyon döneminde, 5 000 ile 6 000 kilogram üzerinde ve o civarda bir verim alındığı hal
de, ülkemizde bunun dörtte biri, 1 400 kilogram ile 1 500 kilogram arasında değişiyor; tespit bu.
Öyle de, yani, bu tespitten sonra, plancılık olarak şunu hemen hatırımıza getirmemiz gerekirdi;
Aşağı yukarı, ben bildim bileli böyledir; yani, dörtte bir, üçte bir civarındadır verim. Demek ki, ge
çen dönemde de pek fazla bir mesafe kat edilmemiş; ama, hiç değilse yeni bir planla karşı karşıyayız, yeni bir plan yapılmış, önümüzdeki beş yıl içerisinde diğer gelişmiş ülkelerdeki gerek süt ge
rekse et verimini ne zaman, hangi tarihte yakalayabiliriz, böyle bir hesap da yok. Tespit edilmiş ol•saydı, bunu da yine planda görmemiz mümkün olabilirdi.
Su ürünlerine geliyorum ve şu anda çok ilginçtir, Türkiye’nin 8 300 kilometre civarında bir kı
yı şeridi olmasına rağmen, biz su ürünleri ithal ediyoruz ve ayrıca üretimimiz oldukça düşük. Bu
rada. zaten, bazı bilgiler de veriliyor. Ben bu bilgilerden ziyade, şunu vurgulamak istiyorum: Seki
zinci Beş Yıllık Kalkınma Planı tespitlerinde su ürünleri üretiminde bir gerileme olduğu ifade edil
mektedir; yani, bu bir tespit. Öyleyse acaba, bu gerileyen su ürünleri politikasında hangi tedbirleri
almamız gerekir ki, bu konuda ileriye gidebilelim. Yine, planda biz bunu maalesef göremiyoruz.
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1365 sayılı paragrafta, ormancılıkla ilgili konular var. Yedinci Plan döneminde sektör üretimi
nin yılda binde 1 azalması, ihracaUn yüzde 4,2, ithalaün da yüzde 7,4 artması beklenmektedir de
niliyor. Yedinci Beş Yıllık Plandan bahsediyoruz; yani, bir geriye gidiş var. Şöyle ifade etmek is
tiyorum: Dış ticarette, orman ürünlerinde, yüzde 3,2’lik bir açık var. Biz bunu tespit etmişiz. De
mek ki, ormancılık alanında, ciddî tedbirler almamışız, belirli bir performans göstermemişiz, böy
le bir duruma gelmiş geçen beş yıllık kalkınma döneminde. Şimdi, ben. Sekizinci Beş Yıllık Kal
kınma Planını inceliyorum. Acaba, diyorum, bu orman ürünleriyle ilgili bir hedef ortaya konulmuş
mudur; o da yok.
Efendim, bu misalleri çoğaltmak mümkün. Hemen, ben, enerji sektörüne geçmek istiyorum.
Yine aynı şekilde, enerji sektöründe de, bir mevcut durum var. Bunlar güzel bir şekilde tespit edil
miş ve plana konulmuş. Tespitleri aynen okuyorum: “Enerji kaynakları açısından zengin olmayan
ülkemizde bu alanda halen yüzde 62 düzeyinde bulunan dışa bağımlılık, tüketim gelişirken, zaman
içerisinde artacaktır. Bunun manası nedir; demek ki, yüzde 38’i dışa bağımlı değil. Yani, yerli kay
naklardan istifade ederek elektrik eneıjisini temin ediyoruz demektir ve bunlar da, tabiî ki, termik,
hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklardan temin ediliyor. Benim, burada merak ettiğim konu şu: Ma
dem ki, yerli kaynaklarımız şu anda yüzde 38’ini karşılayabilmektedir, acaba, bu yerli kaynakları
mız, ne kadar süre dayanabilecektir, ihtiyacımızı karşılayacaktır? Eğer, biz, bu konuda bir hesap
yapacak olursak, elbette ki, bir enerji kriziyle karşı karşıya gelebiliriz. Bu konuda da, yine, aynı şe
kilde, planda maalesef herhangi bir bilgi yok.
1395 inci paragrafta. Altıncı Plan döneminde, enerji yatırımları itibariyle 12 milyar öngörülen
yatırım, ancak 8 milyaria realize edilebilmiş. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da, 18 milyar
dolar yerine, ancak 11 milyar dolar yatırım yapmak suretiyle, o günkü şartlar altında enerji politi
kası yürütülmüş. Anladığım kadanyla, hedeflenen yatırım miktarıyla realize edilen miktarlar ara
sında büyük farklar var.
Peki, şahsen çok merak ediyorum, yani. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ortaya koymu
şuz, her yıl şu kadar yatırım yapacağız demişiz. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da aynı şey
leri ortaya koymuşuz; ancak, acaba benim gözümden mi kaçtı diye düşünüyorum; Sekizinci Beş
Yıllık Kalkınma Planında, yıllık olarak veyahut da beş yıllık olarak kaç milyar dolarlık enerji ya
tırımı yapmamız gerekiyor, şahsen, bunu bulamadım ve göremedim. Eğer, hakikaten, benim gö
zümden kaçmışsa, şu anda, sizden özür diliyorum.
Bir de doğalgaz konusu var. E)oğalgaz konusu, bildiğiniz gibi, son zamanlarda bir hayli gün
demi meşgul etti ve özellikle. Mavi Akım Projesiyle biriikte, birtakım dedikodularda kamuoyunda
tartışıldı. Efendim, Mavi Akımdan 2010 yılına kadar 16 milyar meü-eküp doğalgaz gelecek, mev
cut hatdan da 14 milyar metreküp doğalgaz geldiğine göre, toplam 30 milyar metreküp. Demek ki,
Rusya’dan, biz, bu şekilde, toplam 2010 yılına gelinceye kadar ki projeksiyonda, 30 milyar metre
küp doğalgaz alacağız. Yine aynı şekilde. Sayın Enerji Bakanının ifadelerinden anladığımız kada
rıyla, talep, o yıllarda, 2010 yılında 55 milyar dolar olacak. Bunun manası, yaklaşık yüzde 60’lık
bir bağımlılık getiriyor demektir Rusya’ya karşı. Rusya, biliyorsunuz, evet 1989 yılında çözülmüş
tür; ama, Rusya, ondan sonraki politikalarında, aynen Çariık Rusya’sı gibi bir yayılmacı politikayı
izler hale gelmiştir, hatta Türk cumhuriyetlerinin birçok bölümünü de yine aynı şekilde 1990’dan
evvelki Sovyet Rusya’nın hudutları içerisine nüfuzu içerisine katma konusunda da çalışmaların ya
pıldığı da herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla, 200, 300 yıldan beri, hatta 400 yıldan beri,
Rusya, sıcak denizlere, Akdeniz’e inmek için sürekli, Türkiye'yi bir engel olarak görmektedir. Al
lah korusun, önümüzdeki yıllarda, böyle bir siyasî kriz, askerî kriz çıkmış olsa, bir ekonomik kriz
çıkmış olsa, aramız açılmış olsa, yüzde 60’la Rusya’ya bağlıysak, o zaman bizim hayatımız felç ol
maz mı? Dolayısıyla, bunu çeşitlendirmek lazım, çok değişik, farklı ülkelerden doğalgaz almak su
retiyle, belirti bir yere kapılanmamak lazım diye düşünüyorum.
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Burada, yine vurgulamak istediğim bir konu vardır. Devlet Planlama Teşkilatıyla, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığmm, doğalgazm talebi ve tüketimi konusundaki miibayenetleri, aralarmda, bir anlaşmazlık var; bu nereden kaynaklanıyor, onu bilmiyorum.
Planın 185 inci sayfasında, 1430 nolu paragrafında, dönem sonu doğalgaz talebi, yani 2005 yı
lında, 35 milyar metreküp olacağından söz edilmektedir.
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımn açıklamasından da, bu rakamın 45 milyar metre
küp olduğunu öğreniyoruz. Yine, Sayın Bakanın açıklamasından, 2010 yılında 55,2020 yılında da
82 milyar metreküp olduğunu öğreniyoruz. Burada merak ediyorum, bir tarafta plan yapıyoruz, bu
rada 35 milyar metreküpten söz ediyoruz. Yani, 2005 yılında; fakat, bunun yanında. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının vermiş olduğu verilere göre, bu, 45 milyar metreküp oluyor. Bu farklı
lık nereden kaynaklanıyor? Acaba, Devlet Planlama Teşkilatının hesaplarında mı bir hata vardır,
yoksa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bir hesap hatası mı vardır, bunu merak ediyorum.
Ayrıca, yine. Planın 200 üncü sayfasında, 1548 nolu paragrafında, 2005 yılında deniliyor, do
ğalgaz boru hattı taşımacılığının 43,7 milyar metreküpe ulaşmasını beklendiği ifade ediliyor.
Eğer, gerçekten burada bir çelişki yoksa, daha evvel 35 milyar metreküpten söz edilmişse
2005 yılında, burada da 43,7 milyar metreküpten söz edilmektedir. Acaba bir talep fazlası şeklin
de mi değerlendirilmiştir, onu öğrenmek istiyorum.
Yine, enerji konusuna geliyorum. Nükleer enerjiden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bu
nükleer enerji konusu, hemen hemen dünya kamuoyunu ilgilendiren, meşgul eden bir konu ve şu
anda, dünya üzerinde 434 reaktörün olduğu da yine bildiriliyor.
Çok ilginçtir, önümüzdeki günlerde, bir Akkuyu Nükleer Santralından söz ediliyor. Bunların
tartışması yapılıyor. Yapılsın mı, yapılmasın mı deniliyor. Türkiye’nin malî külfeti daha da artar,
şu anda gerek yoktur deniliyor. Çevreciler buna itiraz ediyor. Birkısım ilim adamları buna itiraz
ediyor. Bir kısmı, nükleer enerji çok temiz enerjidir diyor. Yani, bu şekilde bir tartışma var; ancak.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, şahsen, sadece ve sadece bir cümleyle geçiyor. Deniliyor
ki o cümlede “nükleer eneıji uzun dönem gelişen planlan üzerinde önemle durulacaktır.” Tek bir
cümle... Halbuki, milyarlarca dolar bir yatırımdan söz ediliyor. Ülkenin geleceğiyle ilgili bir mese
leden söz ediliyor; ama. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, nükleer enerjiyle ilgili bir bilgi
verilmiyor. Şahsen, ben şunu merak ediyorum. Bir defa, tabiî ki, bu işin uzmanları var; bu uzman
lar. bu işi daha iyi bilirier. Bir kısım uzmanlara göre, dünyanın en temiz enerjisi; hatta, bir reaktör,
birkaç milyon ton ham petrol eder şeklinde de hesaplar yapılıyor. Bazı çevrecileri destekleyen ba
zı petrol tröstlerinin vermiş olduğu bazı karariarla, takviye etmiş olduğu bazı paralarla, takviye et
miş olduğu bazı finansman kaynaklanyla, olumsuz bir hava estirilmektedir. Aslında, dünyada, hat
ta Japonya’da bile vardır, dünyada birçok gelişmiş ülkede enerjilerinin yüzde 75’ine kadar bunlar
dan sağlanıyor, öyleyse bu normaldir, iyidir, temizdir, çevre temizliği yönünden gayet güzeldir di
yor. Öbür taraftan da, bu çok mahzuriudur. Biliyorsunuz, 1992 yılında, Çemobil’de bir kaza olmuş
tu. Buna dayanarak, olumsuz bazı görüşler de ortaya konuluyor. Ülkemizi ilgilendiren böyle bir
ciddî konunun Devlet Ranlama Teşkilatı tarafından ciddî olarak incelenmesi ve son sözü söyleme
si gerekir. Yani, Devlet Planlama Teşkilatının, ağıriiğını, şahsen, bu konuda göremiyorum. Eğer,
hakikaten ağıriiğını hissettirecek şekilde ciddî bir araştırma yapar ve kamuoyuna. Devlet Planlama
Teşkilatının görüşü budur derse, o zaman, elbette ki, bu tartışmaların sonu da gelebilir.
Bunun yanında, bir jeotermal enerjiden söz edilmiyor. Diğer enerji kaynakları belki ihmal
edildiği için söz edilmiyor.
Kısaca, bir de, toprak, su kaynaklarından bahsedeceğim ve sözlerimi bitireceğim.
Sayın Başkan, bilemiyorum, tabiî, 40 dakika falan konuşmamız gerekir aslında; ama, şu anda
kaç dakika olduğunu da bilmiyorum.
-
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BAŞKAN - Şu anda 25 dakikayı doldurdunuz.
ZEKt ÜNAL (Devamla) - Daha 15 dakika hakkımız var demektir.
BAŞKAN - Size 5 dakika veriyorum, toparlarsanız.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Tabiî...
Toprak, su kaynakları, çok önemli. Şu anda, Türkiye’de 28 milyon hektar tarım arazimiz var.
Bunun, sadece ve sadece 4,5 milyon hektar arazisinde sulama yapılabilmektedir. Demin de ifade
ettim, tki bakanlık, arazilerimizde toplulaştırma yapmaktadır. Bugüne gelinceye kadar da, yapılan
toplulaştırma miktarı, 410 (XK) hektardır. Yani, toplamın yüzde 1,5’idir. Dolayısıyla, bu konuyla il
gili bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim ve devlet yatırımlarının, toplulaştırmadan sonra
devlet yatırımlarının yüzde 35 oranında bir tasarrufa gideceğine de, yine aynı şekilde uzmanların
araştırmasından öğreniyoruz. Yani, toplulaştırmadan evvel, diyelim 10 trilyonluk bir yatırım yapa
caksa o bölgeye, o sahaya devlet, toplulaştırma yapıldıktan sonra, 6,5 trilyonla bu işi kurtarıyor.
Dolayısıyla, bu konu üzerinde de mutlaka durulması lazımdır. Ayrıca, toplulaştınimış olan arazi
lerde, arazinin değeri 10 kal artıyor. Neden artıyor; çünkü, parça bölük araziler toplanıyor ve tarım
sal girdilerde büyük bir tasarruf sağlanıyor. Bu tasarruf da yüzde 25, özellikle akaryakıt ve Türki
ye’de, gerçekten, ileriye dönük toplulaştırmayı tabiî ki sürdürmemiz lazım. Demin de ifade ettim,
tabiî ki, toplulaştırma yapmak kafi değildir. Miras Kanununda bir değişiklik yapılmayacak olursa,
yine aynı noktaya gelmiş oluruz, o da fevkalade önemli.
Abdülkadir Akcan kardeşimiz, bir şeyden bahsetti, onu tenkit babında değil, onu takviye ba
bında söylemek istiyorum. Şu anda. Devlet Su İşleri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü müşte
rek; sulama kooperatiflerinin kuyularını derin sondaj kuyulannı. Devlet Su İşleri açar, sulama pro
jelerini de, orada. Köy Hizmetleri Genel Müdüriüğü yapar. Abdülkadir Bey, 5 milyardan bahsetti
bir sondaj kuyusunun maliyetini, aslında öyle değil; çünkü, sondaj kuyusu açıldıktan sonra, onun
trafosu lazımdır, direkleri lazımdır ve 17 milyardır aslında. Biz inceliyoruz, E)evlet Su İşleri olsun.
Köy Hizmetleri Genel Müdüriüğü olsun, yıllardan beri, bu sahalarda maalesef yatırım yapılmıyor.
Sulama projeleri uygulanmıyor, uygulanmadığı için de ne oluyor; devlet, yıllardan beri, milyariarca lira oraya para sarf ediyor, kuyu açıyor, yeraltı suyunu yukarıya çıkarıyor, zaten sınırii; yılda bi
zim kullanabileceğimiz 12 milyar metreküp civannda bir su kaynağımız. Bunu büyük emeklerie çı
karıyoruz; ancak beton kanallar yapılmadığı için veyahut da modem sulama olmadığından dolayı,
bu masraflarımız heder olup gidiyor. Eğer, biz, beton kanal yapmayacak olursak, normal toprak ka
nallarda, almış olduğumuz suların yüzde 65’i tamamen, hatta yüzde 70’i kaybolup gidiyor. Onun
için, bu konuda hükümetin özellikle üzerinde durması lazım. Bunlar, üretken yatırımlardır, başka
şeye benzemez ve şu anda, zaten, tarım sektöründeki çalışan insanlarımızın durumu pek iyi değil
dir. Bu konuda da mutlaka tedbir alınması lazımdır ve ayrıca, şunu da ekleyerek sözlerime son ver
mek istiyorum.
Bugün, Türkiye’nin yağış ortalaması, 640 mİ civarındadır, çok düşük bir ortalamadır bu aslın
da. yani Avrupa ortalamasıyla mukayese ettiğimiz zaman. Mesela, Avrupa’da bir sulama problemi
yoktur, drenaj problemi vardır; ama, Türkiye’de bir sulama problemi vardır. Sadece ve sadece, Ka
radeniz Bölgesinde, 2 5(X)- 2 600 mİ civarında bir yağışımız vardır; ama, Orta Anadolu Bölgesin
de 250 ml’dir. Öyleyse, yılda, yeraltı suyu itibariyle 12 milyar metreküp suyumuz var, ayırca ye
rüstü kaynakları olarak da 98 milyar metreküp su kaynağımız var; toplam 110 milyar metreküp
kaynağımız var yılda kullanabileceğimiz; ama, şunu ifade edeyim, 76 yıllık Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde, ancak ve ancak, bunun 35 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. 75 milyar metreküp suyumuzun maalesef bir kısmı göllere kavuşuyor gidiyor, bir kısmı denizlere, birkısım yeraltı su kay
naklarımız da yer altında bekliyor ve biz de, hâlâ, tarımsal üretim neden artmıyor, Türkiye’deki
kaynaklarımızı neden iyi kullanamıyoruz; planlar, programlar yapıyoruz. Sekizinci Kalkınma Pla-
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mm şu anda görüşüyoruz... Bu konularda da ciddî bir hedef ortaya konulmadığmı maalesef görü
yorum.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Başarılar diliyorum.
BAŞKAN - Saym Ünal, teşekkür ediyorum.
Saym Karapaşaoğlu, buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Saym Başkanım, E)eğerli Bakanım, değer
li milletvekili arkadaşlanm ve çok değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın, 8, 9 ve 10 uncu bölümlerini görüşüyoruz.
Tabiî, bütün bu bölümleri, bütün detaylarıyla, burada, şu kısa zaman içinde sıralamak mümkün de
ğil; ancak, başlıklar halinde, birkaç konuya değinmek istiyorum ve konuşmamın ağırlığını da, ben
de enerji sektörüne tahsis etmek istiyorum.
Genel tarım politikalarında, çok değerli Abdülkadir Akcan arkadaşımızın söylediği konular
çok önemli, bunlara katılmamak mümkün değil, onlara itibar etmek gerekiyor; ancak, ben, iki üç
konu üzerinde durmak istiyorum.
Tarım politikaları meyanmda, şunu gerçekleştirmek lazım. Türkiye’de, çok tehlikeli boyutlar
da araziler küçülüyor, bölünüyor, ufak parçalara ayrılıyor. Dolayısıyla, verimlilik oranları da düşü
yor. Tarımda verimliliğin gereklerinden bir tanesi de, optimum büyüklükteki arazilerdir. Dolayısıy
la, bu konuda, mutlaka hükümetimizin, birtakım yasal düzenlemeler yapmak suretiyle, hem mille
ti rencide etmeyecek tarzda hem de arazi parçalanmalarının önüne geçecek şekilde bir yeniden ya
pılanmaya gitmesi gerekiyor. Tabiî, bu arada, yeni bir kadastro da gerekebilir. Bu konuda da. Ka
dastro Genel Müdürlüğümüzle de bir işbirliği içerisinde olunması gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde, biriiklerle ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı ve Planda da görüldüğü
gibi, fiyat desteklemeleri yoluyla, bu işin üstesinden gelmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı, bir
takım düzenlemeler yapıldı; ancak, Avrupa ülkelerinde gördüğümüz, Amerika’da gördüğümüz, ge
lişmiş ülkelerde gördüğümüz, tarımı altyapısından desteklemek, altyapısından sübvanse etmek di
ye bir konu var; Türkiye’de henüz bu konu gelişmiş değildir, geliştirilmesi gerekiyor. Eğer, bir üre
ticimize verimli bir altyapı sunarsak, öyle zannediyorum ki, fiyat konuları bir problem olmayacak
tır, yeterli düzeye gelecektir.
Bu bölümde, 1281 numaralı maddede, fevkalede güzel bir şekilde konu özetlenmiş, tnsan kay
nakları başta olmak üzere, üretim faktörierinin daha etkin kullanılması, verimliliğin artırılması şek
linde tarif edilmiş. Gerçekten, güzel bir düzenleme yapılmış; fakat, burada, daha çok dikkatimizi
çeken bir konu var. 1299 numaralı maddede, su ürünleri konusunda yeterii tedbir yok. Bakın, şu
nunla da kanıtlamış olabiliriz. Avrupa Biriiğinin 1999 İlerleme Raporunda, bu konuyla ilgili, ba
lıkçılıkla ilgili aynen şu cümle geçiyor “Eldeki bilgiler, bu alandaki ileriemeye ilişkin bir değer
lendirme yapmaya yeterli değildir.”
Değerii arkadaşlarım, bunun ifadesi, su ürünleriyle ilgili, balıkçılıkla ilgili, Türkiye’nin bir po
litikası yok, bir desteklemesi yok anlamına geliyor, özellikle, bu konu üzerinde daha detaylı çalış
maların yapılması gerekiyor.
Ayrıca, orman köyleri ve ormana yakın, ormana bitişik arazilerie ilgili olarak yeniden bir dü
zenleme yapmak gerekiyor. 1300 üncü maddede, ormancılıkla ilgili, orman sektörüyle ilgili birta
kım meselelere yer veriliyor; ancak, belki ileriki, ormanla ilgili bölümlerde gelecektir; ama, orma
na sınır köylerin, ormana sınır arazilerin çok büyük problemleri vardır. Burada, orman kadastrosu
nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. 1930’lu yıllarda, ormandan açılmış araziler var. O yıllarda,
köylü teşvik edilmiş, ormandan, makiliklerden açacağız arazilerde yapacağınız... Mesela, bölgem
-
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için söyleyeyim, zeytinliklerin kurulmasına teşvik verilmiş, teşvik edilmiş. Köylü de, makilik ara
ziyi açmış, zeytinliklerini yapmış; ama, bugün, gidiyorsunuz, görüyorsunuz, bakıyorsunuz, köylü
nün 10 dönüm zeytini var ve zeytinlikler de 50 yıllık, 60 yıllık verime gelmiş zeytinlikler. Şimdi,
orman kadastrosu oradan geçmiş, diyor ki, bu zeytinliğin şu kadar dönümü ormana aittir diyor. Do
layısıyla, köylünün elinden arazisini alma gibi bir girişim içerisine düşülüyor. Dolayısıyla, bu ko
nu hakkında. Planlama Teşkilatımızın, Türkiye’nin ormanlarını, Türkiye’nin arazilerini, Türki
ye’nin tarımsal alanlarını yeniden değerlendirmesi açısından yeni bir düzenlemeyi hükümetimize
tavsiye etmesi gerekiyor.
Değerli arkadaşlar, dün değil, evvelki gün, değerli bir arkadaşımız, hayvancılıkla ilgili, genel
hayvan sayımı üzerinde hassasiyetle durdu, bunun derhal buradan çıkarılması gerektiğini ifade et
ti; ancak, ben, çıkarılması değil de, ifadelerinin değiştirilmesinde yararlı bir girişim olacaktır diye
düşünüyorum. Zira, herhalde, arkadaşımız, 1940’larda yapılan, bu hayvan sayımı ve o hayvan sa
yımı üzerinde, köylünün elinden alman birtakım vergiler veya hayvanlarla ilgili düşünceler tekrar
akla gelebilir düşüncesiyle, tahmin ediyorum, böyle bir teklifte bulundu. Bu genel hayvan sayımı
değil de, hayvan envanterinin yapılması şeklinde düzenlenebilir. Bu sayım yapılırken, kapı kapı do
laşılıp da tek tek senin kaç hayvanın var diye sorulmaz. Köy muhtarı çağırılır yahut da birimin, o
bölgenin şeyi çağırılır, efendim, sizin köyünüzde ne kadar hayvan var, hangi cins hayvanlar var di
ye sorulabilir. Dolayısıyla, buradaki ifade, sanki kapı kapı dolaşılıp, hane hane dolaşılıp, ne kadar
hayvanın var şeklinde algılandığı için, zannediyorum, böyle bir ifadede bulundu.
Enerji bölümünü en sonunda sunacağım, orayı atlıyorum.
Demiryolu ulaşımı konusunda, Türkiye’de önemli eksiklikler var. Demiryoluna, çok önemli
miktarda ihtiyacımız var. Örneğin, limanlarımız var; yeni oluşmuş limanlarımız var. Bu limanlar,
çok büyük kapasitelerde ithalat ve ihracata sahne oluyorlar; ancak, ulaşımları, Anadolu’yla olan
ilişkileri sadece karayoluna bağlı. Bu ise, karayollarında yoğunluğu getiriyor, karayollarının daha
çabuk bozulmasını gündeme getiriyor, birtakım verimsiz gelişmelere sebep oluyor. Halbuki, bu li
manları birbirine bağlayan, bu limanlar ile Anadolu arasında iletişimi temin edecek olan ve ayrıca
da, ulaşımda hizmet edecek olan demiryollanna süratle ihtiyaç var. Planlamamızın, demiryolu nok
tasında, kuruluşlarımızı demiryolu projeleri yapmaya yönlendirmesi, verimli projeler gündeme ge
tirmesi konusunda daha hassas davranması gerekiyor.
Ben bir örnek vermek istiyorum. Bursa ilimiz, demiryolu ağına sahip değil; ama. Bursa İlinin
hemen kuzeyinde, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Çanakkale gibi çok önemli limanlar var. Bu li
manlardan en ağır yükler, karayolu ve hatta bölünmemiş yolla, tek yolla taşınmakta, çok büyük ka
zalara sebebiyet verilmekte, yollar kısa zamanda tahrip olmakta. Mesela, Çanakkale’den yapüan
tahliye işlemleri, oradaki sektör olan çini sektörüyle ilgili, madencilik sektörüyle ilgili, çok ağır
yükler taşınmaktadır. Şu anda, Gemlik’te kurulmuş bulunan liman, deniz ulaşımına açıktır, konteyner taşımacılığı yapmaktadır. Oraya, konteyneri doğrudan demiryoluna koyup taşıyabilecek siste
min geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, demiryolu konusunda kurumlarımızdan gelen talep
lerin geri çevrilmemesi, hatta daha verimli taleplerin, daha verimli projelerin yapılmasının teşvik
edilmesi gerekir kanaatini taşıyorum.
Kentsel ve kırsal altyapı başlıklı bölümde ise, kentlerdeki, haklı olarak yoğunlaşmayı, göçleri
konu almış; ancak, bundan sonraki teşviklerimiz, bundan sonraki planlarımızda büyük kentlerde
yoğunlaşma yerine, büyük kentlere belli mesafelerde, bir saat gibi, yarım saat gibi yahut da iki sa
at gibi bir zamanda ulaşabilecek şekilde uydukentler kurulması suretiyle, altyapılarının hazırlanma
sı suretiyle şehirleşmeyi teşvik etmemiz yerinde olacaktır diye düşünüyorum.
Diğer konularda arkadaşlarımız çok değerli katkılarda bulundular. Çevre konusunda. Çevre
Bakanlığıyla ilgili biraz daha sıkı bir diyaloğun geliştirilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Zira,
-
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çevrede atıkların değerlendirilmesi noktasında, birkaç metot var. Bu birkaç metotdan yalnız bir ta
nesinden Planlamada bahsedildiğini görüyorum. Bunun da, çeşitlendirilerek yerel yönetimlerimize
yardımcı olunması gerektiği kanaatindeyim.
Değerli arkadaşlar, ben, enerjiyle biraz yoğunluklu konuşmak istiyorum. Zira, enerji demek,
Türkiye’nin sanayileşmesi demektir. Enerji demek, Türkiye’de enflasyonun yenilmesi demek.
Enerji demek, Türkiye’de işsizliğin önüne geçilmesi demek. Velhâsıl, enerji, Türkiye’nin hayatı
nın itici bir gücüdür. Dolayısıyla, enerji üzerinde biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor.
Gümrük birliği ve küreselleşme sürecinde, sanayimizin rekabeti açısından, hammadde ve
enerji girdilerinin maliyetleri büyük önem taşıyor. Ülkemizin zaman kaybetmeden; sanayileşme ve
kalkınmayla ilgili uygulanabilir mastır planları hayata geçirilmeli ve bunları dikkate alarak, kısa,
orta ve uzun vadeli enerji politikalarını ortaya koymalıdır. Enerji konusunda, yetkili kuruluşların
eşgüdüm içinde çalışmalarıyla hazırianacak kaynaklarımızı ve dünyadaki gelişmeleri dikkate ala
cak yeni bir ulusal enerji politikasının belirienmesinde yarar vardır.
Temel politikalar belirlenmeden, enerji sorunu için önerilecek çözüm yöntemleri, hiçbir za
man ülkemizin temel sorunlarını çözmeyecektir. Bunun en güzel örneği, enerji üretiminde mutla
ka faydalanmamız gereken doğalgazla enerji üretimi konusunda plansız, programsız yapılan yatı
rımlardır. Bunun ülke sanayiine verdiği zarar yanında, komşu ülkeyle ilişkilerimizde karşı tarafa
nasıl bir politik koz verdiğimiz de ortadadır. Ulusal enerji politikası oluşturulurken, temel konular
dan ve yaklaşımlardan bazıları hakkında şu görüşlerimizi sıralamak istiyoruz.
Özellikle kendi özkaynaklarımızı kullanarak, dışarıya ödenecek kıt malî kaynaklarımızın, ül
kemiz ekonomisinin ihtiyacı olan rekabet edebilir teknolojilerinin transferinde ve yerii altenatif
enerji kaynaklarının geliştirilmesinde ve değeriendirilmesinde kullanmamız gerekiyor. Hidroelekt
rik santrallar, gerekli tedbirier alınırsa, çevresel sorunları en az ve en ucuz elektrik üretilen özkaynaklarımızdır. Hidroelektrik potansiyelimiz, birçok Avrupa ülkesinden daha fazladır. Küçük ölçek
liler hariç büyük bir bölümünün etüt ve proje çalışmaları yapılmıştır; ancak, bu potansiyelimizin
sadece yüzde 30’unun değeriendirildiğini görmekteyiz. Toplam potansiyelimiz 425 milyar kilovatsaattir. Mevcut koşullarda, 130 milyar kilovatsaatın ekonomik olduğu kabul edilmektedir. Bu po
tansiyelin değerlendirilmesini hızlandırmak, doğal ve sürekli kaynağın kullanılması açısından bü
yük önem taşıyor. Ülkemizde kurulan hidroelektrik santrallar, ağıriıklı olarak büyük ve orta boyut
lu santrallardır. Oysa, diğer ülkelerde, öncelikle, küçük ve çok sayıda baraj yapımına öncelik veril
diğini görmekteyiz. Böylece, santral ekipmanları için gerekli olan yerii sanayi de yaratılmaktadır.
Ayrıca, orta ve büyük santrallann yapımında yerii sanayiden faydalanma olanağı yaratılacak ve
başka ülkelerde santral kurma imkânlarımız da doğal olarak artacaktır. Buna ek olarak, küçük ba
rajlardan sağlanacak katmadeğerie, orta ve büyük boyutlu barajların finansmanı daha kolay sağla
nabilecektir. Hidroelektrik santrallann diğer bir avantajı da aynı kurulu güç için diğer santrallara
göre daha fazla istihdam yaratmasıdır. Yörenin iklimini değiştirmeleri ve barajların ömrünü uzat
mak için yapılan ağaçlandırma çalışmaları, tarım yapma olanaklarını da artıracaktır. Bu ağaçlandır
ma çalışmalarının yetersiz olduğunu, bugünkü mevcut barajlarımızın etrafında görüyoruz. Enerji
üretimi için doğalgaz kaynağından faydalanılmaktadır. Doğalgaz çevrim santralları, kuruluş mali
yetleri düşük ve çok kısa sürede kurulabilen tesislerdir; ancak, enerji üretiminde kullanılan doğalgazın getirdiği yüksek maliyet nedeniyle, uzun vadede üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yüksek
olmaktadır. Diğer taraftan, doğalgazın nakli kolaydır ve diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldı
ğında nispeten düşük oranda çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu gibi, avantajları nedeniyle kurulacak
santrallann çalıştıniması sırasında ortaya çıkan atıl ısıdan rahatlıkla faydalanılabilecek yeriere kur
mak mümkündür. Bu da enerji maliyetlerini düşürme imkânlırını artırmaktadır. Yani, elektrik ener
jisi üretimi yanında, buhar ve basınçlı hava üretimi, ısıtma ve seracılık gibi ek faydalar da sağlana
bilmektedir. Oto prodüktör olarak adlandıran bu sanayiler, organize sanayi bölgeleri ve büyük sa
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nayi kuruluşları içinde kurujmak için son derece uygundur. Bu santralların bu gibi yerlere kurul
ması teşvik edildiğinde, özel sektörün enerji üretimine yatırım yapması sağlanmış olacak, bu açı
dan kurulup faaliyet geçen yüksek güçlü Hamitabat ve Ovaakça kombine çevrim santrallarının
bundan dolayı doğru bir tercih olmadığını düşünüyoruz.
Enerji politikalarının temel yaklaşımlarından biri, enerji kayıplarını en aza indirmek olmalıdır.
Oysa, ülkemizde her alanda büyük enerji kayıplarının olduğunu açıkça görmekteyiz.
En önemli kayıplardan biri enerji iletim hatlanndaki kayıplardır. Ülkemizde yüzde 17 civarın
da olan kayıplar, dünya standardı olan yüzde 8 değerinin çok üzerindedir. Bu hatların verimliliği
ni yükseltmek için gerekli yatırım ihtiyacı, enerji kayıplarının karşılığı olan tesisin yapımından da
na düşüktür. Ayrıca, iletim batlarındaki kayıpların azaltılması, bugüne kadar ve bundan sonra ku
rulacak tesislerin toplam verimliliklerini artıracak ve maliyetlerinin düşmesine de neden olacaktır.
Kaliteli enerji; program dışı kesintiler olmadan, sürekli var olan frekans ve gerilim düzeyi ka
bul edilebilir sınıriar dışına çıkmayan enerjidir. Bu sorun, iyi bir planlama, planlanan yatırımların
zamanında gerçekleştirilmesi ve iyi bir enterkonnekte sistem işletmeciliğiyle aşılabilir. Bugün, aşı
lamayan sorunlar var olup, ileride artan talep ile biriikte güç iletimi arttığında daha ciddî sıkıntıla
rın ortaya çıkması mümkün görülmektedir. Bunun sonucu ise, daha fazla enflasyon ve daha paha
lı enerji demektir. Sorunu gidermek için yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi ve kaliteli işlet
me için kalifiye personelin oluşturulması zorunludur. Bu nedenle, hem hizmet içi eğitimle hem de
okul sırasında eleman yetiştirilmesi işinin çözümlenmesi zorunludur.
Yine, ülkemizde konut ve sanayi tesislerinin yapımındaki yanlışlardan kaynaklanan ısıtma ka
yıpları çok önemli yer tutmaktadır. Oysa, Türkiye’de, konutlarda uygulanması gereken ısı yalıtım
yönetmeliğinin uygulanması halinde bile, yılda 1,2 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanmış olacaktır.
Uygulanacak iyi bir enerji tasarrufu politikası ve ısı yalıtım yönetmeliğinin Avrupa normlarına uy
gun hale getirilmesiyle bu kazancın yıllık 2,5 milyar doların üzerine çıkması mümkün olacaktır.
Dünyamızda sınırii miktarda enerji kaynağı vardır. Bu nedenle elektrik enerjisi üretilirken, ta
şınırken ve tüketilirken her kademede verimli kullanım ve tasarruf sağlanmalıdır. Termik santrallanmızın ortalama kapasite kullanım oranları yüzde 40 civarındadır. Oysa, Avrupa Biriiği ülkele
rinde bu oran yüzde 60’ın üzerindedir. Verim düşüklüğü büyük enerji üretim kayıplarına neden ol
maktadır. Termik santrallarda verimin artırılması için yönetim, eğitim, kontorol ve test ve malze
me bakım ve revizyon, iç tüketim, yakıt türü ve çevresel faktörler çok önemlidir.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi, dünyanın sera etkisi ile ısınmasını ön
lemek amacıyla sera gazı emisyon düzeylerini her ülkenin belli düzeyde tutması şartını getirmek
tedir. Bunun yanında, bu sözleşmede, ülkemizin OECD ülkeleriyle biriikte aynı listede değeriendirilmiş olması karşımıza daha ağır koşullar getirmektedir; çünkü, ülkemizin kişi başına yarattığı
emisyon oranı diğer OECD ülkelerine göre çok düşüktür. 1-10 Aralık 1998 tarihleri arasında Ja
ponya’nın Kyoto Şehrinde yapılan 3 üncü Taraf Ülkeler Konferasıhda, Türkiye olarak liste dışın
da kalma girişimlerimiz, konunun ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak görüşmelerde tekrar gün
deme getirilme sözü alınabilmiştir. Bugüne kadar somut bir gelişme sağlanamamıştır.
İster liste dışı ister listede kalalım, ülkemiz, önümüzdeki yıllarda sera gazı emisyonlarını sınır
landırmak zorunda kalacaktır. Bundan en çok etkilenecek sektörierin başında enerji gelmektedir.
Bu nedenle enerji üretiminde ortaya çıkan atıkların bertaraf edilmesi veya değeriendirilmesi için
gerekli çalışmalar şimdiden başlatılmalıdır. Ayrıca, hidroelektrik santralları yanında, diğer yenile
nebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal, güneş, rüzgâr ve biyomas enerji kaynaklarının değer
lendirilmesi teşvik edilmelidir. Ayrıca, geleceğin enerji kaynağı kabul edilen hidrojen enerji kay
nağı konusunda diğer ülkelerden geri kalmamak için gerekli AR-GE çalışmaları şu anda başlatıl
malıdır.
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Binalann ısınmasında, aydınlatmada ve diğer elektrik üretimi dışındaki enerji kaynakları kul
lanımında verim ve alternatif kaynak kullanımı da bu sözleşme açısından ayrı bir öneme sahiptir.
Burada yapılacak iyileştirmeler sayesinde daha fazla fosil kaynak elektrik üretiminde kullanılabi
lecektir.
Ülkemizin kalkınması açısından enerji kaynakları kadar sahip olduğumuz doğal kaynakların
harekete geçirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Madenlerimiz çıkarılana kadar millî servettir ve
ancak çıkarılıp değerlendirildiği andan itibaren ekonomimize katma değer yaratmaktadır.
Madencilik sektörü ve diğer sanayilere, enerji sektörünü hammadde girdisi sağladığı için sa
nayileşmenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, madenlerin çıkarılması, işletilmesi ve arama
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kamu ve özel kuruluşlar teşvik edilmelidir.
Elektrik enerjisi temel bir tüketim malıdır. Enerji iletim ve dağıtım hatları rekabete çok açık
değildir. Dolayısıyla, doğal bir tekel niteliğindedir. Bu nedenle, dağıtım şebekelerinin özelleştiril
mesinde temel hedef, dağıtım sistemindeki kayıpların ve işletme giderlerinin özel sektör eliyle
azaltılması olmalıdır.
Ayrıca, denetimi sağlamak ve enerji sektörünü rekabete açabilmek için özelleştirme ile eşza
manlı olarak hiç zaman kaybetmeden enerji üst kurulu gerçekleştirilmelidir.
Nükleer enerji konusundan bahsetmek istiyorum. Nükleer enerjinin birtakım sıkıntılarını dile
getirmek istiyorum. Tamamen karşı değiliz, ancak... Ülkemizde, elektrik enerjisi tüketimi ekono
mimizdeki büyümeye paralel olarak her yıl artmaktadır. Bu nedenle belli bir planlamayla ortaya
konulmuş olan ulusal enerji politikası çerçevesinde bu yatırımların gerçekleştirimesi gerekmekte
dir; ancak, bugüne kadar yapılan enerji yatınmlannda sağlıksız bir planlamayla sadece günü kur
tarma amacı güdülmüştür. Bu yaklaşımın bugün için de geçerli olduğu. Devlet Planlama Teşkilatı
nın 26 Haziran 1999 tarihinde 260/2253 sayı ile Hazine Müsteşarlığına ve 1i Ekim 1999 tarihinde
353/3701 sayı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazmış olduğu yazılardan açıkça anlaşıl
maktadır. Gelecekte enerji ihtiyacı ve elektrik üretiminde hangi kaynaklardan yararlanılacağı gibi
temel konularda bile devletin kurumlan arasında ortak görüş ve politikalar oluşturulamamıştır.
Böyle olunca, gelecekte ihtiyacın karşılanması için hangi kaynaklara yönelik yatırım yapılmak is
tenirse istensin, belirli çevreler tarafından destek görmektedir.
Ülkemizin kıt kaynakları doğru ve üretken yatırımlarda değerlendirilememekte ve...
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum efendim.
...ve bugün yabancı kaynak bulma kolaylığı nedeniyle ortaya çıkacak yararlı ve zararlı etkiler
değerlendirilmeden soruna çözüm olarak nükleer santrallar dayatılmaktadır. Bugüne kadar edindi
ğimiz deneyimler, bu tür plansız yaklaşımların ve uzun vadeli enerji politikalarından uzak anlayış
ların çözümünden çok sorunun daha karmaşık hale gelmesine neden olduğunu açıkça göstermek
tedir.
Bu yaklaşımlar sonucu enerji maliyetleri sürekli artmakta ve sanayi p rd i maliyetleri açısından
önemli bir girdi olması nedeniyle rekabet olanakları açısından olumsuzluklar yaşanmaktadır. İhra
catçıların rekabet etmesi için devlet tarafından yapılması kaçınılmaz olan sübvansiyonlar ise, bu
günkü karadeliklerden daha büyüğünün doğmasına neden olmaktadır.
Elektrik üretimiyle ilgili yatırımların artık ulusal enerji politikası çerçevesinde planlı bir şekil
de yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle, raporumun ilk bölümünde, ülkemiz çıkarları doğrultusun
da enerji politikalarının temel yaklaşımlarının nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalıştım. Bu yak
laşımlar doğrultusunda ülkemezin orta ve uzun vadede nükleer enerji santrallarıyla elektrik üreti
mine karar vermesi durumunda dikkate alınması gereken hususları da sıralamak lazım.
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Nükleer santrallarda üretilen enerjinin maliyetleri termik, hidroelektrik ve doğal gaza göre da
ha pahalıdır. Bu nedenle, nükleer santrallar devreye girdiğinde elektrik maliyet farkının ekonomi
mizin rekabet koşullarını olumsuz etkilemesi önlenemeyecektir. Bugünkü koşullarda bile sanayici
mize ucuz elektrik vermekte zorlandığımızı düşünürsek, gelecekte bütçemize ek yük getireceği
açıktır.
Nükleer santrallarda kullanılan bütün donanımlar, yedek parÇalar ve yakıt bazı yabancı tekel
durumundaki firmalardan temin edilecektir. Enerjinin stratejik konumu nedeniyle uluslararası iliş
kilerimizde aleyhimize kullanılabilecektir.
Nükleer elektrik tesisleri ileri teknoloji gerektirir. Bu nedenle, kalifiye eleman çalıştırılması ve
yedek parça sorununun hiç bir zaman yaşanmaması gerekmektedir. Ayrıca, değiştirilecek parçalar
tasarruf genelgelerinden etkilenmemelidir. Mevcut tesislerimizde bu sorun had safhadadır. Şu an
daki elektrik santrallarımızda tasarruf genelgelerinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır ve tesislerin
verimliliğinin düşük olmasının en önemli etkilerinden birisi de budur.
Atıkların bertaraf edilmesi en ciddî sorunlardan birisidir ve tesisler kurulmadan önce nasıl çö
zümleneceği ortaya mutlaka konulmalıdır; çünkü, nükleer atıkların en az 15 000 yıl yeraltı ve ye
rüstü sulara karışmaması gerekmektedir. Teknoloji bugün için bu sorunu tam olarak güvence altı
na alacak çözüm yöntemlerini de ortaya koymuş değildir.
Nükleer santrallarda kaza olasılığı her zaman mümkündür. Kazalardan çok geniş bir bölgede
yaşayan insanların etkilenmesi söz konusudur. Ayrıca, bu tür kazalar olduğunda gizleneceği konu
sunda kamuoyunda bir endişe de vardır.
Ülkemiz...
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, rica ediyorum.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Çok az kaldı efendim.
...açısından turizm sektörü de çok önemli olup, nükleer santralların turizm bölgelerinde kurul
ması, içeride ve dışarıda aleyhimize yürütüleceği kesin olan kampanyaların turizmimizi olumsuz
yönde etkileyecektir. Gelişmiş ülkelerin çoğunun yeni nükleer yatırımlar yapmadığı gibi, mevcut
ları da kapatıyor olmaları bu kampanyaların uluslararası düzeyde etkili olma olasılığını artırmakta
dır.
Nükleer santralların verimini kullanılan soğutma suyunun sıcaklığı doğrudan etkilemektedir.
Bu açıdan aynı boyutlarda Akkuyu’da kurulacak santralın Sinop’ta veya Trakya’nın Karadeniz kı
yısında kurulması durumuna göre yaklaşık yüzde 8 daha düşük verimle çalışmasına neden olacak
tır. 70’li yıllarda Akkuyu’nun seçilmesinin nedeni, stratejik olup, bugünkü gelişmeler açısından ar
tık Akkuyu’nu daha kritik bir konumda olduğu gözardı edilmemelidir.
Dünyada nükleer santral teknolojisi üreten firmalar, bu teknolojiyi ilk kez gündeme geldiğin
de yatırımlarını tüm dünyada yaklaşık 4 000 nükleer santral kurulacağı politakalan üzerine yapmış
lardır; ancak, bu sayının 400’ler civarında kalması yeni pazar arayışlarına neden olmakta ve deği
şik ülkelerde nükleer enerji taraftarı lobiler oluşturmaya çalışılmaktadır. Kredi olanakları sunumla
rının cazibesine kapılarak yeterli bir değerlendirme yapmadan nükleer enerjiye karar vermesi uzun
vadede aleyhimize olabilir.
Ülkemizin hidrolik gücünün yalnızca yüzde 30’u, termik gücünün ise yarısı kullanılmaktadır.
Diğer taraftan, doğalgaz ile elektrik üretimi için devlet ve özel sektör yatırımları hızla devam et
mektedir. Yapılacak yatırımları dikkate alarak, Türkiye yıllık .10 milyar metreküp doğalgaz temin
etmek için anlaşmalar yapmıştır. Hatta, bu doğalgazın alınacağına dair de garantiler verilmiştir.
BAŞKAN - Rica ediyorum, metninizin bir bölümünü atlasanız.
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MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bu yatırımlar ile dahi gelecekte elekt
rik enerjisi kullanımı için öngörüler çelişkili olmakla birlikte, daha önceki öngörülerdeki sapmalar
da dikkate alındığında, enerji sektöründe atıl kapatisenin yaratılması söz konusudur. Bu durum,
elektrik enerjisinin birim maliyetini doğrudan artıracağı için, eksik yatırım kadar sakıncalıdır.
Buraya kadar açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı enerji sektörünün gündeminde nükle
er enerjiyle elektrik üretimi yatırımlarından çok, verimlilik yatırımları ve devam eden projelerin
hızlandırılmasına yer verilmelidir; ayrıca, en kısa sürede hazırlanacak orta ve uzun vadeli enerji po
litikaları verimlilik ve yerel kaynaklara yönelik yatırımları da içermelidir. Bu arada, nükleer ener
jiye geçmeden önce, hidrojenle elde edilecek enerji konusunda çok ciddî çalışmalar yapılmalıdı di
yor, Sayın Başkanım, biraz sabırsızlandınız; ama, saygılar sunuyorum. Bugün; çünkü, iki günlük
konuşmayı yapıyoruz.
BAŞKAN - Onları dikkate alıyorum zaten.
Teşekkür ederim Sayın Karapaşaoğlu.
Sayın Hikmet Uluğbay, buyurun.
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın Bakanım, değerli arkadaşlar ve bürok
rasimizin değerli temsilcileri; ben de bugünkü görüşlerimi paylaşmayı, günün devamı olarak bir
nebze eğitimle sürdürdükten sonra, diğer sektörlere devam etmek niyetindeyim. Eğitimi biraz ge
niş işleme eğilimim, tamamen, 21 inci Yüzyılda rekabetin insan gücünün niteliğine bağımlı olmasmdan kaynaklandığı içindir.
Şimdi, her şeyden evvel, ülkemizde, en yüksek olarak ulusal gelirimizden eğitime ayırdığımız
pay yüzde 3’ün biraz üzerinde olan dönemlerdir. Bu hesaptan yüzde 3,4 gayri safî milî hâsıladan
eğitime ayırdığımızı varsayarsak ve gayri safî millî hâsılamız da 2(X) milyar dolar olarak düşünür
sek, bu bize yaklaşık 7 milyar dolardır; bu, ulaşabildiğimiz en yüksek düzeydir.
Şimdi, tabiatıyla da, 5 yaşla 22 yaş arasında eğitilebilir nüfusumuzun da yaklaşık 22 milyon,
23 milyon olduğunu düşünürsek, bu, birim başına eğitime ayırdığımız kaynaklar bakımından Tür
kiye’nin, gerçekten, 21 inci Yüzyıl ekonomik, siyasî ve diğer bağlamlardaki rekabet unsurunu ne
kadar etkiyebilir onu...
Şimdi, tabiatıyla Türkiye’ye ait 7 milyar dolar rakamını maksimum olarak düşündüğümüzde
tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu bağlamda, bazı ülkelerle karşılaştırmak istiyorum ki, bu konu
daki yapmamız gereken veya almamız gereken önlemlerin ne olduğunu sağlıklı teşhis edebilelim.
Şimdi, Danimarka ismi söylediğim vakit tebessüm edebilirsiniz; ama, o ülkeyi örnek olarak
seçmemin nedenlerinden bir tanesi, 5 milyon nüfusu olmasına karşılık, ulusal gelirinin yüzde
6,5’unu eğitime ayırıyor kamu kaynaklarından, özel kesime ait aileler hariç ve dolar cinsinden de
ğeri 7,7 milyar. Şimdi, 5 milyon nüfuslu bir yer 7,7 milyar eğitime ayırıyorsa, 63 milyonluk bir ül
ke 7 milyar ayırıyorsa, çok ciddî şapkayı önümüze koymamız gerektiğini...
İkinci olarak, üzerinde durmak istediğim nokta, dediğim gibi, Türkiye olarak, biz Zimbab
we’yle rekabet etmeyeceğimize göre, Almanya gibi ülkelerie rekabet edeceğimize göre, ntifus vesair boyutlarına girmiyorum, Almanya’nın eğitime kamu kaynaklarından ayırdığı para 104 milyar
dolardır, ABD 384 milyar dolar; yani, Türkiye’nin ulusal gelirinin 2 kaüna yakın boyutunu eğiti
me harcıyor; yani, yarışı uluslar nerede götürüyor, bu, son derece önemli, öğrenci başına rakamla
ra gireceğim ve bunun yanında, dünkü müzakerelerimizde ifade ettim, bir, iki ilke varki,Türkiye’yi
onlaria karşılaştırmak şu süreç içerisinde daha anlamlı. Onlardan bir tanesini biliyorsunuz İspanya
olarak seçmiştim. İspanya, 26 milyar dolara... kamu kaynağı olarak, Kore’de 17,5 milyar dolara...
Şimdi, Kore’yi ve Ispanya’yı almamızın nedeni 60 ve 70’li yıllarda bu ülkelerie başabaş olmamız
dan kaynaklanıyor. En azından, tekrar onlaria bir arada aynı düzeye gelebilmek için, işte, ekstra
-

30-

sarf edeceğimiz gayreti boyutu ortaya çıkıyor. Şimdi, bu açıdan baktığınız vakit, biz, ulusal gelirimizinin yüzde 6 veya 7’sini -çok iddialı rakamlar bunlar biliyorum- ayırdığımız takdirde 12 ilâ 14
milyar dolar ayırabiliyoruz, Kore’nin gerisinde kalıyoruz hâlâ. O nedenle de, ciddî olarak bu me
selelerin üzerinde düşünmemiz gerekli; yani, Türkiye, şu anda bir eğitim vergisi sisteme alıp alma
mayı dahi tartışabilmeli; çünkü, bazı ülkeler bu aradaki açığı kapatabilmek için bu yolları da denemekteler.
Şimdi, diğer bir boyutunu ele almak istiyorum. Ülkemizde, istihdam edilebilir nüfusumuz, çe
şitli kuruluşlarımızın yayınladığı verilere göre 22 milyonun üzerinde, 22 049 000 civarında; yalnız,
buradaki bizim tanımımız 12 yaş üzeri ve 64 yaşa kadar giden bölümü; çünkü, değerli arkadaşlar,
12-19 yaş arası uluslararası anlaşmalarda, çocuk olarak kabul ediliyor ve Dünya Ticaret Örgütünün
rekabeti şartlandırma koşulları içinde de çocuk işçi çalıştıranlara karşı giderek yaptırımları artıkmakta. Dolayısıyla, biz, 12-18 yaşındaki çocuklar, sanayi sitesinde, şurada burada çalışacak, tarım
da çalışacak ve akranlarını okulda finanse edecek, buna nereden bakarsak bakalım vicdanımızın el
vermemesi gereken bir durum. Dolayısıyla, eğitim çağındaki tüm çocuklarımızı okullarda tutabile
cek şekilde bunları istihdamın dışına alıp, doğrudan doğruya bunlara yatırım yapmamız lazım. O
açıdan baktığımızda, 12-18 yaş nüfusunu istihdamdan düşersek -biraz evvel söyledim 22 milyon
rakamında- artı istihdamımızın içinde 10 100 000 civarında da tarım kesiminde istihdam olduğunu
düşünürsek ve buradaki istihdamın çoğunun da ailenin kendi tüketimine yetecek kadar üretim yap
tığı boyutuyla hatırlarsak, bunları da elimine ettiğimiz takdirde, Türkiye’de, aşağı yukarı, 1 çalışan
1,5 çocuğu okutur noktaya geliyor. Şimdi, bu I çalışan 13 çocuğu okutması demek, işte, kaynak
ların yetmemesi, biraz evvel verdiğim gibi, mukayeseli şeydeki ülkelerarası karşılaştırmalarda bir
numaralı engelimizi teşkil ediyor. Şimdi, rekabet ettiğimiz ülkeler, Almanya’da 2 çalışandan fazla
kişi 1 çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor, Kore’de bu 2’ye yakın, Ispanya’da 2’ye yakın. Dola
yısıyla, aradaki; yani, bizim 1 çalışanımızın 1,5 çocuk okutmasıyla, onların 2 çalışanının 1 çocuk
okutmasını ölçek olarak koyduğumuz vakit, arada muazzam bir uçurum var. İşte, bu nedenle, 20
yıllık stratejimiz, sekizinci plan, dokuzuncu plan bütün bunlara yönelik arayı kapatmak zorunda ve
dolayısıyla, kaynak yaratışımızı, kaynak israfını önleyici önlemlerimizle alternatif maliyeti yüksek
olan eğitime kaydıracağımız boyutlar arasında birebir irtibat var. Şimdi, tabiatıyla, burada planla
macı arkadaşlarımız haklı olarak diyecekler ki, doğrusu ,Saym Uluğbay, sen, bunları gayri safî mil
lî hâsıladan cari değerleriyle hesaplıyorsun; ama, satın alma gücü paritesinden hesapladığın vakit,
bu yorum bu kadar da vahim değildir; doğrudur, kabul ederim; ancak, bu, netice itibariyle uçuru
mun derinliğinin 1 200 metre mi olduğu, yoksa 3 600 metre mi olduğunu tartışmaya getirir ki bizi,
her halükarda, I 200 metrelik dahi bir uçurum insanı atladığı vakit öldürmeye yeter. O nedenle, yi
ne, ben, bu boyutuyla açıklamalarımı sürdürüyorum.
Diğer detaya girmeden, bir başka boyutu bunlarla irtibatlı olarak ifade etmek istiyorum. Şim
di, ülkelerin, dediğim gibi dün de yüzde 4,5’uyla 6’sı arasında değişen boyutta ulusal gelirlerini
eğitime ayınşları var. Bu bağlamda baktığımızda, okul öncesine dahi ayrılan paylar birçok ülkede
çok fazla; çünkü, okul öncesinden itibaren yaptığımız yatırımla çocuğun eğitimi sevip sevmemesi,
soğuması veya sistem içinde kalıp kalmamasının da kaderini belirliyorsunuz. Bu bağlamda, ben, o
detaya girmeyeceğim, sadece bir iki şeyi söyleyeceğim sizlere. Örneğin, Almanya’da, lise ve den
gi düzeyinde, bir çocuğa 6 200 dolar harcanıyor -küsuratını okumuyorum- buna karşılık, Ispanya’yı
vereyim, 3 455 dolar harcanıyor, ABD’de 6 800 dolar harcanıyor, Türkiye’ye ait verilerimiz, ne
Planlamanın yayınlarında ne Milli Eğitim yayınlannda henüz yok, ümit ederim onlar süratle üreti
lir ve anlamlı mukayeseler yapabilmemize imkân verir. Kore’de 2 300 dolar lise dengi düzeyinde
1 öğrenci başına harcama. Şimdi, üniversite düzeyine geldiğimiz vakit, ABD’de 16 200 dolar har
canıyor bir öğrenciye, kamu kaynakları... Türkiye’de ise, YÖK’ün yaptığı bir araştırmaya göre 2
200 dolar civarında. Bu araştırmada bir tarih itibariyle 2 700 dolara kadar çıkar; am,a son yılların
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2 200 dolar. Şimdi, ABD ile icarşılaştırdığımız vakit, 8’de biri boyutunda, biz, üniversite düşeyin
de insan yetiştirmeye kaynak ayırıyoruz. Tekrar satın alma gücüne dönersek, Türkiye’de satın al
ma gücü paritesinde kişi başına gelir 6 000 doların biraz üzerinde, ABD’nin 28 000 dolar, karşılaş
tırdığınız vakit 4 kata yakın bir fark var. O zaman, en azından yarışın üzerinde kalabilmek için, bi
zim de, üniversite düzeyindeki harcadığımız öğrenci başına miktan 4 000 dolar civanna çekmemiz
gerekir ki, aranın giderek daha fazla açılmamasını sağlamamamız lazım; çünkü, satın alma gücün
deki pariteye göre diğer ülkelere baktığımız vakit, oralarda da 8 000 dolar, 9 000 dolar, 11 000 do
lar gibi değerler buluyorsunuz ve işin ilginci, Türkiye’de, dünya pazarlarında ciddî rekabeti sürdü
rüp, gelişen; yani, ilk on ülkeye girme yarışı içinde olduğu ülkelerden Arjantin’de 11 500 dolar har
canıyor I üniversite öğrencisine, Brezilya’da da 11 000 dolar civarında. İster istemez, bütün bu bo
yutları bizim de belirli şekilde zorlayabilmemiz gerekir ve bu, tabiatıyla, gerek üniversite düzeyin
de gerek lise düzeyinde mesleki teknik eğitime verilen yatırımlarla bir noktada ihracat pazarların
daki rekabet gücünü... ve bugün artık, demir çelik ürünlerinin ihracatındaki rekabet dünyada ikin
ci plana gelmiş durumda, tekstil de ikinci plana gelmiş durumda, tarım mallan üretimindeki reka
bet de ikinci planda. Ülkeler, yoğun bir şekilde, bundan sonra ekonomilerine dünya ölçeğinde güç
lü kalabilmeleri için yüksek teknoloji ürünleri ihracatında rekabetlerine bakıyorlar. Buna baktığı
mız vakit, işte, biraz evvel söylediğim, üniversite düzeyi, lise düzeyi öğrenci başına harcanan pa
rayla, aldıklan ürün arasında da birebir irtibat var. Bir, iki örnek vermek istiyorum. Bakın, mesela.
Kanada, yükseköğretimde 1 öğrenciye 11 .500 dolar harcıyor, yüksek teknoloji ürünü ihracatı 31
milyar dolara yakın, Fransa, 6 600 dolar civannda harcıyor üniversite düzeyinde, 68 milyar dolar
lık yüksek teknoloji ürünü ihraç ediyor -detaylara girmek istemiyorum, yine, bizimle mukayese
edilebilir ülkelere gelmek istiyorum- İspanya, 13 milyar doların üzerinde ve dediğim gibi, 5 000
dolar civannda harcıyor üniversite öğrencisine ve yine, hep Türkiye’yi karşılaştırdığım Kore de, 5
200 dolar harcanıyor üniversite düzeyindeki öğrenciye, 44,4 milyar dolarlık; yani, Türkiye’nin top
lam ihracatından fazla bir rakamı, sadece yüksek teknoloji ürünü ihracatından elde ediyor.
Şimdi, 21 inci Yüzyıl yanşı, Türkiye Cumhuriyetinin 100 üncü yılına vanş yanşımızda bu kul
varda kalabilme iddiasını sürdürebilmek için ...insan gücünü ...yatınm unsurunu işleyegeldik. O
nedenle de, ayırmamız gereken kaynak çok fazla, bunun bilincinde olmamız lazım, mevcut kayna
ğı da çok akıllıca kullanmamız lazım. Bu boyutlara değindikten sonra, altını çizmek istediğim hu
suslar, özellikle denilebilir ki, efendim, satın alma gücü paritesinden mukayese ettiğiniz vakit da
ha içimizi çok karartmayacak boyuta geliyor. Satın alma gücü paritesini aldığımız vakit, netice iti
bariyle, tüketim paketini konuşuyoruz; yani Türkiye’de şeftaliden, elmadan, domatesten, ekmek
ten, etten ve diğer malzemelerden oluşan paketin dünyanın muhtelif yerlerinde alınışı için kaç pa
ra harcandığına bakarak bu mukayesesini yapıyorum; ama, eğitim ve insana yatınm boyutuna gel
diğiniz vakit, bizim tıp fakültesindeki öğrencimiz, mühendislik fakültesindeki öğrencimiz dünya
ölçeğinde öğretim yapabilmek için, Amerika’da basılan kitabı, Fransa’da basılan kitabı okuyabil
mek durumunda, onlann internet sayfasından girip belli araştırmalarına bakabilmek durumunda,
öğretim görevlilerimiz bunlara bakmak durumunda. Dolayısıyla, harcanacak para -biraz evvel der
ken- satın alma gücü paritesi, işte satın alma gücü paritesinde, burada da, bilgi üreten, teknoloji üre
ten ülkelerin parası cinsinden harcanacak boyutta. Bugün, tıp fakültelerine, Amerika’nın tıp fakül
telerinin yayınlannı, Fransa’nın tıp fakültelerinin yayınlannı, Japoya’nın tıp yayrnlannı siz getirt
mezseniz, artı, öğrenciye daha bugün tomografi cihazından bilmem neye değin öğretim kurumlarmda vermezsek, o zaman teknoloji olarak da bizim doktoromuzun o kadar geri kalması ve vatan
daşa vereceği hizmetin de kalitesinin o kadar düşemesine yol açıyoruz. O nedenle, satın alma gü
cü paritesini de ıslah etmeden, çıplak, normal paritelerden mukayese etmemin temelindeki unsur
da, bu türdeki harcamaların önplana çıkarma zorunluluğuydu.
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Şimdi, diğer sektörlere geçmeic gerekirse, burada da, Türkiye’de, özellikle, geçmiş yirmi otuz
yıldaki ciddî sorunlarımızdan bir tanesi ve önümüzdeki yirmi yıl zarfında da çok ciddî olmaya de
vam edecek sorunlarımızdan bir tanesi, iç göçtür. Daha önceki görüşmelerimde ifade ettim, onsekiz yılda, 20 milyona yakın insanımız nüfusu 20 000’den fazla olan yerleşim birimlerinde artmış
durumda. Dün iddia ettim, ümit ederim, hepimizin ömrü vefa eder ve onu hep birlikte görürüz, onbeş yıl içerisinde de, aşağı yukarı 20 milyondan fazla nüfus yine buralara temerküz edecek; çünkü,
tarımdaki istihdamı yüzde 45’te tutma şansına sahip değiliz iddialıysak, onu yüzde lO’lara indir
mek durumundayız. Ne yapacağız; yurtdışına, Almanya’ya gönderemiyorsunuz, oraya gönderemi
yorsunuz, buraya gönderemiyorsunuz; çünkü, gönderseniz dahi, eskiden. Alman, sokağım süpüre
cek adam arıyordu, madende çalışacak adam arıyordu, kendi vatandaşının o gelir düzeyinde yap
mak istemediği işler için adam arıyordu. Bugün, dünya pazarlarında aranan insan, belirli eğitim ka
litesinde olan insan. Artık, sokakları filan süpürmek için makineler filan yaptılar adamlar, maden
lerde dahi belirii şeyleri makineyle yapar durumda. Onun için, niteliksiz insana ihtiyacı yok o pazariarın. Eğer göndereceksek, burada belirii bir düzeyde eğitimi yapmış insanı gönderebiliriz an
cak; ki, onun da, aşağı yukarı oradaki nitelikte olması lazım. Artık,Türk özel sektörü de ayakta kal
mak istiyorsa, eğer biz kendi çocuklarımızı o şekilde yetiştiremezsek, hiç çekinmeden, Roman
ya'dan da, Rusya’dan da, Macaristan’dan da, İtalya'dan da insan ithal eder, bugün ithal etmeye
başlamıştır. Bakın, birçok kuruluşun yöneticisi, araştırma laboratuvarlannda, bizim çocuklarımızın
belirii oranında yabancı çalışır hale gelmiştir. Niye, adam haklı, ayakta durabilmek için, rekabet
edebilmek için bu pazarda da, öbür pazarda da; o nedenle, bunlar önem kazanıyor.
Bu noktada, kentleşme gelişirken, kentleşmede de çok ciddî bir, 20 milyona yakın bir kentleş
me nüfusu olacaksa, okul, sağlık, eğitim, kanalizasyon, içmesuyu yatırımları ağırlık kazanacak.
Şimdiye değin, biz kentleşirken bir şeyi yapmadık. Onun için, önümüzdeki yirmi veya yirmibeş yıl
lık dönemde bazı şeyleri kararlı şekilde durumda yapmak durumundayız. Nedir o, kentte yaşama
nın bedeli vardır arkadaşlar. Biz, bugüne değin kentte yaşamanın bedelini almadık, size tipik örne
ğini vereyim. Ben, 1989 yılında Ümitköy'e gittiğimde, benim oturduğum yerin yanında 9 dönüm
lük araziye 72 daire inşa edildi. 72 daireyi inşa ettiğiniz vakit, 72 dairenin 4'er kişiden 300 küsur
kişinin oturduğu ve onun gibi birçok 9 dönüme daha apartmanların yapıldığını düşündüğünüz tak
dirde, ne doğuyor talep olarak; bir, yol. gidip geleceksiniz. İki, su, 10 katlı binaya basacak basınç
ta boru döşeyeceksiniz. Üç. okul ihtiyacı. Sırayla sayın, telefonundan, elektriğine, kanalizasyonu
na değin, vesaire. Şimdi, bütün bunlar için 9 dönümlük arazisini veren adama müteahhit 24 daire
verdi, o da bayağı ucuza kapatmış yani, çünkü yanya kadar ulaşan semtler var. 24 daireden, 1 da
irenin bedeli, ki, bugün oralarda dairenin bedeli 40 milyar liradır. I daire, kamu olarak almadık;
ama, bütün bu hizmetleri de götürdük. Ha, neyle götürdük; enflasyon vergisiyle götürdük. Dolayı
sıyla, eğer biz önümüzdeki dönemde, geçmişteki finansman hatalarını yapmak istemiyorsak, kente
geldiğiniz vakit bedelini ödeyeceğiz.
Bakın, bugün, Türkiye'de, hâlâ, birçok vatandaşımıza atıksu bedelini anlatamadık, anlatma
mız lazım. Birçok medenî ülkede suya I birim para alıyorsa, atıksuya 1,2 alıyor; niye, kirietmişsiniz de salmışsız, onu temizleyecek, denize dökecek hali yok, dereye dökecek hali yok. Saniyiciden
atıksu parasını hâlâ doğru dürüst alamıyoruz. Ankara’nın dereleri kirienmiş durumda, orası kirienmiş durumda, Trakya kirienmiş durumda; onun için, kentte olmanın, sanayici olmanın bedellerini
ödetmek durumundayız ki, rekabet doğru olsun. Çünkü, yarın öbür gün, uluslararası rekabette
adam diyecek ki “kardeşim, ben sanayimden çevreyi kirletmeye yönelik olarak vergi alıyorum,
atıksuyunu temizlemek, sanayi atıklarını temizlemek için. Sen sanayinden bunları almıyorsun, al
madığına göre haksız rekabet var. Ben, telafi edcek vergi koyarım." Eloğlu gözünüzün yaşına bak
maz; çünkü, o da insanını beslemek durumunda, o da ayakta kalabilmek durumunda. Dünyanın ilk
10 ülkesi arasına giren ülkelerin karşısına biz bir iddiayla çıkıyoruz, diyoruz ki “önümüzdeki yir
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mi sene zarfında sizlerden birisi ilk 10’dan çıkacak, biz gireceğiz.” Bizim gibi iddiası olan başka
ülkeler de var. İlk lO’daki devletler de, ellerini yukarıya kaldırmış, buyurun gelin, burayı alın de
mek niyetinde değiller, onlar da muazzam bir yanşın içinde. Biz de, ona rağmen başarabilmemiz
için, onlardan çok daha fazla hem kaynak kullanımmda, kaynak yaratma bakımından hem de onla
rın kaynağını alıyoruz bir de. Düşünün ki, bütün bu kalkınma sürecinde adamlardan borç alıyoruz,
yabancı sermaye olarak gel diyoruz. İşte, bu boyutlarıyla baktığımız vakit de çok daha akılcı olma
mız gerekiyor, kentte yaşamanın bedelini alacağız, sanayici olmanın rekabet edilebilir boyutunda
da... Dün söylediğim gibi, teşvik ederiz bazı yerlerde; ama, teşvik takvimi vereceğiz. Kardeşim, be
şinci yılda ayağının üstünde durabiliyorsan bu işe gir, duramıyorsan, 64 milyonun sırtında seni ta
şımaya mecbur değiliz. Kimse mecbur değil. İşte, bütün politikalanmızı bunlara dayandırmak du
rumundayız.
Üçüncü olarak üzerinde durmak istediğim, turizm ve kültür mirası arasındaki ilişki. Biz, kül
tür mirasının korunması için yeteri kadar kaynak ayırmıyoruz. Oysa, turizm gelirlerimizin Türki
ye’nin GNP’sine ne kadar katkıda bulunduğunu, istihdamına ne kadar katkıda bulunduğunu düşü
nüp, eğer birçok yeni yerleri de tarihî variıklar olarak insanlığa sunabildiğimiz takdirde... Bakın, Is
panya’yı hep örnek verirken, Ispanya’nın GNP’sinin de çok önemli biçimde, turizmin yıllardır yapageldiği katkı var, hem istihdamına hem gelirine hem vergisine. O nedenle, biz, turizm boyutun
dan da Türkiye’nin kazanabileceği boyutu görerek, kültür varlıklarının yatırımını da gözden geçir
memiz lazım ki, dışkaynakları, borç değil, kendi turist olarak gelip ödeyeceği boyutuyla elde ede
bilmek için.
Onun ötesinde, geliştirilecek sektörier konusunda da önümüzdeki beş yıl ve yirmi yıl zarfında
çok iyi düşünmemiz lazım. Bugün, aşağı yukarı, birçok vatandaşımızın cebinde cep telefonu var.
Ancak, bu noktada, ben sizlerle bazı uluslararası istatistikleri paylaşmak istiyorum. 1999 yılı itiba
riyle, aile ünitesi itibariyle cep telefonu mülkiyet oranlarını vereceğim. İsveç’te yüzde 60’ın üze
rinde, İtalya’da yüzde 40’ın üzerinde, Japonya’da yüzde 40’m üzerinde, Amerika Birieşik Devlet
lerinde yüzde 30’lar civarında, İspanya yüzde 25, Fransa yüzde 25 civarında. Henüz, Türkiye’de,
yanılmıyorsam 10 milyona yaklaştı cep telefonu; ama, aile mülkiyeti bakımından hesapladığımız
takdirde bu oranlara yaklaşmadı. Yaklaşsa dahi, biz, çoğunlukla ithal ettiğimiz aracı kullanıyoruz.
Bunları üretmemiz lazım. Üretimde teşvik ederken, neyi teşvik edeceğimiz boyutuyla buna bakmak
lazım. Aynı şekilde, yanılmıyorsam, internete erişim Türkiye’de yüzde 3’lerin altı(!da nüfusa oran
ladığımız takdirde. Aynı şekilde, bu oran, İsveç’te yüzde 58 civarında, Amerika Birleşik Devletle
rinde yüzde 40, İngiltere’de yüzde 40, Japonya’da yüzde 18 civarında, Ispanya’da yüzde 20’ye ya
kın. Bizim insanımız da, özellikle eğitime bağımlı olarak ve hizmetler sektöründeki gelişmeye ba
ğımlı olarak, giderek, yaygın bir şekilde bilgisayar ve internet kullanımına girecek. Şimdi, bilgisa
yarın da, benzeri şekilde, birtakım slikon vadilerinin Türkiye’de oluşması lazım, teşvikleri buraya
vermemiz lazım. Bu da yetmez. Bakın, bugün, Hindistan, nüfusunun yoğunluğuyla bocalayıp du
ran bir dev; fakat, adamlann yaptığı çok ilginç bir şey var. Eğitim yatırımları konusunda olağanüs
tü yatırım yaptılar. Adamlar, İngilizce dili üzerinde şakır şakır eğitim yazılımı yaptılar, sadece ken
di ülkelerinin insanına yatınm değil, bugün birçok ülke Hindistan’dan eğitim yazılımı alıyor. Bi
zim çocuklarımız bunları yapacak yetenekte. Önemli olan, neyi nasıl teşvik edeceğiz ve venture Ca
pital denilen şeyi başlangıçta ne kadar vereceğiz. Yani, KOBİ kredisi derken, hep aklımız bir şeye
takılıp kalmasın, çırçır makinesiydi, şuydu buydu değil, KOBİ türü kredilerde bu boyutu da önplana çıkarmamız lazım; çünkü, buradan katma değer yaratışı çok fazla.
Sayın Başkanım, biliyorum, arkadaşlarım acıktı, işkenceye dönüşür bundan sonraki konuşma.
O nedenle, sözlerime burada son verirken, son konuşmamız olduğu için, gerek Sekizinci Planın ge
rekse yirmiüç yılına kadar olan stratejimiz, çok dinamik bir şekilde, değerii uzmanlarımız ve siya
set erbabıyla birlikte değeriendirilmek suretiyle, biraz evvel, hepimizin zannediyorum özlemini ifa
-
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de etmeye çalıştığım boyutlarına önceliğini çekecek bir anlayışla uygulanır ve gerçekten, cumhu
riyetin 100 üncü yılını kutladığımız vakit, bizim içinde bulunduğumuz cumhuriyet kuşağı, bizden
sonraki kuşağa yönelik vazifesini yerine getirmiş olma vicdan huzuruyla yaşamını sürdürür veya
tamamlar diyorum.
Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Uluğbay.
Sayın Uluğbay’ın konuşmasıyla, öğleden önceki bölümü tamamlamış oluyoruz.
14.45’e kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 13.45

-
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İKİNCİ OTURUM
BAŞKAN : Metin ŞAHİN
Açılma Saati: 14.45

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, öğleden sonraki çalışmalarımıza başlıyoruz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İlk söz, Hakkâri Milletvekili Sayın Evliya Parlak’ın.
Buyurun Sayın Parlak.
EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkanım, Saygıdeğer Bakanımız, değerli milletveki
li arkadaşlarım, kıymetli uzman arkadaşlar, bürokrat arkadaşlar, çok kıymetli basın mensupları; bu
günkü konuşmama başlarken, sözlerime, sizlere en içten saygılarımı sunarak başlamak istiyorum.
Bugünkü görüşeceğimiz konuların başında tarım ve hayvancılıkla başlayan bölümle görüşme
lere başladık. Ben, yine Türkiye genelinde, geçmişten bugüne gelen gelişmeleri göz önüne aldığı
mızda, eskiden doğu ve güneydoğu denildiği zaman hayvancılık akla gelirdi ve 1984’lerden önce,
1980’den önce de değil; yani, terör olayları başlamadan önce doğu ve güneydoğunun en büyük so
runu hayvan kaçakçılığını önlemek idi, güvenlik kuvvetlerinin, bütün jandarma karakolların -ki, bu
son yıllarda teröre uygun olarak yerleri değiştirildi- hepsi, o kadar buna uygun yapılmıştı, terör ol
duğu ilk yıllarda büyük zayiatlar veriyordu bizim güvenlik kuvvetleri; çünkü, bütün valilerin dip
lerinde karakollar kurulmuş. Sebebi de şu idi: Hayvan ticaretini; yani, ülkedeki yetiştirilen hayvan
bolluğundan -bu arz ve talepten kaynaklanıyor- diğer Irak, İran, Suriye gibi komşu ülkelere geçme
sin diye. Ama, bildiğimiz gibi, 1985’ten son iki yıla kadar, onüç ondört sene sürekli terör, bölge in
sanını köyünden, mezrasından, obasından göç ettirmek suretiyle ne hayvancılık kaldı, ne köy yaşa
mı kaldı; gücü yeten Mersin’e, gücü yelen Adana’ya, Antalya’ya, ekonomik gücü yeten Diyarba
kır’a, Van’a veya Hakkâri’ye veyahut da Bitlis’e, Muş’a, il merkezi veya ilçe merkezlerine; yani,
kuşun uçuşuna benzer bir, kanatlar nereye kadar çırpabiliyorsa, insanlar bu şekilde göçebe oldular.
Şimdi, öyle bir noktaya geldik ki -ki, geçmişte sürekli Genel Kurulda bütün arkadaşlarımız şa
hittir, hükümetimiz de şahittir- Bakanlar Kurulu karanyla, geçtiğimiz eylül ayında,smırdan ki, sı
nır ticareti çerçevesi içinde yapılan hayvan ticareti durduruldu. Sebebi şu idi: Bölgede şu anda da
hayvancılık gelişmediği için. Irak, tran üzerinden diğer Asya ülkelerinden sürekli hayvan nakliya
tı vardır ve bunu önlemek için Bakanlar Kurulu karan çıkanidı, yürürlüğe konuldu biliyorsunuz.
Şimdi, bu durumdaki bölgeyi tekrar canlandırmak gerekiyorsa -ki, gerekiyor- bu insanların köye
dönüşünü mutlak surette. Sayın Bakanımız, çok önemle -dün de siz buyurdunuz, doğrudur- bütçe
olanakları içerisinde, bu belli beş altı ilde köye dönUş projeleri İçişleri Bakanlığına da belli bir mik
tarda ödenek ayırımı yapılmaya başlandı. Hükümetimiz bunun üzerinde titizlikle durup, dönüşü
sağlanan köylere, köylülere de hayvan vermek suretiyle tekrar canlandırmaya mutlaka önem ver
memiz lazım.
Değerli bazı arkadaşlarımız, dünkü ve bugünkü konuşmalarında, özellikle hayvan ıslahı türle
rinin geliştirilmesi konusunda, işletmeler haline getirilmesi konusunda vurgulamalar yaptılar. Ben,
öncelikle işsiz ve aç olan ilçe ve illerin varoşlannda yaşayan bu insanların, kendi aile geçimlerini
sağlayacak bir hayvancılığı veya tarımı imkân dahiline sokmakta öncelik olduğunu vurgulamak is
tiyorum.
Elbetteki geçmişteki gibi çok sayıda hayvan besleyip, kaçakçılığa kadar varan bir noktaya gel
miş olsa sayısal olarak, bunu ıslah edip, niteliğini de artırmakta fayda var; ama, bugün sıfırdan baş
lıyoruz, aç insanlann balık tutmasını sağlayıcı nitelikte mütalaa edeceğimiz hayvancılık ve tarımı
geliştirmek zorundayız.
-
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Bu arada, özellikle özelleştirme konusunda titizlik göstermek zorundayız. Bölgede birkaç Et
ve Balık Kurumu var, birkaç süt fabrikası vardı. Bunların bir kısmı özelleştirildi, bir kısmı da, ör
nek vereceğim, Yüksekova’da bir Et ve Balık Kurumu tesisi vardı ki, geçmişte hayvancılığın mer
kezi idi Yüksekova. Bu tesisin temeli 1977’de atıldı, işletmeye açıldı; ama, terörden sonra elbetteki verimi azaldı, özelleştirme kapsamına alındı. Tabiî ki, hayvancılık öldüğü için, tesisi de doğru
dürüst satın alan olmadı, makineleri satıldı, bina ve arazileri şu anda kurulan askeri biriiklere dev
let tahsis etti; yani, orası, belli insanların hatta bölgedeki çok sayıda köylünün yaşamını sağlayan
bir işletme idi. Şimdi, o noktadan geriye doğru tekrar birtakım tedbirler almak mecburiyetimiz ol
duğunu vurgulamak istiyorum.
Bu arada hayvancılığı ve tarımı geliştirmek istiyorsak, ayrıca özellikle alınan güvenlik önlem
leri de yeterli olan düzeylerde mutlaka yaylaları ve meraları, köylülerimizin; yani, vatandaşlarımı
zın yararianmasına açmalıyız. Yaylacılık olmadığı takdirde doğu ve güneydoğuda hayvancılığı, be
si hayvancılığıyla kalkındırmamız mümkün değildir. Bu mesafe çok daha ileri yıllarda olabilir. Şu
anda tabiî olarak beslenen hayvancılığa önem verilebilmektedir; yani, yayla ve meraların açılması
na mutlaka öncelikle, güvenlik önlemleri çerçevesi içinde programa almamız gerekmektedir.
Değerli Başkanım, saygıdeğer üyeler; kamu yönetiminden söz ediyoruz ve kamu personelinin
istihdam edildiği kanunlardan, eskimişliğinden, birbirini tutarsızlığından söz etmişiz planda, doğ
rudur. 657 sayılı Devlet Memurian Kanununun, 1970’lerde çıkan bu kanunun, artık bugün özüne
uygun; yani, ilk çıktığı tarihten bu yana değişmeyen maddesi kaldığını da tahmin etmiyorum. Eşit
işe eşil ücret felsefesiyle getirilen bu kanun, sürekli olarak değişikliğe uğramış ve bugün, o 657’nin
ilk çıktığı tarihteki 657 sayılı Kanunla karşılaştırsak, belki, aynı kalan maddeleri bulmamız olduk
ça güç olacaktır. Planlamamızın bir bölümünde de, özellikle 657 sayılı Kanunun, 926 sayılı Aske
ri Personele İlişkin Kanunun, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Üniversite Öğ
retim Üyeleriyle ilişkin veya personeliyle ilişkin kanunların arasındaki farklılıkların giderilmesi
düşünülmektedir diye bir madde var ki, bu keşke bir temenniden ibaret kalmasın, keşke gerçekten
bu dengesizlikler ve farklılıklar ortadan kaldırılıp, eşit işi gören, aynı sıkıntıları çeken, aynı imkân
sızlıklar içerisinde olan personel arasında bir uçurumun olduğunu biliyoruz. Bu uçurumların orta
dan kaldırılmasını sağlayıcı bir biriiktelik, inşallah sağlanır.
Kamu hizmetlerinde, yine planla vurgulanan önemli olumlu bir nokta, gerçekten, emniyete gi
din, nüfusa gidin, adliyeye gidin, karşınıza, vatandaş hizmet gördürürken bir vakıf çıkıyor ve âde
ta bağış değil, mecbursun havası içerisinde bir sürü makbuzlar önünüze konulmaktadır ki, bu da,
devletin bir yerde hizmeti, kamu hizmetini görürken, özelleştirmesi mi diyelim veya başka bir özel
kuruma sattığına mı söyleyelim; yani, bu şekilde vatandaşa parasız hizmet görülmemektedir. Bu
rada tespitler yapılmıştır, plan taslağımızda da bunun önleneceği vurgulanmaktadır. Bu çok yerin
de olan bir düşüncedir. Gerçekten, bu hizmete yönelik... Adamın cebinde 10 milyon lira yok, nü
fus kâğıdı örneği alacaksa, sen bu vakfa 2 milyon vereceksin, 3 milyon vereceksin dediğiniz za
man... Belki, durumu iyi olan insanlar için çok gülünç gelir bu rakam; ama, hiç parası olmayan in
sanların ne kadar büyük bir sıkıntıya girdiklerini de burada vurgulamak istiyorum; yani, bu matlaka sağlanmalıdır.
Yine, devlet memuriarının alımıyla ilişkin bir devlet memurian sınavı yönetmeliği çıkardı.
Gerçekten, belki biz siyasiler pek fazla memnun olmayabiliriz; ama, 57 nci hükümetin bana göre
yaptığı en olumlu işlerden birisidir. Ancak, noksanlarını gidermek zorundayız; yani, insanlarımız,
daha önceki şekilde, -bunu kimse inkâr edemez, hiçbir parti için de söylemiyorum, her safhada he
pimiz politika yaptık- iller bazında veya kurumlar bazında olduğu zaman, senin adamın, benim
adamım yarışına giriyorduk, başarılı olanlar icabında başarısız, başarısız olanların adamı varsa ba
şarılı oluyordu. Şimdi, bu devlet memurian sınavı merkezî sınavla yapıldığı için, insanlara bir yer
de güven duyma noktasını artırmıştır. Ancak, ilk kez uygulandığı için, birtakım tereddütler var ol
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duğu zaman zaman basmda veya Meclis Genel Kurulunda veya değişik mercilerde ifade edilmek
tedir. Bunu özellikle saym hükümet temsilcimiz saym bakanımızın bilgisine sunmak istiyorum, ha
len de dedikodular devam ediyor. Bundan bir hafta önce, Saym Personel Daire Başkanına da aynı
şeyi ifade ettim. Dedim ki, ben bölgemden geliyorum, A partisi, B partisi, isim vermeyeceğim, lis
teler yaptığı söyleniyor. Şimdi, bu listeler, gerçekten bir işe yarayacak mı? Bir başka arkadaşla ko
nuşuyorsun “benim bölgemde simsarlar var -yine partili olan arkadaşlar- yarısı peşin, yarısını son
ra vermek üzere bir meblâğ para alınıyor." Sayın Devlet Personel Daire Başkanına da söyledim.
Şimdi, bunlar niçin böyle?.. Mesela Devlet Personel Dairesi imtihan yaptığı zaman bunlar olabili
yor da, ÖSYM imtihan yaptığı zaman kimse, bize gelip “benim oğlum üniversite sınavına girdi, ka
zandırır mısın” demiyor. Bu, bir güven meselesidir. Bu güven, nereden kaynaklanıyor; basma yan
sıyor; optik okuyucu yok, elle giriliyor... Gerçekten, böyle bir şey varsa ki, öyleymiş galiba, baş
kandan aldığım aldığım bilgi; ama “tedbirlerini aldık” diyor. Bu. çok hassas bir noktadır; yani, dev
let, yaptığı hizmette, iyi niyetle koyduğu hizmette vatandaşa güven vermek zorundadır. Bu güven,
bugün, ÖSYM’yi beğenelim beğenmeyelim, kamuoyunda yaptığı sınavlarda, vatandaşlara ve genç
lere belli ölçüde güven vermiştir ve vatandaşa dediğimiz zaman -ben şahsen söylüyorum- karde
şim, ÖSYM sınavına oğlun girdi mi; girdi...Ben lise mezunuyum. Peki, bir şey yapabildin mi; yok.
Bunda da yapamayız. "Ama, bu başka” diyor. Niye bu başka; A partisi, B Partisi liste yapmışlar
hatta biz sizi kazandıracağız, şu kadarı peşin, şu kadarı sonra...” Şimdi, benim istirhamım şu: Bu
ilk uygulama olabilir; ama, bundan sonra tahmin ediyorum temmuz sonunda, ağustos başlarında...
Mesela Sağlık Bakanlığına verdiğimiz 35 bin kadro var, geçen sene Çalışma Bakanlığına verilen
19 bin kadro var. Tapu ve Kadastroya sağlanan kadrolar var; bunlar tercih noktasına geldiği zaman,
bu tip dedikodulara veya söylentilere meydan vermeyecek tedbirleri de hükümetimiz alırsa çok ye
rinde bir işlem yapmış olacağına inanıyorum.
Bir de bir temennimi arz edeceğim. Belki, bu ÖSYM’de gerçekleşmedi; ama, burada... Aca
ba, hükümetimiz, bu devlet memurları sınavını bölgesel bazda yapamaz mı? Sebebi de şu: Yani,
ben çok açık konuşan bir insanım. Diyelim ki, bizim bölgede bir lise mezunuyla Ankara’nın hatta
Çankırı’nın Çerkeş İlçesindeki bir lise mezunu, yardımcı hizmetler için tercih yapıyor; ama, o lise
mezunlan arasında zaten puan farkı başından belli idi ve dolayısıyla büyük kentlerde veyahut da
gelişmiş yörelerin çocukları, gençleri iki yılı, nasılki eskiden yurtdışına gitme bir özlemdi, sırf ka
mu görev alayım diye; çünkü, işsizlik son safhada, fazladır Türkiye’de; dolayısıyla, acaba o yerle
ri tercih eder, gider, iki sene kâtiplik, iki sene odacılık, üç sene bilmem teknisyenlik yapar ve nasıl
olsa gelirim düşüncesiyle tercih yaptığı zaman bir haksızlık olduğu kanısındayım. Eğer, imkân do
ğuruyorsa, bölgesel veyahut da belli ekonomik, sosyoekonomik durumları müsait; yani, çünkü. Sa
yın Bakanımız ifade buyurdular. İnşallah bu sayımdan sonra bazı kriterleri ki, 40-50 tane kriter var,
kalkınmada öncelikli yöreler katagorisi yeniden düzenleneceği gibi sosyoekonomik, kültürel yön
den gelişmişlikleri, hatta ilçe bazında, il bazında göze alıp, birbirine yakın bölgeleri, bu Trakya’da
ki bir ilçe de olabilir, Karadeniz’deki ilçe de olabilir, doğudaki bir il de olabilir; yani, bir arada mer
kezî sistem değerlendirmesine sokarsak daha adilane olacağı inancını taşımaktayım. Bu bir dilek
tir, belki kabul görülür, belki görülmez; ama, bir gerçek. ÖSYM, mesela, yıllarca biz bunu vurgu
ladığımız zaman sonunda lise mezunlarının birincilerine, lise birincilerine, okul birincilerine bir
hak olarak verildi; dolayısıyla, her hâlükârda en başarısız liseden mezun olan öğrencilerin birinci
si bir yere girebiliyordu. Yine, bir zamanlar bunun dışında yine birtakım geçici önlemler; ama, şu
anda geçerli olan lise birincileri olduğu için örnek olarak vermek istiyorum ve bu bir nebze olsun
o farklılığı gidermeye yönelikti. Şimdi, bu devlet memurları sınavının bu şekilde devam etmesin
de yarar var; ancak, bu eksiklikleri gidermemiz gerektiğine de inanıyorum.
Sayın Başkanım, değerli üyeler; adalet teşkilatıyla ilgili bazı sıkıntıların zaman içinde gideril
diği doğrudur. Hepimizin toplum olarak, işte adaletin gecikmesinden, zamanında yürütülmediğin-

38-

den, geciken adaletin adalet olmadığını vurguluyoruz; ama, geçmişe nazaran baktığınızda da ger
çekten adalet sarayları, lojmanları, imkânları bayağı iyileşmiş durumdadır. Ancak, bu kurumun
mensuplarıyla sık sık görüşme şansımız da oluyor zaman zaman; çünkü, genelde küçük yerlerin
belki temsilcileri olduğumuz için her gidişimizde mutlaka bu gruplarla görüşüyor. Bunların en bü
yük sıkıntıları özellikle yıllardan beri vurgulanan ki, bütün planlarda da var tahmin ediyorum, adlî
ve İdarî kolluk kuvvetlerinin ayrılmasıdır; yani, ben bildim bileli yıllardır her dönemde, hatta hü
kümet programlarında da yer almıştır bazen, adlî ve İdarî kolluk kuvvetleri ayrılıp, adlî kolluk kuv
vetlerinin savcılıklara bağlandığı yönündeki istekler sürekli vurgulanmaktadır ve bizim planda da
bu vurgulanmıştır şu anda. Benim dileğim, bu 57 nci hükümet döneminde veya bu beş yıllık kal
kınma döneminde bunun da sağlanmış olmasında yarar olduğu inancındayım. Belki planla ilgili de
ğil; ama, af konusuna da değinmek istiyorum.
Değerii arkadaşlar, hiçbirimiz tutukevine düşmedik; ama, askeriik yaptık, özellikle hanıme
fendileri ayırt ediyorum. Hatıriarsanız, askeriik yaptığınız dönem üç aylık bile olsa, ikide bir erken
terhis lafı dolaşır ve askeriik gözünüzde dev gibi olur; yani, bizmez artık. Halbuki hepsi üç günün
kalmıştır.
Şimdi, tutuklu ve hükümlü aileleri biz bu hale sokmuşuz. Ben cezaevlerini de ziyaret ettim.
Bundan bir müddet önce bir ilçede 55 tane tutuklu ve hükümlü var. Birisi 22 senedir yatıyor ve bun
dan iki ay önce; yani. Kurban Bayramında bana söylüyor, diyor ki: “Beyefendi, ben 22 senemi ge
çirdim, 2 senem kaldı. Öyle güzel bir düzenimi kurmuştum ki, yani gayet rahat gitmiştim. Geçen
sene bir kanun çıkardınız, benim hayatım altüst oldu. Demirel yasayı geri çevinmeseydi ben çık
mıştım. Ben o 22 senenin ıstırabını hiç çekmedim, bu altı ayın ıstırabını çekiyorum.”
Şimdi, Allah kimseyi düşürmesin, aileleri de bu durumda. Hükümetimiz böyle bir teşebbüs
yapmış, böyle bir kanun çıkarmış. Benim istirhamım, ne pahasına olursa olsun, hangi şekilde uzla
şacaklarsa uzlaşsınlar ve mutlak surette bunu çıkarmak zorundayız; ama, az, ama çok, bu insanlar
beklentiden kurtulmalıdır; yani, ben örnek olarak bunu veriyorum. Herkes düzenini kurmuştu; ama,
af konusu geldiği günden bu yana aileleri bi| ıstırap içerisinde, kendileri bu ıstırap içerisinde. Bu iş
mademki bu kadar resmiyete bindi. Mecliste görüşüldü. Cumhurbaşkanına sunuldu, veto etti ve ge
ri geldi. Bunu mutlaka bir çözüme kavuşturmamız gerektiği inancında olduğumu yüce hükümeti
mizin bilgisine sunmak istiyorum Sayın Bakanım.
Bu arada, şunu da ilave etmek istiyorum, ben bunu Genel Kurulda da vurguladım: Huzur ve
güveni sağladığımız bu ortamda doğu ve güneydoğudaki terörün onbeş sene neler çektirdiğini he
pimiz yaşadık milletçe. İcabında üç aylık veya üç günlük bebeği bile öldürdükleri vakıadır, toptan
köylerde katliam yapıldığı bir gerçektir. Şimdi, köyde, ovada, dağda tek veya on haneli köylerde
bu terör örgütü mensuplan geldiğinde ekmek vermeyip, istediği bir malı veyahut da giyeceği ver
meyip de ne yapabilir? Bütün bu toplumdaki bu insanların aşağı yukarı onbeş bin kişisi 169 uncu
madde dediğimiz yataklık suçundan şu anda ya tutukludur ya da hükümlüdür. Bu konuda zaten
geçmiş sonbaharda bu af sırasında da sayın genel başkanlarımıza da bölge milletvekili olarak arz
ettik. Adalet Bakanımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanma arz ettik. Başbakanımız başta ol
mak üzere. Başbakan Yardımcılarımıza. Benim tekrar vurgulamak istediğim bu. Hükümetimiz uz
laşıp affı çıkardığı zaman bölgedeki sağlanan huzur ve güven ortamını devam ettirmenin yanında
bir tedbir olarak, bir de gerçekten bu insanlara karşı köyde üç haneli veya elli haneli bir köye bas
kın yaptılar, herkesin elinde on tane kalaşnikof, bomba, el bombası vesaire, bu köyden yararianmayıp da çıkmaları mümkün değil. O köyde üç tane, beş tane tutuklu bu maddeden yargılanıyorsa, hü
küm giyiyorsa, bunları biz affetmiyorsak, bu insanlara nasıl bir huzur getirme anlayışı taşıdığımı
zı burada izah edemeyiz. Benim istirhamım bu konuda da Sayın Bakanım, eğer af konusu ele alı
nırsa bu konuyu hükümet olarak değeriendirelim, çok isabetli olacağı ve ülkemizin bütünlüğü açı
sından, bölgenin insanının huzur ve mutluluğu açısından çok gerekli olduğunu da yüksek bilgileri
nize arz etmek istiyorum.
-
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BAŞKAN - Evet, Sayın Parlak.
EVLiYA PARLAK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Saym Başkanım, değerli arkadaşlar; özellikle mahallî idarelerde -ki arkadaşlarımız da değin
mişlerdir veya değiniyorlar- yerel yönetimler yasası sürekli söylenir; ama, bugüne kadar gerçekleş
ti mi? Dileğim şudur: Gerçekten bu hantal dediğimiz merkezî sistemden uzaklaştıracak ve iller ba
zında yetkilendirmeyi artıracak olan bu kanunun yine 57 nci hükümetimiz tarafından bir an önce
Meclisten geçirilmesi dileğini vurgulamak istiyorum. Bu arada Saym Bakanıma özel olarak da arz
ettim. Bu temmuz başında çıkacak olan tekrar afet kapsamına alınacak belediye ve il özel idarele
rine ilişkin kararnamede gerçekten onbeş sene terör bölgesi olarak afete maruz kalmış olan doğu
ve güneydoğu belediyelerinin mutlaka afet kapsamında değerlendirilmesindeki geçen altı aylık,
muhalefete mensup bazı arkadaşlar çoğu zaman bana kızmışlardır; ama, ben ilim açısından söylü
yorum, hükümetimiz gerçekten geçen 8 Şubat tarihli kararnamede -benim ilim açısından söylüyo
rum- bu afeti değerlendirmiş ve kendilerine de şükranlanmı tekrar vurgulamak istiyorum. Ve şunu
da söyleyeyim; o afete alman belediyeleri seçen kitleler, menfî düşünceli kitleler hayal kırıklığına
uğramıştır. Devletin sıcak avucunun, kucağının bu belediyelere de açılabildiğini örnek olarak orta
ya koymuşuz. Bunun devamını özellikle istirham ediyorum.
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum ve bu Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ülkemi
ze, milletimize hayırlar getirmesini candan diliyor, Başkanımdan da özür dileyerek sözlerimi biti
riyorum.
Hepinize teşekkür ederim.
BAŞKAN - Rica ederiz Sayın Parlak.
Sayın Kabataş, buyurun.
KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri. Sayın Ba
kan, değerli bürokrat arkadaşlarım; bugün genişletilmiş bir yapıda sekizinci plan müzakerelerini ta
mamlıyoruz. Konular çok önemli. Bütün Türk ekonomisi ve ekonomi yönetimi gündemi bu plan
vesilesiyle komisyonumuzun tartışmasına açık, gözlemlerimiz geniş, konular ve sorunlar derinde
ve önemli. Bütün bunları dikkate alarak konuşmamda vurgulamak istediğim konuların başlıklarını
tespit ettim, sırasıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.
Değerli arkadaşlanm, Türkiye eğitim konusunda henüz bu çağa uygun ve Türkiye şartlarıyla
uyumlu bir yapı, bir model henüz oluşturamadı. Sekiz yıllık eğitim konusunda ifade edilen ve ya
sayla ve finansmanla bir şekilde desteklenen uygulama, proje bugün çok büyük ölçüde amacına
ulaşmamıştır. İki tane gözlemim var, onları ifade etmek istiyorum.
Bugün eğitime katkı payı altında toplanan 100 trilyonluk paylar bütçenin bir köşesinde bir pa
rantez içinde tutulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı yatırım yapma, okul üretme, mekân üretme, in
san yetiştirme, eğitme konusunda büyük bir performans eksikliği içerisindedir. Ortada para vardır,
kaynak vardır, organizasyon yoktur, yatırım yoktur ve sonuç şudur değerii arkadaşlarım: Bugün
Türkiye’deki nüfusun yüzde 45’i köyde ve tarımda çalışıyor, köylü nüfusu. Bu nüfus içindeki ço
cukların hepsine yakın bir kısmı, çok önemli bir kısmı hâlâ sekiz yıllık eğitime ulaşmaktan maale
sef mahrumdur. Beş yıllık tek damlı köy okullarında okula devam eden ve beş yıllık eğitimi ta
mamlayan çocukların yarıya yakını bugün sokaklardadır; yani, bizim çocukluk dönemimizde beş
yıllık eğitim esastı, üç yıllık eğitmenlerin yönetiminde olan okullar vardı. Şimdi, beş yıllıklar bi
zim çocukluğumuzdaki eğitmen okullarına dönüştü, eğitmenlerin öğretmenlik yaptığı okullara dö
nüştü. Sekiz yıllık okula ulaşım yok, sekiz yıllık okul için mekân yok, sekiz yıllık için bizim öner
diğimiz taşımalı sistem çalışmıyor; çünkü, taşımalı sistemin altyapısı yok, yolu yok; yani, benim
ilimde Samsun’un bir uzak köyünde, merkeze kırk kilometrelik köyde yol yok. Yolun olmadığı
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yerde taşımalı sistem yok, taşımalı sistemin olmadığı yerde beş yıllık okul dönemini tamamlayan
çocuklar Türk sistemi içerisinde ilköğretim mezunu bile olmadan sokakta dolaşıyor. Bu Türki
ye’nin sözde gelişmiş gibi görünen en önemli illerinden birinde, Samsun’da benim onlarca örneği
ni gördüğüm bir tablo. Bunu ağır bir eleştiri olarak ifade etmek istemiyorum. Türkiye’yi planlıyor
sak, Türkiye’nin eğitimini konuşuyorsak lütfen bu okul altyapısını, programları dışında ve bu tra
jik sorunu çözecek yaklaşımlar içinde olalım. Millî eğitim maalesef bu büyük yatırım operasyonu
nu yürütme, yönetme organizasyonunda ve gücünde değildir arkadaşlar, bizim millî eğitimimizdir;
ama, sonuçları da ortadadır. Buna işaret ediyorum. Maliye Bakanlığı da bu fonların, bu sıcak para
nın, bu eğitime katkı altında toplanan yüzlerce trilyonu büyük bir kıskançlıkla bütçenin bir köşe
sinde muhafaza etmektedir. Dolayısıyla, kanun tamamdır, sistem kâğıt üzerinde tamamdır; ama,
uygulaması maalesef yoktur. Bunu burada vurgulamak için bir fırsat saydım, çok önemli bir konu
dur.
Diğer bir konu, tabiî toplumu yakından ilgilendiren, Türkiye’de yaklaşık üçbuçuk-dört milyon
küçük işletme var, esnaf-sanatkâr dediğimiz işletme kesimi. Plandaki bir rakamdan ifade etmek is
tiyorum. Bu büyük kesime, Türkiye’de, gerçekten sosyal organizasyonun temelini oluşturan bu ke
sime aktarabildiğimiz kredi sadece 325 trilyon diye gözüküyor.
Değerli arkadaşlarım, bu kredilerde hemen hemen kayıp, geri dönmeme olayı yüzde 1-2’dir;
yani, malî sektörde plasman yapılan ve hiçbir kaybı olmadan geri dönen en sağlıklı sistem bu sis
temdir; ama, nedense Türkiye bu kadar büyük açıkları yöneten, bu kadar büyük kaynakları kulla
nan bir yönetim altında bu rakamı I katrilyona çıkaramıyor; yani, burada büyük bir ihmal var, bu
rada büyük bir duyarsızlık var. Bugün 4 milyon esnaf ve küçük işletmeye Türkiye; yani, yaklaşık
125 katrilyonluk millî gelirinden ya da 45-50 katrilyonluk fınansal kaynağından, bu bir harcama
değil, sadece kredilendirme anlamında herhalde 1 katrilyonluk bir payı ayırabilir, karşılığında da
çok daha fazla bir getiri elde edebilir ve bu kaynak da aynen kendi sistematiği içinde var olmaya
devam eder; çünkü bu bir harcama değil. Ama, buradaki eksikliği, buradaki yetersizliği ben Türki
ye’nin kaynak eksikliğiyle izah etmeyi doğru bulmuyorum, yerinde bulmuyorum, bir genel ilgisiz
lik, bir genel duyarsızlık var. Hepimiz politika içindeyiz, bu konuyu ağırlıkla ve öncelikle her ze
minde gündeme getirmek ve sistemi bu yönde daha iyileştirme açısından sürekli gündemde tutmak
zorundayız, ikinci önemli konu bu.
Değerli arkadaşlarım, o Kadar önemli bir konu ki, 3 971 oda ve organizasyon var. Türkiye’nin,
yani ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kredi anlamında, finansman anlamında oluşmuş en bü
yük gücü, böylesine tutarlı, böylesine yurtsever, böylesine devlete yük olmayan, istihdam yaratan,
vergi ödeyen, üretim yapan, ihracat yapan bir kesime karşı devletin ve yönetimlerin ilgisizliğini
doğrusu ben açıklamakta zorlanıyorum ve bunu söylerken şunu ifade ediyorum: Bu kesime 1995
ve 1996 yıllarında, hatta 1994’ün çok zor şartlarında aktarılan kaynaklarla ancak bu 325 trilyonluk
düzey yakalanabilmiştir, son bir hamleyle bu rakamı Türk malî yönetimi 1 katrilyon düzeyine çek
me vebaliyle karşı karşıyadır. Bunu vurgulamak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu tabiî mahallî idarelerle ilgili. Mahallî idareler, bugünkü
Türkiye’nin çağdaşlaşma hedefinin en temel kurumlan; yani, mahallî idare “local goverments”
uluslararası terim ifadesiyle bütün dünyada yönetimde etkinliğin, kaynak kullanımında verimlili
ğin tek temel organizasyonu. Biz ne yapıyoruz; hep ifade ediyorum, 3227 belediye kurmuşuz. Dün
kü muhtar arkadaşlarımızı bugün belediye başkanı ilan etmişiz, köşe bucak, her köşesi Türkiye’nin
belediye tabelalarıyla donatılmış. Tabiî, Türkiye’nin genel sağlıklı organizasyonundan bir anlam
da DPT de sorumlu ve bu kargaşanın önünü kesme anlamında tedbir üretmek zorunda. Neden zo
runda; çünkü, 3227 belediyenin ne kaynağı var ne teknik gücü var ne organizasyonu var ne de Tür
kiye’nin ekonomik altyapısını üretme bilgisi, becerisi ve birikimi var. Habire üretiyoruz. Ben ken
di ilimde biliyorum; yani, pek çok belediyenin tabelasını ben uzun süre oralarda dolaştıktan sonra
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hatırlayabilir hale geldim. Bunun adı kargaşa değilse, bunun adı israf değilse, bunun adı çok kötü
anlamda siyaset değilse, nedir? Peki, Türkiye bu altyapı ihtiyacından, altyapı yatırımlarından vaz
geçemeyeceğine göre, çağdaşlaşmak için bu kargaşayı nasıl düzeltecek? Ben planda buna dair ted
birler görmek istiyorum. Gerçekten önemli bir konu.
Değerli arkadaşlarım, dün de ifade ettim, Türkiye artık dünyanın en gelişmiş organizasyonu
na, ekonomik birliğine üye olma konusunda iddialı bir ülke, Avrupa Birliğinde on milyarlarla ifa
de edilen büyük fonlar var, mahallî idarelere büyük destekler var. Biz bu dağınık yapıyla Avrupa
fonlarından belediyelerimize bu muhtarlıktan devşirdiğimiz organizasyonlara hangi kanallarla han
gi kaynağı aktaracağız? Bu büyük altyapı eksikliğini, kanalizasyondan, sudan, ulaşımdan eğitime
kadar, sosyal amaçlı hizmetlere kadar hangisini çözeceğiz, gerçekten bunları bir karamsar ortam
yaratmak için değil, dikkatinize sunmak için ifade ediyorum. Türk planının 2005 yılına kadar orta
ya koyduğu perspektiflerde bunlara yer olmalıdır. Bunlar açık, net, güçlü ifadelerle ortaya konul
malıdır ve savunulmalıdır. Bu çok öncelikli bir konu.
Tabiî, başka bir konuya geçiyorum toplumun değişik kesimlerini ilgilendiriyor. Tarım ve bu
gün her şeyi reform sihirli ifadesiyle anlatıyoruz, tarımda reform yapıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir konuda çalışıyoruz, devletin kurumlan gerçekten çağdaş
ifadeler kullanıyorlar; ama, çağdaş yaklaşımlar sergilemiyorlar. Ne yapıyoruz tarımda reform diye
ortaya koyduğumuz olay; iddia ediyoruz ki, Türk ekonomisini tarıma yapılan destekler batırdı; ha
yır, Türk ekonomisini tarıma yapılan destekler batırmadı, Türk ekonomisini tarımın finansmanın
daki kargaşa batırdı; yani, siz tarıma üç verir, karşılığında üç katını devlete gider diye bankacılık
sisteminde yazar, ifade eder, sonra da bunu tarıma fatura ederseniz çok büyük bir yanlışı ifade et
miş olursunuz. Bugün olan budur. Tarımın hali ortadadır. Biz şimdi tarım reformunun esasını ta
rım kesimine kaynak vermeme, onların fiyatlarını aşağıya çekme, girdilerinin sübvansiyon oranlarmı sıfırlama şekliyle cezalandırıyoruz. Böylece, kamu finansmanındaki büyük dengesizliği gide
receğiz diyoruz. Peki, tarımın konusu sadece ve sadece yükünden ve yükünün hesaplanmasından
mı ibaret? Hani tarımsal üretimdeki yeni yaklaşımlarımız? Hani tarımda verimlilik? Hani tarımda
altyapı? Hani tarımda eğitim? Sonuçta, destekleme sistemini 2000 yılı için büyük ölçüde yok ettik.
200l’de büsbütün ortadan kaldıracağız. Yerine ne koyuyoruz; direkt ödeme, direct subsidy.
Değerli arkadaşlarım, biz bu kavramı maalesef yanlış kullanıyoruz; yani, tarımda yarattığımız
fakirleşme tablosunda bir sosyal yardım sistemi getirmeye çalışıyormuşuz gibi fakir çiftçiyi koru
yacak bir söylem içindeyiz. Ne yapacağız; dönüm başına bilmem kaç dolar ne vereceğiz. Türki
ye’de bugüne kadar tapusunu veremediğimiz, dağıtamadığımız bir sistemin gelir analizlerini yapıp,
işletme başına, çiftçi başına doğrudan destek sağlayacağız. Buna bu aşamada inanmak mümkün de
ğil değerli arkadaşlar ve Türkiye nüfusunun yüzde 45’ini temsil eden bu büyük kitleyi, bu tutarlı
kitleyi gerçekten çok ağır şartlara zorluyoruz, çok ağır ifadeler kullanıyoruz, savunmasız bir kitle
yi gerçekten acımasız eleştiriyoruz. Türkiye tarımda çalışan yüzde 45 nüfus oranına sahip, yakla
şık 25-30 milyonluk bir kitleyi doğru analiz etmek, doğru çözümler getirmek zorunda. Sayın Ta
rım Bakanı -aşağıda izliyordum- “piyasa sinyallerine göre üretim yapsınlar” diyor. Sayın Bakan
nedir piyasanın sinyali, hangi sinyal? Neyi ekerse onda batıyor; buğday ekiyor batıyor, ayçiçeği
ekiyor batıyor, sebze ekiyor batıyor, patates ekiyor batıyor, soğan ekiyor batıyor. Nedir bu piyasa
nızın sinyali allahaşkına? Tamam, birtakım kısıtlamalardan yanayız; ama, bunları doğru dürüst ve
kendi içinde tutarlı yapmak lazım. Sadece tarımda yeniden yapılandırma kurulu oluşturuyorum di
ye on tane bürokratı bir kararnameyle alt alta yazıp tarımın sorununu çözüyoruz demek ve bu ko
nuda da IMFden gelen acımasız sinyalleri aynen benimsemek doğru ve savunabilir bir yaklaşım
değil arkadaşlar.
Başka hangi konular var diye bakıyorum; devlette kamu hizmetlerinde etkinlik konusu.
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Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye’deki ekonomik değerin, ekonomik yönetimin, katma de
ğerin, varlığm, aktivitenin yaklaşık yüzde 50’si hepimizin şikâyet ettiği kamudan ibaret. Binbir tür.lü adla üretilmiş kamu tabelasmdan ibaret. Devleti, katma bütçesi, özel bütçesi, kefaleti, döner ser
mayesi, vakfı, akla gelecek, gelmeyecek binlerce unvan, binlerce organizasyon ve binlerce ticarî iş
letme. Bütün bunlar içinde biz neyi telaffuz ediyoruz bugün yeniden yapılandırma adı altında de
ğerli arkadaşlarım; sadece özelleştirme sihirini ifade ediyoruz. Özelleştireceğiz, kaynak bulacağız,
satacağız, bütçe açıklarını kapatacağız, borçlarımızın millî gelire oranını düşüreceğiz; dört tane
vurgu. Peki, bunun dışında devlete yüzlerce trilyonluk zarar yaratan organizasyonlar için önerimiz
ne; onları da özerkleştireceğiz. Nasıl özerkleştireceğiz Devlet Demiryollarını; nasıl özelleştireceğiz
TTK’yı, Devlet Malzeme Ofisini, Türkiye Şeker Fabrikalarını? Bu beyaz filler her tarafı devirme
ye devam ediyor ve yanlış politikalarla enerji sektöründeki KIT’leri de büyük zarar üretim merkez
leri haline getirdik değerii arkadaşlarım. Peki, bütün bunlar dışında kamunun hizmet veren her sek
töründeki sıkıntılardan hepimiz şikâyetçi değil miyiz; şikâyetçiyiz. Bunun uluslararası literatürde
adı var “dovvn seizing” diyoriar, devlette küçülme. Türkiye’nin ve bu planın devlette küçülme stra
tejisi ve tanımı var mı; ben görmedim. Bu çok zor bir iş, çok sabır isteyen bir iş. Devleti işler hale
getireceksiniz, devlette etkinliği, verimliliği ölçülebilir, gözlenebilir, denetlenebilir duruma getire
ceksiniz. Bunun için devlet dışında bir gözün, devlet dışında bir sağduyuya sahip bir organizasyo
nun bu eksiklikleri görmesi ve değerlendirmesi lazım arkadaşlar. Devlet memurları eliyle, bürok
ratlar eliyle devleti ne küçültmek mümkün ne iyileştirmek mümkün. Bunu çok açık ifadelerle, çok
net ifadelerie Türkiye seslendirmek zorunda. Bunun güzel örnekleri var; yani, 1979 öncesi dönem
de Thatcher İngilteresinde batmış olan devlet idaresinin bugün nasıl çağdaş bir yapıya dönüştüğü
örnek olarak ortada; ama, biz devlette etkinliği, verimliliği, yeniden yapılanmayı sadece kâr ettiği
ni düşündüğümüz popülaritesi olan üç beş kurumu piyasayla rekabet şartları içinde ihaleyle sat
maktan ibaret sanıyoruz. Tamam, doğru, bu operasyonlar bir dönem bize birazcık para; yani, evde
ki gümüşlerin satılması gibi bir kaynak getirir. Peki, devam eden açıkları, devam eden verimsizli
ği, devam eden etkinlikten uzak yapıyı kim çözecek? Tabiî ki, devletteki bu büyük kargaşa, verim
sizlik, etkin olmaktan uzak yapı özel sektörü de etkiliyor. Devlet âdeta bugünkü yapısı içinde özel
sektörün önünü kesmek vje sorgulamak için bir hisleri içinde yarış halinde; hangi olumlu aktivite
varsa devlet kurumlan sanki bunun önünü kesmek için orgazine olmuş bir yapı içindeler. İşte, dev
lete sahip olma, devlet bilinciyle hareket etme yaklaşımı bu konularda çok aktif, çok doğru ve çok
yerinde müdahaleler gerektiriyor. Bu müdahalelerin izleri, stratejisi ve çerçevesi 2001 ile 2005 yı
lı arasındaki perspektifte maalesef yok. Bunların olmasını diliyorum. Bunlara hasbelkader kafa
yormuş, birazcık üzerinde, bir bölgesinde çalışmış bir arkadaşınız olarak, olayın ne kadar zor; ama,
ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu düşünüyorum; yani, biz iki üç yıllık süreyle, benim burada
değerii arkadaşlarım var, mahallî idarenin iyileştirilmesi projesi hazıriadık, önemli ölçüde kaynak
da bulduk, finansmanını da sağladık; ama, bugün bu güzel proje çok büyük ölçüde devletin bugün
kü yapısı içinde rafa kaldırılmış durumda; yani, devlet gerçekten bugünkü yapısı içinde 1900’ler
dünyasında yaşıyor. Her türlü teknolojiden, her türiü çağdaş değerden uzakta, bütününü söylüyo
rum. Büyüme eğilimi sınırsız, yetki kullanma ve kendi variiğını, şahsiyetini devlet kurumlarında
bulma anlayışı müthiş. Evet, bugün dünyada şu ilke var: Her çağdaş devlette ihale konusu olabile
cek her iş ve hizmet mutlaka o yolla yapılıyor. Bunun adı belli “contracüns out” dedikleri bir kav
ramla devlet dünyanın en iyi hizmet alıcısı konumunda. Kendi organizasyonuyla hizmet üreticisi,
mal üreticisi konumunda değil. Bütün kavramlardan çok uzakUyız. Devlette yeniden yapılandırma
meselesi bence kaynak yönetiminden çok daha önemli, çok daha öncelikli bir konu.
Tabiî, bu devlet yapısıyla bağlantılı başka bir konuyu da ifade ederek sözlerimi noktalamak is
tiyorum değerii arkadaşlarım. Yani, Ağustos 1999’da yaşadığımız ve maalesef büyük bir şanssız
lık olarak seri halinde devam eden doğal afetler ve bu afet yöneliminde devlet organizasyonunun
-

43-

ortaya koyduğu eksik yapı, çağdışı yapı, verimden ve etkinlikten uzak yapı henüz ortada duruyor.
Ben açıkçası bu kadar ağır ders aldıktan sonra, bu sekizinci planda doğal afet yönetimiyle ilgili bir
model, bir yaklaşım, bir çağdaş tanım bekliyordum.
Türkiye maalesef bir afetler ülkesi. Bugün de böyle, yarın da potansiyel olarak bunlardan ka
çınma imkânımız yok; ama, bu büyük afetleri, bu büyük hasar yaratan doğa olaylarını yönetme ve
yönlendirme konusunda Türkiye hâlâ bir organizasyondan ve çağdaş bir yönetim anlayışından çok
uzakta. Yani, memlekette nüfus ve tapu işlerini yönetmiş arkadaşlanm, güvenlik konularında so
rumlu arkadaşlarımız, böylesine ekonomik boyutu, sosyal boyutu, yatırım boyutu, yönetim boyutu
olan kargaşayı yönetmekle sorumlu hale getiriliyor; hep beraber görüyoruz, hepsi acz içinde. Ye
teneksizliklerinden değil, kötü niyetlerinden değil, ama, organizasyon, sistem, şema onları bu ac
zin içine itiyor. O halde, Türkiye, çağdaş bir kriz yönetimi, doğal afetler karşısında çağdaş bir yö
netim olayını ciddî şekilde düşünmek, yaratmak ve çalıştırmak zorunda.
Bunu bir örnekle vurgulamak istiyorum değerii arkadaşlarım; bizim bölgemizde, çok yakın
dan bildiğimiz Yeşilırmak Vadisinde olan sel hadisesinden sonra, hep beraber, ilk üç gün içinde
herkes seferber oldu. Sel geldi, aldı götürdü, insanlar perişan, aç, sefil; devletin yapabildiği nedir
değerii arkadaşlarım; sadece, vaktiyle kurulmuş bir masum fondan. Sosyal Yardımlaşma Fonundan
bir ile 120 milyar, bir ile de 100 milyar para göndermekten ibaret oldu. Bizim vatandaşımız, yani,
üç dönüm, beş dönüm ekili arazisi olan insan ve herşeyini sele kaptırmış insan o gün de eli böğ
ründe bekliyordu, bugün de eli böğründe bekliyor. Ne devlet var, ne de teşkilat var ne de kimin so
rumlu olduğuna dair ortada bir tanım var... Bu, tabiî, bizim insan olarak, memleketin bu işlerde so
rumlu olan bir ferdi olarak içimizi sızlatması gereken bir olay.
Ben, ildeki yöneticileri, bakanlıktaki sorumluları suçlamıyorum; bir sistem eksikliğinden, bir
sistem duyarsızlığından söz ediyorum. Kimi arasanız, başkası sorumlu değerii arkadaşlarım. Tarım
Bakanlığı bir kararname sevk edecek, Bayındıriık Bakanlığı bir kararname sevk edecek. Kanunlar
Karariar bunu takip edecek; ama, sizi temin ederim ki, böyle bir kararname altı aydan önce çıkmı
yor. Ortada ne çiftçi kaldı ne bahçe kaldı ne meyve kaldı ne sebze kaldı; sadece çaresizlik var. So
rarsanız devlete herkes her şeyi yapmaya hazır; ama, hiçbir şey yapmıyor.
Bütün bunları, planı, oradaki rakamları tekrar ederek eleştirmek anlayışından uzak olarak, göz
lemlerim olarak ifade ediyorum. Eğer Türkiye’nin stratejik konularını, önemli konularını planlıyor
sak, düşünüyorsak, değeriendiriyorsak, bunları, öncelikle ve açıklıkla bir yerde görmek, tanımla
mak ve ne yapacağımız konusunda önerilerimizi, stratejilerimizi, görüşlerimizi ve çözümlerimizi
oraya taşımak zorundayız. Bu anlamda, plan çok klasik, bu anlamda plan çok eski bir modeli ve
anlatım çerçevesini ifade ediyor; eksikliği bu değerii arkadaşlarım.
Değerii arkadaşlarım, tekrar ifade edeyim. Planlamada her birisi pırıl pırıl yetişmiş kendi ko
nularında uzman insanlar; ama, onlar da maalesef benim eleştirdiğim devlet yapısının içindeler.
Belki teker teker konuşsak, hepsi bu konularda benim kadar dertliler. Bunu, bir karamsar ortam, bir
içinden çıkılmaz tablo yaratmak için ifade etmiyorum; ama, yolumuzu açmaya çalışırken, nasıl bir
tabloyla karşı karşıya olduğumuzu, neyi çözmek zorunda olduğumuza işaret etmek için böyle ta
nımlamaya çalışıyorum.
Her şeye rağmen, büyük emek unsuru olan, bu kadar beyin gücü, bu kadar zihin gücü, bu ka
dar fizikî güç içeren bu dokümanların, bu büyük çalışmanın ülkemize hayırii olmasını diliyor, eme
ği geçen değerii arkadaşlarıma, değerii yöneticilere, uzmanlara teşekkür ediyorum, saygılarımı su
nuyorum.
BAŞKAN -Teşekkürier Sayın Kabataş.
Sayın Nas, buyurun.
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NESRİN NAS (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Ben, Planla ilgili özellikle 9 uncu ve 10 uncu bölümde, kamu hizmetlerinde ekonomide etkin
liğin artmlması hususlannda bazı noktalara değinmek istiyorum. İkisine bir arada değinmek istiyo
rum; çünkü, birinin diğerinden ayrılması pek mümkün değil. Kamu hizmetlerinde etkinliği artıramadığımız ve kamu etkinliğini sağlayamadığımız zaman, ekonomide etkinlikten, ekonomide verimliliktden, ekonomide rekabet gücünün kazanılmasından bahsetmemiz de ne yazık ki mümkün
değil.
Sayın Kabataş da bazı hususlara çok açık ve net bir şekilde işaret etti; elime geçtiğinden beri
büyük bir heyecanla ve keyifle açıkçası planı okuyorum. Son derece güzel hazırlanmış, büyük bir
iyi niyet var; Türkiye ile ilgili müthiş bir değişim arzusu talebi var, çok önemli hususlara işaret edil
miş, o kadar güzel amaçlar seti ortaya konmuş ki, her bir sayfasının altına imzamı atarım. Ama,
döndüm, yedinci beş yıllık kalkınma planına baktım, yedinci beş yıllık kalkınma planı da aynı şe
kilde, son derece güzel bir metin ve yine onda da Türkiye ile ilgili nelerin yapılması gerektiği, Tür
kiye’nin öncelikli amaçlarının ne olması gerektiği son derece açık, net tanımlar olarak ortaya kon
muş. Gerçi araçlar konusunda aynı netliği göremedim ama, araçlar daha çok uygulayıcılara düşen
bir şey diye düşünüyorum.
Her beşer yıllık dönemde bu niyetleri ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin tüm sorunlarını ele alı
yoruz; bütün sorunlarına çözüm getirecek reçeteleri planlar içinde ve amaçlar seti şeklinde önümü
ze koyuyoruz; ama, olmuyor bir türlü. Bir türlü bu planlarda bahsedilen amaçlar gerçekleştirilmi
yor; bir türlü bu planlarda vaat edilen şeyler yapılamıyor. Ne oluyor; ne değişmiyor; ne tutuyor; ne
bunu engelliyor? Oysa, bakıyorum, plan, hakikaten, Türkiye’nin, en iyi yetişmiş beyin gücü ve uz
manları tarafından hazırlanıyor. Belki de devlette en demokratik ve en etkin bir çalışma yöntemiy
le hazırlanıyor; yüzlerce alt komisyon çalışıyor; özel sektörde, üniversitelerde, çeşitli alanlarda,
kendi alanlarından uzman, iyi yetişmiş, alanlarında deneyim sahibi herkesin bilgisine, çalışmasına
başvuruluyor. Böyle bir metnin, bir başka kurumda hazırlandığını düşünmüyorum. Ama, buna rağ
men, hiçbir şey hayata geçirilemiyor. Bizim, aslında. Meclis olarak herhalde yapmamız gereken
şey, neden hayata geçirilemediğinin cevaplarını bulmak ve o engelleri tek tek kaldırıp, çok kolay
bir iş değil ama, artık bu planlarda yazılan bu son derece şık ve hepimizin de altına imza koyaca
ğımız amaçlar setini hayata geçirmek ve bu hizmetlerin de, etkinliğin artırılmasındaki amacı bura
dan okumak istiyorum:
Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde demokratik devlet yönetimini,
sosyal adaleti ve gelişmeyi gözeten bir kamu yönetimi yapısının ve işleyişinin oluşturulması kamu
yönetimine hızlı bir işleyiş yapısının, kalite eleman ve hizmet sunumu anlayışının ve buna ilişkin
yöntemlerin yerleştirilmesi temel amaçlardır diyor. Bir önceki planda da aynı şey söyleniyor. Ama,
kamu kesiminin ne kadar etkinlikten ve verimlilikten uzak çalıştığını hepimiz biliyoruz. Artık, Tür
kiye bu kamu yönetimi ve kamu hizmeti anlayışını bir an önce değiştirmek zorunda.
Bugün, dünya ne merkezî yönetimden bahsediyor ne yerel yönetimden bahsediyor; bugün,
dünya, artık, ortak yönetim,, tüm birimlerin ortak yönetimi dediğimiz govemance denen bir kav
ram üzerine inşa ediliyor. Dünyanın çağdaş, demokratik, modem ve gelişmiş toplumları böyle bir
hizmet anlayışını egemen kılıyorlar kendi sistemlerinde. Bu, son derece önemli. Sayın Kabataş da
işaret etti, dedi ki, Türkiye hat safhada kaynak kıtlığı çeken bir ülke değil; buna, yüzde yüz katılı
yorum. Türkiye gerçekten de kaynak kıtlığı çeken bir ülke değil, ama, Türkiye, kaynaklarını opti
mum kullanamayan bir ülke. Türkiye kaynaklarını en iyi biçimde kullanmayı sürekli olarak ihmal
eden, gözardı eden bir ülke. Bu da, kamu hizmetlerinde ve kamu yönetimindeki etkinsizlikten ile
ri geliyor.
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Bakıyorsunuz, Batı nasıl çalışıyor; merkezi, sadece denetleyici ve düzenleyici otorite olarak
kalıyor, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle bir arada, işte govemance dediğimiz bir yö
netim biçimini esas alıyor ve her birimin bir diğeriyle ilişkisini, müşteri ilişkisi şeklinde ele alarak,
aslolan müşteri memnuniyeti zihniyetiyle böyle bir yapılanmaya gidiyor ve bundan da mennun de
ğiller. Yeni, yönetim anlayışları, yeni insanları daha tatmin edecek, insanları daha mutlu edecek ye
ni yönetim anlayışları geliştirmeye çalışıyorlar.
Bugün, artık, Türkiye olarak kamu hizmetlerinin bölünemezi iği, parçalanamazlığı, fıyatlandırılamazlığı gibi birtakım klasik yaklaşımları bir an önce terk etmek, bir tarafa bırakmak ve gerçek
ten kamu hizmetlerinin niteliklerini yükseltmek zorundayız. Bunu yapabilmemiz için de, öncelik
le devleti kendi alanına çekmek birinci görevimizdir. Bugün, devlet kendi alanmda, adalette, iç ve
dış güvenliğin sağlanmasında, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde ne kadar etkinsizse, aslî fonk
siyonu olmayan hemen her alanda da son derece büyük, son derece iri. Devlet, kendi işi olmayan
ve bireyin aslında yaşam, inanç, değer alanına giren her konuda da politika üretmeye, her konuda
fikir söylemeye çalışıyor. Oysa, kendi alanında yapması gereken, adaleti sağlamak gibi, güvenliği
sağlamak gibi konularda da ne yazık ki son derece etkinsiz ve toplumu tatmin etmekten uzak bir
hizmet veriyor.
Devleti kendi alanları içine çekmeden, ekonomide etkinliği sağlamamız da mümkün değil.
Çünkü, devleti kendi alanına çekmeden, ekonomide etkinliğin birinci koşulu olan rekabet ortamını
yaratmamız mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz, devlet bir yandan düzenleyici, bir yandan uy
gulayıcı ve bir yandan da denetleyici; hem kendisi işin içinde, hem kendi koyduğu kurallar çerçe
vesinde uygulamaya çalışıyor, uygulamanın içinde ve kendi kendini de denetliyor. Yok böyle bir
sistem!.. Hiç kimse bunun çok iyi çalıştığını, ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun, ne kadar özve
riyle çalışılırsa çalışılsın sonuçta mutlaka doğru işleyeceğini söylemek mümkün değil. Yani, yan
lış araçlaria doğru amacı arada sırada bulabiliriz. Aslolan amaca, doğru araçlaria gitmektir. Bu ne
denle, ben, planda işaret edilen hususlara, özellikle kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasıyla il
gili işaret edilen hususların hepsine yürekten katılıyorum ve bir an önce hayata geçirilmesini dili
yorum.
Bu arada, ekonomide ekinliğin, biraz önce de işaret ettim. Uç önemli şeyi var. Rekabeti bir ke
re artırmak zorundayız. Rekabet ortamını yaratmak zorundayız, ama, rekabet ortamını yaratmak
için birincisi devleti gerçekten ekonomiden çekmek, devleti sadece düzenleyici ve denetleyici role
oturtmak durumundayız. Bunu yapabilmek için de, önce, özelleştirmeye, son derece yanlış başla
dığımız ve yanlış bir amaçlar setiyle başladığımız özelleştirmeyi doğru zeminine oturtmak zorun
dayız. Doğru zeminine oturtmadan özelleştirmeyi, ne özelleştirmeden beklediğimiz yararı elde ede
biliriz ne özelleştirmenin Türkiye ekonomisinin bir bütün olarak rekabet gücü ve verimliliğine ola
cak katkısını sağlayabiliriz.
İkincisi, verimliliğin artırılması. Bunları yapmadığımız zaman, rekabet ortamını yerleştirme
diğimiz zaman verimliliği de artırmamız mümkün değil. Nitekim, dün yine burada Avrupa Biriiğiyle ilgili konuları tartışırken verimlilikle ilgili kriterieri ortaya koymuştum. Türkiye verimlilik
kriterierinde 47 ülke arasında 42 nci sırada; son derece kötü durumda.
Üçüncüsü de, hukukî ve kurumsal altyapının bir an önce sağlamlaştırılması gerekiyor. Yani,
kurumsal ve hukukî altyapı bütün bunlar için olmazsa olmaz koşullardan biri. Öncelikle bütün pi
yasaları saydam, şeffaf ve denetlenebilir bir hale getirmemiz ve İkincisi de, Türk ekonomisinin en
önemli sorunu olan öngörülebilirliği sağlamamız gerekiyor. Öngörülebiliriik, maalesef Türkiye
ekonomisinin en eksik yönlerinden biri. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda uyguladığımız prog
ramla ilgili beklentilerimizin, özellikle yabancı sermayeye ilişkin beklentilerimizin gerçekleşmemesinin temelinde de saydamlığın ve şeffaflığın sağlanmaması ve öngörülebilir olmaması geliyor.
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Bütün bunlarla ilgili ben yine 21 inci Yüzyılda önümüze çıkan ve bu yıl uygulamaya başladı
ğımız programla da ilgili bazı hususlara değinmek istiyorum; ama, bunlara değinmeden önce, Tür
kiye’nin teknoloji, özellikle bilgi ve iletişim teknolojisindeki gerekli atılımı yapmasının olmazsa
olmaz olduğunun yeniden altını çizmek istiyorum.
Türkiye bu yeni yüzyılda dünyanın lider ülkelerinden biri olarak girme iddiasını taşıyorsa ve
bu yeni dünya düzeninde edilgen konuma düşmemek için, öncelikle, bu 2000 yılı başında uygula
maya koyduğumuz bu programla ilgili kararlılığını sürdürmek ve programın özellikle enflasyonla
ilgili hedeflerini mutlaka yakalamak zorundadır. Bugünün dünyasında ekonomik gelişmeyi ve top
lumsal refahı artıracak unsurun özel girişimciler ve firmalar olduğu gerçeğini de kabul ederek, yer
li ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmak, sermaye getirmek istiyeceği ortamın oluşturulması ve
makro ekonomik istikrarın sağlanmai da son derece önemlidir. Ne yazık ki, Türkiye yılda en az 10
milyar dolarlık yabancı sermaye girişi sağlayamazsa, mevcut refah düzeyini sürdüremez. Bunu, he
pimiz, istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de, hoşnut olsak da olmasak da Türkiye’nin re
alitesi, gerçeği bu. Ancak, sadece kendi yapısal sorunlarımızı çözerek bu yeni yüzyıla da hazırlan
mamız ve yeni yüzyılda istediğimiz yeri yakalayabilmemiz de mümkün değil. Aynı zamanda, dün
ya ekonomisine ve dünya düzenine entegre olmasını sağlayacak akılcı politikaları eşzamanlı ve
akılcı bir biçimde de yürütmek zorundayız. Ancak, dış dinamiklerle iç dinamikleri biz uyumlu ha
le getirip, 2000’li yılların siyasî ve ekonomik ortamında kendimiz için en faydalı yolu bulabiliriz.
Aksi halde, sadece içe dönük uygulanan politikaların Türkiye’yi bugünden yarına yeniden yapılan
ma sürecinde bir yere getirmesi maalesef mümkün değildir.
Biraz önce, yabancı sermayenin Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledim. Bu, ve
rimlilik artışını sağlamamızdan, hem rekabeti geliştirmemizde, ekonomide etkinlinliği yakalama
mızda ve hem de, her şeyi bir tarafa bırakın, sadece şu andaki bu kör topal gidişimizi sürdürebil
memizde dahi son derece gereklidir. Ancak, söz konusu yabancı sermaye girişi için de hukuksal
altyapının, kurumsal altyapının sağlanmamın yanı sıra, Türkiye için çok önemli bir unsur daha var,
siyasî istikrarı bozacak her türlü hareketten de kaçınmamız gerekiyor. Çünkü, şöyle bir rakamlara
bakıyorum, 99 yılı sonu itibariyle toplam dış borcumuz 112 milyar dolar civarına çıkmış. 99 yılın
da dolardaki değer artışını da dikkate aldığımızda bu rakamı 125 milyar dolara falan taşımak müm
kün ve bu borçların yapısına bakıyorum ortalama yüzde 27’si de kısa vadeli ve toplamı tüm ihra
cat gelirimize eşit. Böyle bir yapı, kesinlikle sürdürülemez bir dengeyi ifade eden bir yapıdır. Bu
kadar kısa vadeli bir borç yapısı ve tüm ihracat gelirlerimize eşit olan kısa vadeli borçlarımız; ke
sinlikle sürdüremeyeceğiniz bir dengedir. Yani, bugünden yarına bizim bu programı uygulamakta
ki kararlılığı sürdürmekten başka, siyasî istikrarı korumaktan başka hiçbir çıkar yolumuzun olma
dığı da son derece açıktır; çünkü, böyle bir manzara uluslararası piyasaları Türkiye’de çoğu zaman
bizim önemsemediğimiz siyasî ya da ekonomik olaylar karşısında son derece hassas hale getirir.
Nitekim, o hassas hale de getirmiştir; programın öngördüğü süreler içinde Türkiye’ye net yabancı
sermaye girişi olmamış, aksine, net sermaye çıkışı olmuştur. Türkiye artık son bir yıldan beri ser
maye ihracatçısıdır, sermaye ithalatçısı değildir. Bunun da özel olarak altını çizmek istiyorum.
Planın hedefleri açısından, yine bu yıl uygulamaya başladığımız programla ilgili yine bir iki
hususa değinmek istiyorum; bu da, programın hızı. Programın hızı son derece önemli. Sancılı ol
duğu için son derece hızlı davranmak gerekiyor. Bu nedenle, reformların sürekliliği de şart. Zaten,
planın esasında da, bakıyorsunuz, beş yıllık perspektif içinde birbiri ardına reformlar öngörülüyor,
yani, amaçlar bazında öngörülüyor.
Enflasyonun yüzde 70’lerden yüzde 20’ye indirilmesi nispeten kolaydır; çünkü, kaba birtakım
politikalarla yüzde 70’ten yüzde 20’ye çekebilirsiniz, en zoru yüzde 3 ila 20 aralığıdır. Sayın Ka
bataş da çok iyi bilir, çünkü, burada dirençler başlamıştır, çok daha sert tedbirlere, çok daha inceayar politakalara ihtiyaç vardır. En kritik dönem, o nedenle bizim için 3’le 20 aralığındaki dönem
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dir, bu da önümüzdeki yıla tekabül etmektedir. Çünkü, şu anda uyguladığımız kur çıpası progra
mından ziyade kamu açıklarının kontrol edilmesi, kamunun küçültülmesi; ama, ciddî bir biçimde
küçültülmesi gündeme gelir. Bu nedenle, programın kamu hizmetlerinin etkinliğini artırılmasına
ilişkin bölümlerindeki tüm hedeflerin bir bir yerine getirilmesi kaçınılmazdır.
Yine, planla ilgili değinmek istediğim bir iki husus daha var. Özellikle bu planların uygulan
ması konusunda temel amacımız burada önemli makro büyüklüklerin alabileceği değerleri doğru
dan etkileyen bütçe olduğu için, bütçelerin süresinin, planların süresiyle tutarlı olması gerekir. Büt
çelerin süreleri, çünkü makro hedefler esas olarak oradadır ve plandaki hedefleri doğrudan etkile
yecek uygulama bütçe uygulamasıdır. Bütçe bir yıllık, planlar beş yıllık oduğu zaman ve orta va
deli bir bütçe hedefi gündeme getirilmediği ve ortaya konmadığı zaman, işte biraz önce konuşma
ma başlarken söylediğim şeyi yaşarız; her planda çok doğru şeyler, çok iyi iyi set edilmiş amaçlar,
ama, realite ve gerçekleşmeler maalesef hepimiz için bir hüsran. O nedenle, bundan sonra bütçele
rin de, şu andaki gibi bir yıllık yerine, orta vadeli bir perspektife oturtulması kesinlikle kaçınılmaz
dır. Aksi halde, bu plan hedefleriyle tutarlılık yapılamaz.
Aynı zamanda, yine, kamu hizmetlerinde etkinliği sağlamak için de, kamu kuruluşlarının büt
çe hazırlıklarını planla uyumlu olarak beş yıllık bir perspektife oturtup, buna göre düşündükten
sonra, ki bu aynı zamanda başlanmış ve yarım kalmış yatırımlar portföyünün şişmesini de engelle
yecektir, başta dedik optimum kullanamayan ülkedir Türkiye, bunun nedeni de budur; Türkiye ya
rım bırakılmış bir yatırımlar çöplüğüne dönmüştür neredeyse, bununla ilgili en önemli husus da,
bakanların bu bütçeleri ilgili dairelerin emrine vermesi, sadece denetçi olmalarıdır. Bu çağdaş de
diğimiz dünyayı yakalayabilmemizin kıstasları maalesef bunlardır ve bunları yapmadan, bu tür bir
yeniden yapılanmaya gitmeden, Türkiye olarak yeni yüzyılda iddiasını ileri sürdüğümüz hedefleri
yakalamakta son derece sıkıntı çekeriz.
Ben bunlara işaret etmek istiyorum, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Nas,
Sayın Derin, buyurun efendim.
AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, Saygıdeğer Bakan, saygıdeğer hazırun; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Ben de sekizinci bölümde madencilik, enerji, vaktim müsait olursa turizm ve ulaştırma konu
larına değinmek istiyorum.
Sayın Başkanım, Sayın Nas’ın ifade ettiklerine katılmamak mümkün değil; ama, hep şikâyet
çi oluyoruz da, çözüm getiremiyoruz; ne yapacağız... Devlet küçülmeli; bizim şu kadar borcumuz
var, faiziyle beraber 127 milyar dolara ulaşıyor; içborcumuzun aşağı yukarı sadece bütçeden öde
necek faizi 40 milyar dolar; 14 katrilyona yakın da bir açık olma ihtimali var; toplayacak olursak,
160 milyar dolar civarında borcumuz var ve devleti küçültün... Hadi devleti küçültelim. Memur sa
yısını, memur masraflarını, personel masraflarını yanya indirsek, dört katrilyon istifade ederiz; ca
riden 1-2 katrilyon istifade edelim, eğer biz faizi kaldıramaz, denk bir bütçe oluşturamayacak olur
sak, kar yumağı gibi gittikçe borçlarımız artacak, vergi-borç-zam sarmalından bir türiü kurtulama
yacağız. Ama, mutlaka bir çözümü var. Yani, çözümsüzlük mümkün değil; ülkemizin imkânları
var. Daha önceki hükümet, 54 üncü hükümet döneminde kamu İktisadî teşekküllerinin kaynakları
nın tek elde toplanması, tek hesaptan takip edilmesi ve havuz hesabı oluşturuldu malum. Bu havuz
hesabı sayesinde 4 katrilyonluk bir bütçeydi o gün için, sonradan yapılan bütçe, 97 bütçesi 6 kat
rilyonluk bir bütçeydi, tek hesapta, havuz hesabında toplanan para 660 trilyon civarında. Yani, eğer
18 bakanlık değil de, iktidar ortağı bulunduğumuz diğer ortağımızın da bünyesinde olan kuruluşlar
da bu hesaba getirmiş olsaydı belki 1 katrilyon civarında bir kaynak toplanmış olacaktı; bu da, o
günkü şartlarda Türkiye’deki faiz oranlarıyla 1 katrilyona yakın bir kaynak tasarrufu sağlayacaktı.
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öyle korkunç bir imkâna sahibiz ki biz, ama, bunu faize ödüyoruz; 300 tane aile veya 60 tane
özel bankaya. Neden?.. Faizleri nereye ödüyoruz, devlet kimlerden borçlanıyor; bunun bir analizi
yapıldığmda görülecektir ki, yüzde 90’ı sadece 60 tane bankaya olduğu, belli holding bankalanna
olduğu görülecektir. Ya holding bankalarma devlete bu parayı satmak yerine, yatırıma, demek ki
bunda bir kaynak var, özel sektörde var en azından, belli şahıslarda var; bunlar yatırıma aktarılma
sı yerine devlete borç veren bir hale getirilmiş, bu da, devlet sadece bir zihniyet olarak bugüne kadarki hükümetler vergi-borç-zam; bunun dışında devletin bir geliri olduğu akıllarına bile gelmemiş
âdeta.
Planlar yapılır, planlar yapan teknokratlar; memleketimizin en güzide yetişmiş elemanları ta
rafından yapılmış, eğer siz bunları tatbik etmez ve uygulamazsanız, tatbik ediciler bu planı yapan
lar değil, tatbik ediciler siyasîler, parlamento, bizler, hükümet Eğer siz onları tatbik etmez de, ba
kana göre bir strateji, bakana göre program, hükümete göre bir program veya sermayeye göre hü
kümet değişiklikleri TÜStAD’ın istediğine göre politika ve siyaset... Eğer bunu tatbik ederseniz,
tabiî ki muazzam şekilde, içinden çıkılmaz bir hal alır ve planların sonunda muazzam bir sapmalar
meydana gelir.
Bakın, dün de bazı konulara değinmiştim, bunlardan bir tanesi de madencilik sektörüydü; yi
ne bu sekinci bölümde madencilik sektörü var, ülkemizinde 44 çeşit madenimiz var; 44 çeşit ma
denden 20 adedi hakikaten muazzam kaynak yaratabilecek, kaynak değer oluştarabilecek, sanayi
mize, ihracat yönüyle döviz girdimize muazzam katkı yapabilecek, avantaj sağlayabildiğimiz, dün
yada belli konumda olduğumuz madenler var. Bor madeni; aşağı yukarı dünya bor rezervinin yüz
de 70’i bizde. Kömür rezervi; 8,5 milyar ton civannda kömürümüz var. Trona; 360 milyon ton trona tespit edilmiş, Hindistan’dan sonra ikinci kaynak... Nükleer teknolojide kullanılıyor; mesela,
Hindistan, tronaya dayalı bir nükleer santral teknoloji üretmiş.
Dünya kromun aşağı yukarı yüzde 40’ı, yüzde 4S’i bizim elimizde.
Mermer; İtalya bizden mermer götürüyor hammadde olarak. Afyon bölgesi olmak üzere, yur
dumuzda birçok mermer yatakları var.
Killer, alüminyum, demir, bakır, çinko, kurşun, ponza, manyezit, kuvars, perlit, magnezit, gü
müş, altın, dolamit, barit, 44 çeşit maden var. Bunların değeri ne kadar? MTA Genel Müdürlüğü
nün uzmanlarınca yapılan tespite göre, yapılan bir çalışmada, toplam maden potansiyelimizin pa
rasal değeri 2,9 trilyon dolar, yani, 3’trilyon dolar bir maden rezervimiz var.
Onun dışında, biz, elimize geçen kaynakları nerelere harcamışız hükümetler olarak. Mühim
mesele, öncelikli sektör olarak nerelere yatırmamız lazım, hangi kaynaklar nerelere yatarsa gelir
düzeyimiz artar, katmadeğer artışı sağlarız; bunun hesabı yapılmamış. Bugün, geliyoruz, neden
sapma meydana geldi, çok güzel planlar; ama, niye ilerliyemiyoruz diyoruz.
Mesela, şimdi, enerji sıkıntımız var diyoruz. Eneıjide dışa dayalı, ithala dayalı bir enerjiye
mahkûm olduğumuz ifade ediliyor. Enerji kaynakları yönünden de kıt kaynaklara sahip olduğumuz
burada ifade ediliyor. Bakın, ben bir rakam vermek istiyorum: Bizim sadece mevcut bulunan jeotermal kaynaklarımız 31 500 megavat, yani, şu andaki elektrik enerjisi olarak değerlendirecek
olursak, Türkiye’nin megavat olarak elindeki mevcut kaynağı 22 000, 24 000 veya 25 000 mega
vat civarında. Sadece bulunmuş jeotermal kaynaklarımızın 31 500 megavat bir kapasitesi var, bir
rezervi var.
Termik rezervimiz 122 milyar kilovat; bunun yüzd’lara, yüzde 70’lere çıkarılabilir; çünkü, ül
kemizdeki bu kömür rezervinin büyük bir bölümü, 8 milyar ton civarındaki bölümü teshinde kul
lanılmayacak, Çevre Bakanlığının mâni olduğu, kükürdü yüksek, kalorisi düşük kömürler; ama,
bugün, Elbistan 1 100 kalorili kömürlere sahip olmasına rağmen, bizim enerji kaynaklarımızdan bi
ri ve santrallar devam ediyor.
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Seyitömer 2 800-3 000 kalori olmasına rağmen, bugün yüzde 100 kapasiteyle -bir arkadaşım
dedi ki, termik santralle yüzde 40 kapasiteyle kullanıyor, doğrudur; ama- Seyitömer Termik Sant
ralı yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor; 4 milyar kilovat/saat üretim yapması lazım, 4 milyar 130 mil
yon kilovat/saate kadar çıkmıştır. [)emek ki, o teknolojiyle kömür birbirine uyum göstermiş, yani,
tam verim alınabiliyor, yüzde 100 verim alınabiliyor.
Sonra, bizim kömür rezervimiz sadece 8 milyar tonla değil, İstanbul Üniversitesinde, profe
sörlerden oluşan bir kurulun hazırladığı bir rapora göre, 300 metre derinliğe kadar sondaj yapıla
bildiği takdirde, bizim kömür rezervlerimizin 40 milyar tona ulaşacağı ifade ediliyor. Bunlar mil
yar tonla, bugün 30 milyonla çarpılacak olursa, Türkiye’nin, birçok problemi çözebilecek kaynak
ları olduğu için burada bunu ifade etmek istiyorum.
Bakın, biz, ithal kömüre dayalı olarak 1999 yılında İskenderun’da bir termik santralı kuraca
ğımızın anlaşmasını yaptık. Halbuki, programımızda, 1997’den beri programda 300 megavatlı
Tunçbilekte bir santral var, 150 megavat var. Soma’da 300 megavatlık tekrar bir ilave santral var
ve elimizde mevcut olan kömürümüz varken, biz, ithal kömür getirdik. Sıkıştık tabiî, önceden ya
tırımları yapmadık, yap>-işlet-devretle de olsa veya devlet kendi imkânlarıyla bu yatırımları zama
nında yapmadığı için, şimdi ne yapıyoruz, bizi dışa daha da bağımlı hale getirecek doğalgaz santrallarına ağırlık veriyoruz. Neden; 1-2 senenin içerisinde doğalgaz çevrim santralı yapabiliyoruz.
Termik santrallar 4 senede, 5 senede yapılır, hidrolik santrallar 6-7 yılda biter. Nükleer teknoloji,
nükleer santrallar 10 yıl, 11 yılda, projesiyle beraber 12 yılda biter. Bizim elimiz ayağımız dolaşı
yor; ondan sonra bakıyoruz, mahkûmuz Rusya’ya. Rusya ile aramızda bir şey olsa, Türki cumhu
riyetlere yardım bile götüremiyoruz, aman, Ruslar doğal gazın musluğunu kesmesin diye; yanlış bir
şey. Biz, zengin olan bir ülkenin fakir bekçileriyiz, kendi değerlerimizi bilmiyoruz, yapamadıkla
rımızdan dolayı, ülkemiz zengin değil maden yönünden diye bir mazeretle ortaya çıkılıyor.
Bakın, petrokok... Çevreciler, nükleer santralın girmesine mâni oluyor, yüzde 2,5 kükürt içe
ren yerii kömürierimizin şehirierde yakılmasına mâni olmuyor. Çevre Bakanı da buna alet oluyor;
ama, geçen sene ithal edilen petrokok 1 240 000 ton. Soru önergesi veriyorum; Çevre Bakanlığı di
yor ki, işte sanayide rekabet edebilmesi için, sanayide, biz, çimento fabrikalarına buna müsaade et
tik. Hangi çimento fabrikası şehir dışında kalmış; Afyon içinde, Eskişehir içinde, İstanbul’daki tüm
çimento fabrikalan şehrin içinde... Yirmi yıldan beri zaten çimento fabrikası yapılmamış ki. Yirmi
yılda şehirierimiz o kadar büyümüş ki, bunlar şehir içinde kalmış; ama, belli sermayeye hükmedemedikleri için, belli sermayenin baskısından kurtulamadıkları için, ithal kömür petrokoku, Ameri
ka’da yakılması yasaklanan, kanserojen etkisi olan -hatta bir ilim adamının- atık maddeleri absorbe ederek azgelişmiş ülkelere 6 dolardan sattıkları petrokokları getiriyoruz; ama, Tunçbilek’te sa
dece üzeri açılmış 20 milyon ton kömür var; 600 trilyon lira yapar bugünkü parayla. Hükümete pa
ra lazımsa, bak ben kaynak gösteriyorum şimdi; Seyitömer’de üzeri açılmış 20 milyon ton kömür
var.
Biz, sadece geçen sene 654 milyon dolar ithal kömüre para vermişiz. Diyeceksiniz ki, bunun
birçoğu taşkömür. Pekala, 1,5 milyar ton taşkömür rezervimiz var Zonguldak’ta, neden burayı biz
rehabilite etmedik, neden bugüne kadar buraya yatınm yapıp da kendi 1,5 milyar ton kömür rezer
vimiz olan yerden 10 milyon ton kömür çıkaramadık? Bundan 25 yıl önce o ocaklardan 7 milyon
kömür çıkarıyorduk kazmayla. Bugün ne kadar teknoloji ileriemesine rağmen, çağ atladık deme
mize rağmen, 2,5 milyon tonu geçemiyoruz; ondan sonra da gidiyoruz, Avustralya’dan, bilmem ne
reden, başkasının işçisine para ödeyerek, başka ülkeye döviz ödeyerek yatırım yapmak mecburiye
tinde, oradan ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz.
Rüzgâr santralları, yap-işlet-devret veya yap-işlet modeliyle müracaat ediliyor, 6 aydır proje
si ta.sdik edilmiyor. Dün de bir yatırımcı, Kombassan 212 milyon dolariık Petlas lastiklerini radyal
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sisteme dönüştUrebilmek için -dünyada 57 ülkeye ihracat yapıyor- üretimini artırabilmek için yatı
rım talebinde bulunmuş, teşvik alamıyor, yatınm teşviki verilmiyor. Para da talep etmiyor “250
milyar dolar dışarıda, yastık altında para var; ben bunları bu ülkeye getireceğim; ama, bana sadeace müsaade edin, yatırım yapma müsaadesi.” İşte, Siirt’te her şeyiyle yüzde 100 yerli otomobil
üreteceğim diyor, önüne binlerce engel; iki senedir temelini atamadı.
Aslında bizde kaynak çok, programlar çok güzel, teknik elemanlarımız buna müsait, çok gü
zel programlar yapılıyor; ama, nedense, iktidara gelen hükümetler, binlerinin veya nasılsa, ne olu
yorsa, nükleer santralda böyle... Her ihtilalde askerler zorlamışlar, nükleer santralı çabuk yapın.
Yer tespiti 16 senede yapılabilmiş Sayın Bakanım, 16 senede. Ne lazım; su lazım, deprem etütleri
yapılması lazım. 16 sene sonra 1980’de yer tespiti yapılmış. 1980’den bu yana yapalım mı yapma
yalım mı?.. Ben geçen Genel Kurulda da söyledim o gün; bak bu yasayı çıkarmayın siz, nasıl Yu
nanistan’ın NATO’ya girmesine müsaade ettiniz, bugün size veto ediyor, biz ona müsaade etme
seydik, bugün bizi veto etmeyebilirdi.
Aynı şekilde nükleer santrallar ve nükleer meselesinde de dedim ki, bakın, bunu imzalarsanız,
siz bu yatırımı yapamazsınız; çünkü, gizli bir el buna mâni oluyor. Biz 2 000 megavatlık santral...
Neden; bu teknoloji bize girsin diye. Bu teknoloji bize girmeli. Hammaddesi bizde, 10 000 ton
uranyum yatağımız var, kaynağımız var, bulunmuş. 360 milyon ton -Hindistan’dan sonra- ikinci
rezerv toryumumuz var. Onlar da diyoriar ki, parayı biz getireceğiz, 5 milyar dolar; 5 milyar dolar
sa 5 milyar, biz bu teknolojiyi getireceğiz, buraya santral kuracağız, bu teknolojiyi size vereceğiz.
Hazine diyor ki, ben kabul etmem; ama, off-shorezedeleri ödüyor. Sadece üç tane banka için 5 mil
yar dolar harcayabiliyoruz biz hovardaca, verebiliyoruz birilerine; ama, devlet olarak, ülkende yatınm, enerji sıkınüsındayız, halimiz perişan. Eğer deprem meselesi olmasaydı, eksi 6,5 düşme mey
dana gelmemiş olsaydı, bugün, elektrik kesintisi yapmak mecburiyetindeydik. Sanayimiz ilerliyor
sa, kapasiteler yükseliyorsa, elektrik tüketimi de yükseliyor demektir, gelecek sene elektrik sıkın
tısını çekeceğiz ve başladı zaten kesintiler.
Sayın Bakanım, biz kendi kaynaklarımızı iyi değerlendirebilirsek... Neyle ödenir; ya borçla,
ya vergiyle. Vergi bitti zaten, kimde alacağız, büyükler vergi ödemez, yatırım indirimi alır, yatırım
yaparken yüzde 100 yatırım indirimi var zaten, büyükler vergi vermez; küçük esnaf verir; o da za
ten dükkân kapıyor. Ne yapacağız; öyleyse, ne yapıp yapıp, didineceğiz, motor bir hükümet olarak,
projeler üreteceğiz, ülkemizin kaynaklânnı, yerüstü, yeraltı kaynaklarını harekete geçireceğiz. Yurt
dışındaki o dövizleri getirteceğiz; 100 milyar dolar sadece Almanya’daki işçilerimizin kaynağı ol
duğu ifade ediliyor. Ne yapıp yapıp, devlet kendini sevdirecek, hükümet, kârii sektörlerse, bunları
verecek, elindeki kârlı kurumlan halka arz edecek, parası olanlara arz edecek. Yurt dışındaki dö
vizleri getirerek, bu borçlardan kurtulacağız.
Bakın, bir hesap yapmıştım. Ödeyeceğimiz 21 katrilyon faiz, 35 milyar, 40 milyar dolar, bu
gün 24 katrilyona ulaştı. 24 katrilyon olursa, 40 milyar dolar yapıyor. Bunlaria neler yapılabilir?
Ulaşım planını gerçekleştirememişiz henüz. 70 yıldır ulaşım master planını gerçekleştiremeyen bir
ülke Avrupa ile rekabete girecek. Nakliyesini karayoluna vermiş; etrafı denizlerle çevrili, demir
yolları, Sultan Abdulhamit Han döneminde 4 000-4 500 kilometre. Bizim o günkü kaynaklanmız
daha mı fazlaydı, gayri safî millî hâsıladan alınan pay daha mı fazlaydı da, sadece o geri dediği
miz, yobaz dediğimiz Sultan Abdulhamit Han döneminde kazmayla, kürekle 4 500 kilometre de
miryolu yapılmıştı! Atatürk döneminde, 1940’a kadar, 17 senede 4 000 kilometre demiryolu ya
pılmış; ama, ne olduysa, 1950’den, 1960’dan sonra olmuş. Sömürge tipi kalkınma modelini benim
semişiz âdeta, beyinlerimizi satmışız Avrupa’ya, Amerika’ya; ondan sonra, karayollanna ağırlık
vermişiz. Bakın, bugün, İsrail savaşı kadar, her gün trafik kazasında ölüm. Ondan sonra da diyoruz
ki, biz, Avrupa ile rekabet edeceğiz. Adamlar nehirieri taşıma biçimine getirmişler, taşımalannı, in
san ile nakliye, yük taşımasının yüzde 87’sini demiryoluyla yapıyoriar, deniz yoluyla yapıyoriar;
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biz yüzde 87’sini karayoiuyla yapıyoruz... Fordu alacağız, dışarıdan yedek parça getireceğiz, üç beş
tane ithalatçı firmaya, montaj sanayiiyle tesis olmuş kamyon, otobüse milyarlar, katrilyonlar yatı
racağız; ama, kendi elimizde, bu demiryolunu yapabilecek fabrika var, lokomotifi yapacak fabrika
var, eleman var, fabrika tesis tamam, sadece kaynak aktanlamadığı için onlara bu yatırımları yapa
mıyoruz. 40 milyar dolarla 15 000 kilometre demiryolu yapabiliyor üç senede. Bakın, bir sene ula
şımı halledebiliriz sadece şu faizle. 230 adet Sabancı Üniversitesi gibi üniversite kurulabiliyor. İki
senede. Sabancı Üniversitesi gibi 230 tane üniversite yapabilirsiniz. 200 tane boğaz köprüsü, 35
000 kilometre bölünmüş yol yapabilirsiniz. Enerjide sıkıntıdayız, 300 megavat bir santral 300 mil
yon dolara kurulur. 35-40 milyar dolara yapacak olursanız, size tam 100 adet termik santralı... Sa
dece 300 tane bankaya veya 300 aileye veriyoruz.
Şöyle bağlıyorum Sayın Başkanım, emin olun, dünyada bu kadar imkânları olup da bu kadar
geri kalmış, bu kadar geri bırakılmış bir ülke düşünemiyorum. Üzülüyorum, ama, elimizden bir şey
gelmiyor. İşte iktidara geldiğinizde havuz hesabını kurarsanız, 60 milyona hizmet etmeye kalkar
sanız da, birileri düdük çalıyor, başınıza da bu geliyor. Bu ülkenin insanları bunu aşmak mecburi
yetindedir diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Düdüğü çaldırmayalım!
AHMET DERİN (Devamla) - Düdüğü çaldırmayalım Sayın Başkanım.
İki cümleyle turizm meselesine de değineceğim, müsaade ederseniz.
BAŞKAN - Hay hay, buyurun.
AHMET DERİN (Devamla) - Şimdi, turizm meselesinde de öyle bir ülkeye sahibiz ki, bir
dünya müzesiyiz; ancak, 1979 yılında Manila’da yapılan turizm deklarasyonunda bizim de imza
mız var; ancak, ne yazık ki, bakın, bütün ülkeler, Avrupa ülkeleri, artık, beton yığınları değil, kan
serojen etkisinin olmadığı, polyesterin olmadığı, asfaltın olmadığı, her şeyiyle tabiî olan turizm ya
tırımlarına kayıyor, beldeler oluşturuyor, kentler oluşturuyor. Bizim ülkemizde dağ var, deniz var,
güneş var, yayla var, inanç turizmi var, sağlık turizmi var, ne yazık ki, biz, bu konuda da, bizimle
aynı kaynakları olmayan, değerleri olmayan, kültür değerleri olmayan ülkelerden çok çok çok ge
rideyiz. Fransa’nın bizim kadar kültür değeri, turizm merkezi yok, turizm çeşitliliği yok; ama. bu
na rağmen, 70 milyar dolar elde ediyor turizmde. İspanya 30 milyar dolar elde ediyor. Biz ne ka
dar elde ediyoruz; bu sene 5 milyar dolar elde etmişiz.
Bakanlıkları kaldırsak, bu şey daha da güzel yönetilecek diye düşünüyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞICAN -Teşekkürier Sayın Derin.
Sayın Gebeş, buyurun efendim.
ALİ GEBEŞ (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Han ve Bütçe Komisyonun çok değer
li üyeleri, kamunun ve basınımızın çok değerli temsilcileri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyo
rum.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının belki de en önemli bölümü olan kamu yönetimi ve
adalet hizmetleri konularında görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum.
Şu an ülkemizde yaşamakta olduğumuz problemlerin temelinde, kamunun görev tanımına uy
gun olarak teşkilat yapısına kavuşamaması, kamu görevlileri arasında ücret dengesinin kurulumamış olması, kamu hizmetlerinin merkezde toplanması, yerel yönetimlere yeterince yetki devrinin
yapılamamış olması ve kamu görevlilerinin vatandaşın sorunlarına karşı duyarsız kalmasında yat
maktadır. Bunun doğal sonucu olarak da. halkın kamu hizmetlerinin kalitesine yönelik şikâyetleri
her geçen gün artmaktadır.
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Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanmak ve dünyada değişen kamu hizmeti ve yönetimi
anlayışmdan esinlenmek suretiyle mutlaka kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin yükseltilmesi
ve kamu yönetiminin işleyişinin etkinleştirilmesi mutlaka gerekmektedir.
Kamunun variık sebebinin vatandaşa iyi hizmet sunma gereği olduğu unutulmadan, vatanda
şa güven esasına dayalı bir yönetim anlayışının bu kalkınma planı döneminde en kısa sürede mut
laka hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Kamu yönetimi ve hizmetinde ortaya çıkan aksamalara çare olarak bundan sonraki süreçte ka
munun teşkilat yapısının daha da genişlemesine ve dolayısıyla daha da hantallaşmasına neden olan
yeni kurum ve kuruluşlar kurma hastalığımızdan da kurtulmamız gerekmektedir.
Bu kapsamda kamunun teşkilat yapısının fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması önem arz et
mektedir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımızın kamu yönetiminin yeniden yapılandırılma
sında yasal ve yetki sorumluluğu gereği, daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği inancındayım. Bu
çerçevede. Devlet Planlama Teşkilatının, öncelikle kendi teşkilat yapısı ve görev tanımında yeni
anlayışa dayalı olarak yeni bir yapılanmaya gitmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teş
kil etmesi ve onların yapılandırılmasında söz sahibi mutlaka olması gerekmektedir.
Sekizinci Kalkınma Planını bu sorunlar ve bunlara yönelik getirilen çözümler açısından ince
lediğimizde, sorunların doğru bir şekilde tespit edildiğini ve bunlara yönelik etkili çözüm önerile
ri getirildiğini görüyoruz. Kalkınma planının, ülkemizdeki yaşam kalitesini yükseltilmesi açısından
önemli katkıları olacağını da düşünmekteyim.
Ülkemizin bir diğer önemli sorunu ise, adalet hizmetlerinde yaşanılan aksaklıklar, eksiklikler
dir. Adalet mülkün temeli olduğu ve adaleti, hızlı, doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştiremeyen
bir idarenin uzun süre variığmı sürdüremeyeceği bir gerçektir.
Bugün, ülkemizde, adelet sistemi, uzayan davalar, mahkemelerde yığılan dosyalar, cezaevle
rinde yaşanılan başıbozukluklar, organize suç örgütlerinin sayısındaki, etki alanlarındaki genişle
me nedeniyle kangrene dönüşmüş durumdadır.
Ülkemizin tam bir hukuk devleti olması, kişi haklarına saygılı, demokratik kurallar çerçeve
sinde yönetilebilmesi için, yasalarımızın uluslararası standartlara uygun olarak yeniden gözden ge
çirilmesi ve çifte standart olmaksızın herkese adil bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Geciken adaletin en büyük adeletsiz olduğu gerçeğinden hareketle, mahkemelerde görülen da
vaların sonuçlanma sürelerinin asgarî düzeye indirilmesine ilişkin tedbirierin alınması ve çözümle
rin uygulamaya geçirilmesi aciliyet arz etmektedir. Mahkemelerin iş yükünün hafifi etil meşine yö
nelik yeni sistemlerin geliştirilmesi de gerekmektedir.
Tutuklu ve hükümlülerin sahip olduğu haklar konusundaki belirsizlik, cezaevlerinin güvenli
ğinin sağlanmasında yaşanan yetki kargaşası sonucunda ortaya çıkan olaylar ve olumsuz görüntü
ler halkımız üzerinde bu konularda karamsar bir hava oluşmasına yol açmaktadır. İster özgür, ister
tutuklu veya hükümlü olsun, kişi haklarına büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.
Cezaevlerinde cezasını çekmiş vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılması hususunda
da mevcut mevzuatımız yeniden gözden geçirilerek, daha sağlıklı bir toplum yapısına kavuşmamız
mutlaka sağlanmalıdır.
Kalkınma planında öngörülen çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve ülkemizin
yaşam standartlarının yükseltilmesi için, biz siyasîler olarak, üzerimize düşen yasal düzenleme
yapma görevimizi, hazırlanan tasarıları, siyasî çıkarlar peşinde koşmadan, kısa sürede hayata ge
çirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
Sabahleyin, özellikle tarımdan bahsedilirken, yeraltı suları vasıtasıyla sulamanın durumuna ar
kadaşlarım değindiler. Hasbelkader, ben de, 25 yılını burada geçirmiş bir kişi olarak, bu konuya de
ğinmeden geçemeyeceğim.
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Bildiğiniz gibi, yerüstü sulama ve gölet ve barajlarla sulamalar yapılmaktadır ve şu anda gir
di fiyattan artmaktadır. Artık, çiftçimizin de sulu tarım yapma mecburiyeti vardır; ama, toprak su
kooperatifleri olarak adlandırılan kooperatiflere bir baktığımız zaman, en az 7 çiftçi bir araya gele
cek, müracaat edecek Köy Hizmetlerine ve Devlet Su İşlerine yazışma başlayacak. Her ikisi gide
cek, orada inceleme yapacak ve orada bir araştırma kuyusu mu, işletme kuyusu mu açılmasına ka
rar verecek. Bu aşamada araştırma kuyusu açıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gelecek, bu
rada işletme kuyusu açılması talimatı verilecek ve Köy Hizmetlerine yazılacak. Köy Hizmetleri, zi
raî rapor hazıriayacak, sahayı çevirecek ve tekrar Devlet Su İşlerine gelecek talimatı. Talimattan
sonra da sondaj şube gelecek, kuyuyu açacak. Bununla da kalmıyor; kuyu açıldı, velhasıl buraya
enerji gelecek, bu arada Enerji Bakanlığı devreye giriyor. Bu arada, yine, buraya pompa alımı ola
cak, yine Devlet Su İşleri devreye giriyor. Yine, bu arada, bu kooperatif hayatiyetini sürdürecek.
Toprak Su müessesesi devreye girecek, orada bir ünite var. Hepsi bir araya gelecek, velhasıl bunun
sulama kanalları mı, açık sistem mi, kapalı sistem mi olacağına Köy Hizmetleri karar verecek. Açık
sistemse kanal ihalesi yapacak... Şu anda Devlet Su İşleri tarafından yapılan; ama, en az on yıldır
açılamayan, yapılamayan kanallar var. Kapalı sistem mi yapacak; bunda da Dünya Bankası kredi
si dendi, şu dendi, bu dendi, bugün on yıldır kuyusu açılan; ama, sulamaya geçmeyen kooperatif
ler var.
Önümüzdeki günlerde mahallî idareler yasasını çıkaracağız. Köy Hizmetlerinin konumu ne
olacak? Bu aşamada, kesinlikle, artık, çiftçimizin bunu, bu prosedürü, bu bürokratik durumu takip
etmesi mümkün değil. Bunu bir üniteye verirsiniz, o ünite gerekli çalışmaları yapar ve köylü va
tandaşım, bir üniteyle muhatap olur; ama, gerçekten bugün sulamanın çok önem kazandığı bir za
manda, bunun düzeltilmesi gerekir diyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkürier Sayın Gebeş.
Sayın Gül, buyurun.
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Komisyonun değerii üyeleri,
değerii bürokratlarım, basınımızın güzide temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlarım.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde bugün -evvelsi gün bir konuşma yaptım- ikinci
defa görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, neden plana gerek duyulduğu konusunda daha evvelki konuşmalarım
da size arz etmiştim. Planlann siyasî esintilerden uzak olarak yapılması noktasında hissî davranma
lar oluyor düşüncesi hareketiyle, efendim, işte I920’li ve I930’lu yıllar arasında rahmetli Ata
türk’ün İktisat Kongresinde yapmış olduğu planlar programlar, I930’lu, 1940’li yılların arasındaki
Türkiye’nin sanayi devrimiyle başlayan, Etibank, SEKA, Türkiye Kömür İşletmeleri gibi bugünkü
KİT diye tabir ettiğimiz, o zaman devletin desteklemiş olduğu kurumlar, sonra, 1950’li yıllara ge
lindiğinde, devletin üstlenme fonksiyonu bitiyor, daha sonra 1950’li yıllarda liberalleşmeye doğru
bir adımlar atılıyor ve 1950’li, 1960’lı yıllar arasında özel sektöre önem veriliyor, I960’lı yıllarda,
1% 2 ’li yıllarda, bakılıyor ki, bu, artık, planlama işidir, anayasal teminat altına alınıyor ve bugün
kü Devlet Planlama Teşkilatının temelini oturtan şey de 1963’lü yıllarda başlıyor.
Bu konularda, arkadaşlarımız, değerii Komisyon üyesi arkadaşlarımız değerii fıkirier serdettiler. Burada benim sizlerie paylaşacağım, sizlere arz edeceğim konular, işin siyasî boyutundan de
ğil, teknik düzeyde bazı kısa anekdotlar halinde, durumları sizlerie paylaşmak istiyorum.
Şimdi, üniversitelerden başlamak istiyorum. Ülkemizde 74 adet üniversite var. Her ile bir üni
versite projesi adı altında bu üniversiteler açıldı. Peki, üniversiteler açıldı, bu üniversitelerie ilgili
fizikî altyapı tamam mı? Üniversitelerie ilgili ortaya konulan eğitim hedefleri tamam mı? Bunları,
değerii planlamacı arkadaşlarımın dikkatlerine sunuyorum.
-
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Şimdi, hakiicaten, eğitim hedefleri ve Devlet Planlama Teşkiiatmdaki o raporlarda sözler gtizel sözler; fakat, hedef olarak belirtilen bu hedeflerin gerçekleşmesinin, amaçlan doğrultusundaki
gerçekleşme hedeflerinin en önemli nedeni, değerli arkadaşlarım, kaynaktır. Biz ne kadar güzel he
defler ortaya koyarsak koyalım, yeteri kadar kaynağı bulamadığımız sürece, ne olur, hepsi güzide
olan Devlet Planlama Teşkilatındaki arkadaşlarımızın eseri olan güzel metinler sadece yazılı metin
olarak kalmakta ve raflarda beklemektedir.
Daha önceki konuşmalarımızda da biz bunu sizlere arz ettik. Hükümetler, zaman zaman Dev
let Planlama Teşkilatının hedeflerinde istifade ederler, zaman zaman elinin tersiyle iterler. Aslında
biz istiyoruz ki. Devlet Planlama Teşkilatının kalkınma planlarının hedeflemiş olduğu rakamlar,
hakikaten, elimizde ciddî kaynak olarak devamlı kalmalı ve bu hedeflenen plan ve programlardan
şaşmamalı.
Şimdi, üniversitelerden bahsederken, öğretim elemanlarının durumu... Fizikî altyapı dedik.
Her ile bir üniversite yapıyoruz; fakat, yeteri kadar öğretim elemanı gönderemiyoruz. Ne yapıyo
ruz; öğretim elemanı, doçent seviyesindeki bir öğretim elemanını gönderiyoruz, sadece, orada pro
fesör oluncaya kadar kalıyor ve iki sene sonra, üç büyük kente tekrar geri dönüş yapıyor ve ne olu
yor; üniversitelerin, yine, aynı eski sıkıntıları devam ediyor.
Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, ortaöğretim de üniversite öğretiminden farklı değil. Or
taöğretimde de, sık sık kararlar değişmekte. Bir bakıyorsun kredili sistem, bir bakıyorsun bu sis
temden başka bir sisteme geçiliyor, sınıf geçme sistemi; peki, ne oluyor bu; bu, şu olmakta değer
li Komisyon üyesi arkadaşlarım: Millî Eğitim, maarif, âdeta bir deneme tahtası, yazboz tahtası ha
line gelmekte, tabirimi lütfen bağışlayın ve biz de, o gençlerimizden gerekli verimi alamamakta
yız. Çünkü, daha gençlerimiz yeni bir eğitime adaptasyon sağlamadan ne yapıyoruz, yeni bir eği
time geçiyoruz, bu son derece sakıncalı bir durumdur.
Değerli arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yetki ve görev dağılımı... Şimdi,
ben burada Sekizinci Planı incelerken, daha ziyade, böyle, belirgin, tepe konuları aldım ki, bunlar,
hakikaten, ülkenin problemleri; yani, burada, A partisi, B partisi falan değil, hakikaten, bu, ülkemi
zin müphem konuları.
Şimdi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yetki, görev konusu... Şimdi, diyelimki ülkemiz
de yatırımcı kuruluşlar var. Nedir bunlar; Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdüriüğü, İller
Bankası, Karayolları, bunlar, ülkemizin yatırımcı kuruluşları. Şimdi, bunlar öyle programlar yapı
yorlar ki, yapmış oldukları plan ve programlar, ülke gerçeklerinden uzak, tamamıyla iyi niyetli hazırianmış; ama, ülke gerçeklerinden uzak. Şimdi, arıyorsunuz, bir yol. Karayolları Genel Müdüriüğüne varıyorsunuz, bu yolun sathı bozuk diyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü diyor ki, efendim,
bu yol Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapması gereken bir yoldur. Niçin diyoruz; efendim,
bu yol, karayolları ağı ile kasaba ağı arasında olduğu için, bu bizim konumuz değil diyor. Vatan
daş ne yapıyor, bu sefer. Köy Hizmetleri Genel Müdüriüğüne gidiyor. Köy Hizmetleri Genel Müdüriüğü de, efendim, burası kasaba statüsünde, bu işe İller Bankası bakıyor diyor.
Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, değerii Planlamacı arkadaşlarım, bunu. Sekizinci Plan
ve Programı yaparken, bu konular, hakikaten, ülkemizin önemsediği konulardır; çünkü, burada, bir
yetki kargaşası söz konusudur. Yani, kimin hangi hizmeti yapacağı, kimin hangi hizmeti yapmaya
cağı noktasında önem arz etmektedir.
Bir diğer konu ise, meslekî ve teknik eğitim. Bakıyoruz ki, değerii milletvekili arkadaşlarımın
da bu konusundadır. Bugün, hakikaten, teknik elemanın durumu çok kötüdür, iktasadî yönden, üc
ret yönünden. Kendi emrinde çalışmış olduğu işçiye, biz, 800 milyon maaş veriyoruz, 10 yıllık bir
mühendise 250 milyon lira maaş veriyoruz, başmühendise. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin koridoriarında, mühendis arkadaşlarım devamlı gelmişlerdi, zatiâllerinize de gelmişlerdir, ba
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na da geliyoriar. Hakikaten, değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, emir, komuta, ast ve üst ve dev
letin hiyerarşik düzeni açısından bu çok önem arz etmektedir. Hayır, biz, işçi kardeşlerimizin üc
retlerine karşı falan değiliz, kesinlikle öyle bir düşünce içerisinde değiliz; ama, bugün, hakikaten,
kendi denetimi altında olan bir işçinin, bir çaycının ,bir bekçinin yahut da, her nasılsa, işçi kadro
suna geçmiş bir vatandaşın onun üstü olan bir mühendisten fazla maaş alması, en azından onunla
bir paralellik arz etmesi konusunda, değerli planlamacı arkadaşlarımın dikkatlerini çekmek istiyo
rum.
Biraz evvel eğitimle ilgili konudan bahsederken, taşraya öğretim elemanı gönderemiyoruz de
miştim. Bu konuyu da. Planlamacı arkadaşlarımın dikkatlerine sunmak istiyorum.
Eğitim derken, biraz da bu sekiz yıllık eğitimden bahsetmek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlı
ğının bünyesinde olsun, biz, bunlara eğitim için gerekli olan fınansı sağladık. Ne yaptık; Sekiz Yıl
lık Katkı Payı altında gerekli finansmanı da sağladık. Fakat, ne yazık ki, sekiz yıllık eğitim derken,
bu sefer, biz, ara eleman sıkıntısını unuttuk. Yani, düşünebiliyor musunuz, değerli komisyon üye
si arkadaşlarım, bir genç evladımız, sekiz yıllık eğitimi aşağı yukarı 15 yaşından sonra bitirecektir.
15 yaşından sonra veyahut da 16 yaşından sonra hayata yeniden adaptasyon sağlayacak olan bir
genç evladımızın yeniden bir meslek eğitimi yapabilmesi son derece güçtür. Niçin güçtür; çünkü,
öyle meslekler vardır ki, bunlar, genç yaşlarda öğrenilecek ve genç yaşlarda yapılabilecek meslek
lerdir. Oysa, 16 yaşından sonra, efendim, 17 yaşından sonra, siz, bir berberi, bir kalaycıyı, bir le
himciyi, bir kunduracıyı nasıl eğitirsiniz. Onun için, biraz evvel, sizlerle paylaşmak istediğim ko
nu buydu. Yani, ara eleman dediğimiz, biz, tamam, üniversite eğitimine önem veriyoruz, yüksek
eğitime önem veriyoruz, bunu biz güzel olarak kabul ediyoruz; ama, bunun yanında, esas bir tek
nik eğitim olan, teknik eğitimdeki önemli ihtiyaç olan ve ara eleman dediğimiz eleman sınıfını unu
tuyoruz. Bunun için de, değerli Planlamacı arkadaşlarımın bu konuya gerekli hassasiyeti gösterme
lerini diliyorum.
Millî Eğitimden bahsederken, biraz önce dedim ki, ortaöğretimde birtakım kararlar alınıyor ve
birtakım kararlar daha sonra değiştiriliyor dedim. Bunlardan bir tanesi de Anadolu liseleri. Haki
katen, değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli hükümet;
Anadolu liseleri ilk kurulduğu yıllarda, gerçekten, kabiliyetli, zeki, çalışkan, terbiyeli, milletini se
ven, devletini seven, akıllı ve günümüzü geleceğe taşıyan gençler yetiştirmekti ve bu düşünceler
doğrultusunda da, Anadolu liseleri, gerçekten, ülkemizin gurur kaynağı eğitim yuvalarıydı; ama,
biraz evvel arz ve ifade ettiğim gibi, maarifin. Millî Eğitimin sık sık karar değiştirmesi neticesi, bu
Anadolu liseleri ne oldu, yok süper liselerdi, yok süper teknik liseydi, yok süper Anadolu liseydi
derken, o güzel Anadolu liselerini amacından çıkardık ve biraz da popülist esintilerin neticesinde,
her ile, hatta ilçelere de bu Anadolu liseleri açmak suretiyle ne yaptık, bugün, o bundan on sene ön
ceki, onbeş sene önceki, yirmi sene önceki o güzelim Anadolu liselerini, değerii arkadaşlarım, ma
alesef, eski durumundan daha eski durumlara gelmiş dürümdalar.
Değerii arkadaşlarım, Türk maarifinden bahsederken, ayrıca, eğitimin; yani, Türkiye Cumhu
riyetlerine de dağıtılması konusunda... Yani, artık, bugün, Sovyet Rusya’dan kopan Türkî Cumhu
riyetleri, artık, Türkiye Cumhuriyetinin eğitim sistemini uygulamak durumundadır. Oysa, son yıl
lardaki, son iki Uç yıldır özellikle, yine, eskiden bildiğimiz gibi komünist blok, Sovyet Sosyalist
Biriik Cumhuriyetlerinin uygulamış olduğu o yayılımcı pölitikanm gereği olarak ne yapıyor; o ar
tık Türkî Cumhuriyetlerindeki olan yayılımcılığmda başlamış durumdadır. Peki, bizim ne yapma
mız lazım, bizim, biraz evvel ifade ettiğim gibi, sizlerie paylaştığım gibi, bu milli eğitimin Türkçe
leşmesi konusunda ve Türkî Devletlerinde, aynı Türkiye Cumhuriyetinin hudutlarında olduğu gibi,
buraya da gerekli hassasiyeti vermesi konusunda gerekli planlamayı ve programlamayı yapmak du
rumundayız.
-
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Değerli arkadaşlanm, sağlık politikasını da değerli Planlama üyesi arkadaşlarımla ve değerli
komisyon üyesi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.
Arkadaşlar, hekim, hasta ve yatak ilişkisi, Türk siyasî devletinin son otuz yıldır, son kırk yıl
dır, maalesef, çözemediği bir olgudur. Muhtelif Sağlık Bakanları gelir, güzel şeyler söylerler, gü
zel laflar ederler; fakat, ne yazık ki, bugün, hekim, hasta ve yatak ilişkisi, yani, muayene olayını
maalesef çözememişlerdir.
HAŞAN METlN (İzmir) - İlişki değil de; yani, üçgen demek istiyorsunuz...
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Evet, Sayın Milletvekilim.
Bunun, Devlet Planlama Teşkilatındaki değerli arkadaşlarımın, bu konunun gerek planlama
bazında, hastaneler özerkleşecek mi, yoksa, artık nasıl bir çözüm bulunması gerekiyorsa bunun ça
resini bulma durumundadır.
Değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, Sağlıkla ilgili bir konu ise, Türkiye’de, hakikaten, dev
let olarak gerekli hastaneleri yapmışızdır. Özellikle Anadolu’nun ilçelerinden bahsetmek istiyo
rum; bugün, Anadolu’nun ilçelerine biz her türlü devlet hastanesini yapmışız; ama, buraya, doktor,
halen daha doktor gönderemiyoruz. Size, kendi seçim bölgemden bir misal vereyim; bir ilçe hasta
nesi -ilçemin ismini vermiyorum- tam teşekküllü bir ilçe hastanesi mevcuttur; fakat, orada bir pra
tisyen doktor vardır, 140 tane personel vardır. Peki, bu ne demektir; bu şu demektir; Bu, amacı
doğrultusunda, yani, devletin sağlık hizmetlerine hizmet vermesi noktasında gerekeni yapması la
zım gelirken, sadece ve sadece, orada, 130, 140 kişilik sağlık p>ersoneli veyahut da oradaki şehir
kesimindeki birtakım bürokratların geçim yuvası haline gelmiştir. Bu, bir örneklemedir ve maale
sef, Türkiye’nin nüfusunun yüzde 25’inde de aynı durumlar teşekkül etmektedir.
Peki, ne yapmamız lazım? Hemen bunu sayın komisyon üyesi arkadaşlarımla. Sayın Bakanım
la paylaşmak istiyorum; değerli arkadaşlarım, artık, bizim, bölgecilik sistemini getirmemiz lazım.
Nasıl; bugün, birtakım kamu kurum ve kuruluşlarında, diyelim ki, yargıda, ne olur; bir stajyer hâ
kim bir bölgede başlar, kademe kademe, kademe kademe ne yapar, mesleğin de silsilesi itibariyle
belirli yere gelir ve ne olur, oradaki yargı hizmetleri görülmüş olur. Ama biz ne yapıyoruz, hekim
çıkıyor, çıktığı gün, Ankara’dan gitmem, Çankaya'dan inmem diyor; yani, bu ne oluyor, bu, Ana
dolu’ya bu hekimi gönderemiyoruz ve Anadolu’ya hekimi gönderemeyince de ne oluyor; bu sefer,
T ürkiye’deki hastanelerde hasta yığılımı devam ediyor ve başı ağrıyan Ankara’ya koşuyor değerli
arkadaşlarım. Bunu, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, öyle bir kararlar almalıyız ki, bu sağlık ola
yını da, belirli sınıflara, bölgelere ayırmak ve kademe kademe bir hekimi belirli bir süre belli yer
de görev yapacak ve neticede bu bürokratik engelleri kaldırarak, ülkenin sağlık politikasını adalet
li bir şekilde dağıtmamız gerekmektedir.
Enerji komisyonuna geçeyim. Şimdi, değerli arkadaşlarım, enerji, kalkınmanın temeli enerji
den geçer. Yani, bir işin başı enerjidir. O itibarla, biz, enerjiye çok önem vermek durumundayız.
Bugün, zaten, değerli arkadaşlarım, Türkiye’de iki türlü enflasyon vardır malumlarınız üzere, bir
talep enflasyonu bir de maliyet enflasyonu. Bugün, Türkiye’deki enflasyonun baş nedeni, maliyet
enflasyonudur. Yani, maliyetlerdeki olan yüksekliktir. Burada da, maliyetleri teşkil eden, özellikle
ülkemizden bahsetmek istiyorum, ülkemizdeki maliyetlerin ana girdisi de nedir değerli arkadaşla
rım; enerjidir, mazottur, benzindir, akaryakıttır, elektriktir. O itibarla, biz, planlama olarak, bir ke
re, ucuz enerjiyi temin etmek durumundayız. Ne yapıp yapıp bu ucuz enerjiyi temin etmek duru
mundayız. Peki, bunun çaresi nedir; bunun çaresi barajlar, kül barajları, termik santrallar yapımına
Devlet Planlama Teşkilatı bazında hız verilmesi ve bunun yıllık plan ve programlarda ivedili ola
rak dikkate alınmasıdır.
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Değerli arkadaşlarım, tarıma da bir kısa anekdot geçtikten sonra konuşmamı tamamlayacağım.
Tarım konusunu dün değil, evvelsi günkü konuşmamda sizlerle paylaştım. Değerli arkadaşla
rım da bu konuda bir hayli fikirler söylediler. Benim sizlere tarımla ilgili paylaşmak istediğim ko
nu şudur: Bugün, gayri safî millî hâsıladan çiftçinin almış olduğu pay gerçekten düşüktür ve gayri
safî millî hâsılanın ihsitdam vermiş olduğu kesim ise, en yüksek, tarım kesimidir. Yani, biz, devlet
olarak en yüksek istihdamı sağlamış olduğumuz kesim tarım kesimidir. Şimdi, biz bunu değişik pa
nellerde tartıştık, arkadaşlarımız karşı görüş diyoriar ki, tarımda çalışan nüfus fazladır. Tamam,
doğru, haklı; peki, sen devlet olarak, politika olarak, planlama olarak sanayileşmeye geçemiyorsun;
tamam, sanayileşmeye geçin, sanayileşmeye de geçemiyorsun, peki, ne o zaman, o zaman, değerii
arkadaşlarım, gelin, biz bu tarımı destekleyelim; çünkü, biz, sanayi toplumu olma iddiasındayız;
ama, bakıyoruz ki, gayri safi millî hâsıladan istihdam yönünden en yüksek payı sağlayan kesim ta
rım kesimi; yani, biz, en çok, Türkiye Cumhuriyetinin yüzde 45’ini teşkil eden, nüfusu en fazla teş
kil eden nüfusa da tarımla istihdam sağlayabiliyoruz, sanayimle sağlayamıyoruz. Peki, ne yapmak
lazım bu durum karşısında; bu sefer, değerli arkadaşlarım, bizim burada yapacağımız şey, tarıma
yeterii desteği vermektir. Onun için, bugün, aynen dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, tarıma yeterii desteği vermemiz lazım.
Şimdi, arkadaşlarımız diyor ki; tarıma desteği vermeyelim, işte, ülkedeki bu kara deliklerden
bir tanesi de tarım birlikleridir ve tarım birlikleri de, bütçe, kamu finansman açıklarının en büyük
sıkıntıları da tarım biriiklerinden ileri gelmektedir. Değerli arkadaşlarım, bakın, bugün, büyük şehirierimizdeki varoşlar, büyük şehirierimizdeki kıyılarımızı oluşturan nüfuslar, ülkemiz için daha
büyük problemler doğurmaktadır. Gelin, bu konuyu... Bu, bu sefer ne olmakta, sağlıksız yaşam ol
makta, sağlıksız yerieşim olmakta, altayapı yatırımları yapılamamakta, bu durum karşısında devle
tin başına daha büyük problemler çıkmaktadır. Bugün, bütün dünya hakikaten tarımı desteklemek
tedir, bu kesindir. Hakikaten, Amerika toplumunun, bu kadar yüksek teknolojideki Amerikan toplumunun bu kadar gelişmesinin nedeni tarım toplumudur arkadaşlar, büyük haralardır. Keza, İngil
tere öyle, Fransa öyle. Biz, bunu bir türiü... Hele son bu IMFnin planlarından sonra, IMFnin 64
tane maddesinden sonra, sayın hükümet diyor ki, özellikle, tarımla ilgili...
HAŞAN METİN (İzmir) - Planlamanın işi mi o, Tansu gelse ne yapacak?..
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Değerii arkadaşlarım. Sayın Bakanım, bakın, hükümet,
IMF’yle 64 tane ana madde imzalamış, bu planla ilgili, bu programla ilgili. Diyor ki bizim sayın
hükümetimiz; efendim, özellikle tarım kesimiyle ilgili, eğer, daha istekleriniz varsa, bunları da, bu
planımıza ve programımıza dikte edelim. Yahu, zaten tarım kesimi bitmiş, tarım kesimi hakikaten
zor durumda, yani, bilemiyorum daha neler ilave edecekler.
Değerii arkadaşlarım, burada, biraz evvel arz etmek istediğim konu şudur; Bugün kim ne der
se desin, biz sanayileşme toplumunu kuramadığımız müddetçe, tarım kesimine destek vermek mec
buriyetindeyiz, olay budur.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül.
Sayın Metin, uzaktan atışacağımıza, mikrofondan söyleyelim; ama, sözüm Sayın Gül’e sataş
ma anlamında değil. Sayın Metin’in daha önceden planladığı konuşması var sanıyorum, onun için
söz verdim; yani, bu atışmadan dolayı söz vermedim.
Buyurun.
HAŞAN METİN (İzmir) - Teşekkür ederim Başkanım.
Burada, şahsınızda tüm dostlan saygıyla selamlıyorum. Bürokratımızın en alt kademesindeki
çalışanından, Başkanımıza kadar herkesi, çok, böyle ortak paydada, heyecanla, ülkesini sevgi dolu
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yürekle, güzellikler yaratmak istedikleri, sayın vekillerin konuşmalanndan da belli. Ancak, tabiî,
plan deyince, biraz, daha bir ne yaptığını bilmek, bir şeyi plana almışsak, mutlaka, orada, insanın
yaşamına güzelliklerin yansımasını hedefleriz. O nedenle, plandan çok sanki ilgili bakanlarla, ge
nel müdürlerle dövüşürmüş gibi oluyor, Genel Kurulda da aynı, komisyonda aynı, sokakta veya se
çim sürecinde de, aşağı yukarı konuşma üsluplarımız aynı. Ben, bunu bir eleştiri olarak söylemi
yorum, kendim de dahil, bunu yapageliyoruz.
Sayın Başkan, iki yıl önce, Almanya’da Berlin’de -Sayın Bakanım, Sanayi ve Ticaret Baka
nım Planlamaya şu anda Başbakan Yardıcısı adına vekalet ediyor, denk düştüğü için anımsataca
ğım- bir uluslararası dünya gıda fuarı düzenlenmişti, iyi bilirsiniz. Önümüzdeki yüzyıl, daha doğ
rusu girdiğimiz yüzyıl, kimileri 2000 yılını 21 inci Yüzyılın başı sayılıyor, ben, 20’yi bitirmeden
21’e girmediğimize inananlardanım; ama, bir yıl sonra, başlayacak olan yüzyılda, bence, dünyanın
en stratejik silahı gıda olacak; çünkü, yerkürenin dörtte üçü su, dörte biri kara, gel de bunun üstün
de mutluluğu ara. 6,5 milyar insan üzerinde çok çirkin tepiniyoruz, sağlıksız kentleşiyoruz, kötü
kötü imarlar sonucu ekilebilir alanların sınırlılığı nedeniyle, dünya gıdada zora gidiyor. Bu neden
le, gıdanın hem üretim aşamasında hem insan sağlığı önemi bakımından, hem hijyenik anlamda
standarde edilip, soğuk zincirle dünyayı sirküle etme anlamında. Batı bu konuya çok önem verdi
ği için, uluslararası gıda fuarında, ilk defa, Türkiye’nin iki ISO tescilli firması katılmak istedi. Be
şer kiloluk soğuk et ve süt numunesi götürdüler. Bizim o ISO tescilli iki firmamızın beşer kiloluk
gıdasını, numunesini Avrupa açtırmadı, açamazsınız; çünkü, siz çok kirli bir ülkesiniz, hayvanları
nız bakteriyel ve viral hastalıklarla dolu, onların eti sütü ve çok kirli, ürünleriniz kirli diye, o iki
dev firmamız, oradan, hüzünle, ağlayarak buraya geldiler. Hiç uzağa gitmeyin, adamlar haklı. Şim
di, şurada açıp da iki satır konuşmaya kalksak ortalık birbirine karışır. Medya gündem arıyorsa, bu
rada değil, dışarıda benimle gelsin konuşsun. Başkentte, Cumhurbaşkanından aşağıda ayakkabı bo
yayan çocuğa kadar, dere kenarlarında kesilen, muayene edilmemiş et ve ürünlerini tüketen bir
Başkentte, önümüzdeki yerel yönetimler yasası çıkarken, planlamadan dayanak alsın diye bir pa
ragraf eklenmesini Sayın Bakan rica edeceğim. Çünkü, yerel yönetimlerin aslî görevi, halk sağlı
ğını temelinde korumaya dayalıdır.
Bunun için, mutlaka ve mutlaka, öncelikle, hayvanların kesim öncesi muyanesi, kesim sırasın
da hekim gözetimi, hastalıkların ihbarı, sağlıklı etin sofraya gitmesinin altyapısı olan mezbaha
özürlüsü bir Türkiye’de yaşıyoruz ülkemizde. Başkentten itibaren yerel yönetimler aslî görevini
yapmaz, sınırlı kaynağım var diye kamuoyunun kapısında ağlar, kaptığı parayla gider kaldırım ya
par, park yapar, bahçe yapar, düğün yapar, şenlik, gösteri, oy, popülizm. Yerel yönetimlerin ense
sinden tutmanızı istiyorum Planlamacılar. Çıkaracağımız yasayla birlikte, Ankara örneğinden çıka
rak halkımızın gıdaya dayalı halk sağlığı, gıda güvenliği sıfırdır. Sadece bu hayvanların et üretimi
aşamasında değil, sütte de bir dünya faciası yaşarız. Üretilen sütlerin yüzde 10’u Batı standartların
da teknolojik işlem görerek yüksek teknolojik soğutma zincirine tabi olarak sofraya gelir, gerisi so
kak sütüdür; çünkü, öyle bir anlayıştan geliriz ki biz, akan su pislik tutmaz. Tabiî, bana dokunma
yan yılan bin yıl yaşasın. Ben görmedim, duymadım, hiç işitmedim. Gemiyi kurtar kaptan. Su da
akıyorsa, pislik tutmuyorsa, yaradana sığınırsın, daha bir sürü plan yaparsın.
Şimdi, Sayın Bakanım, özet olarak şunu demek istiyorum; planlamadan yaptırımı, bu ülkede
plan mı, pilav mı süreçlerinden sonra, her ne kadar, çok saygın olması gereken kurumun, siyasîle
rin kendi amaçları doğrultusunda kendi işlerine geldiği gibi siyasî tercihler yapageldiğini biliyor
sak da, Çankaya’dan itibaren bir hukuka doğru yön çeviren bir ülkenin bireyi olarak, inanıyorum
ki, planlamamız bundan sonra siyasî hükemetlere önemli ölçüde bir yaptırım uygulayacağına inan
dığım için, orada... Türkiye’de hayvan hareketleri, bakın, Erzurum’da sığır vebalı dana çıkar, gece
yarısı Erzurum’dan Karaburun’una gider, siz İzmir vekilisiniz, ben de İzmir vekiliyim. Karabu
run’da vebalı dana ölürse, eyvah Türkiye’de hayvan hastalığı var deriz, gemiye binerse, aynen Av
-

59

-

rupa’ya varır ve bizim vebalı danamız şunu söyler: Türkiye’de insan hakları falan yok diyorlar;
ama, özgürlük sonsuz, ben Erzurum’dan bindim ve hiç kimse bana nereye gidiyorsun demedim ve
buraya kadar geldim der. Ondan sonra da, Türkiye, Avrupa standartlarında, Avrupa Birliğine üye...
Önce sen yediğin gıdanın güvenliğini sağla kardeşim, ondan sonra gel benimle pazarlığa tutuş. Be
nim çocuğum sabahleyin beş çeşit soğuk et ve sütle kahvaltı ediyor, peynirle, seninki büskiviyle,
kolayla, ikimiz bir güreşe tutuşacağız, o simit yiyen mi altta, etçi mi. Gül, soruyorum sana, kim alt
ta; başarılar dilerim.
Sayın Bakanım, aslında, plan böyle kocaman bir şey falan olmaz. Bir ülke önceliğini koyar,
dünya konjonktörüne bakar, der ki, ben de olup da başkasında olmayan ne var; şu var. Ben, bu alan
da üretim seferberliği ilan ediyorum, tüm kamuyu yönlendiriyorum. Önümüzdeki beş yıl, şu alan
da ben üretim artışı yapacağım, dünya pazarlarında yerimi alacağım, katmadeğeriyle birlikte istih
dam, tabii ki, döviz geliri. Böyle bir plan, ben, tabiî plancı filan değilim; ama, ölmeden görürsem
biraz daha mutlu gideceğim galiba ve bu kafayla gidersek de fazla görmeyiz Gül.
Şimdi, Başkanım, ben de biraz olayı espriye döküyorum, tabiî, bağışlayın, daha beş dakika ol
madan izin alıyorum; bırakayım mı, susayım mı; yok.
BAŞKAN - Bana mı soruyorsunuz?
HAŞAN METİN (Devamla) - Evet.
BAŞKAN - Bana sorarsanız, ben, sözlerin kısa tamamlanmasından yanayım,
HAŞAN METİN (Devamla) - Biliyorum. Benden kısa konuşan yoktur biliyorsunuz.
Şimdi, Bakanım, 1980 sonrası, aslında dünyanın en stratejik bölgesi, güneşiyle, suyuyla, ha
vasıyla, ekolojik yapısıyla en güzel doğal kaynağımızı katlettik. Hayvancılık olgusu, hiçbir ülke
yoktur ki, hayvancılığa rağmen kalkınsın. Bakanım, önce hayvancılık. Hayvan, doğa bekçisi, doğa
sevgisi, yem talep eder. Güneşi yemle absorbe edersiniz. Güneş enerjisi benim ülkemde taşa kaya
ya vurur gider. Arkadaş gelir, benim beş yıldızlı otelimde, o güzelim muzları, zeytinlikleri devire
rek, kalkınıyoruz diye yaptığımız o beton yığınlarının içerisinde denize girer, bir güzel güneşi de
absorbe eder, cildine depolar, duşunu alır, sofraya oturur, Hollanda peynirini ister. Benim ülkem
de kendi peynirini yer, ben de, milliyetçiyim diye burada şarkılar söylerim. Kanıma dokunuyor Sa
yın Bakanım. O nedenle, gelin, şu sektörü, öne çıkarıcı yaptırım, iki satır oraya ilave edin lütfen.
Anadolu’da, sınırlarda, işte, arkadaşlarım söylüyor, hayvan kaçağı eskiden bizden doğuya giderdi,
şimdi arz talep ters döndü. Doğu Avrupa ülkelerinden oraya eksport yapılarak bize geliyor. Af
yon’da kesiliyor, İzmir’de de, siz, sabah, Efes Otelinde kahvaltı ediyorsunuz, afiyet olsun.
Bu, tabiî, artık, benim etim, sütüm bitti, biz onlara muhtacız... Hollanda Konya kadar. Uçakla
buradan, bizim inanç ortaklığı olan Müslüman ülkelere eti sütü götürüyor, çuvalla da doları bura
ya getiriyor. Ben de, Avrupa Birliğinin kapısında şu proje için, 3 milyon, 5 milyon diye rezil olu
yorum. Konuşmak istemiyorum; çünkü, yirmibeş yıldır konuşuyorum. Konuşa konuşa bir şey ol
madığını biliyorum; ama, bir satır orada kalırsa, derim ki Planlamada şöyle demiştim, vicdanen ra
hatlamak istiyorum. Doğusundan çıkıp, hayvanın, hiçbir yerde veteriner işleri genel müdürlüğü
kaldırıldığı için, su ürünleri genel müdürlüğü kaldırıldığı için, hayvan ıslahı denilen olay terk edil
diği içini, sunî tohumlama yaparak, o güzel otlarımızı besleyerek, bizim yem kaynaklarımızı çoğal
tıp, biz dışarıya satım yapacak kadar doğal kaynakları olan bir ülkeyken, kapılarda, günübirlik otel
lobilerinde, küçük küçük et bağlantıları... Şimdi, Musa Demirci burada yok. Sayın Demirci’nin za
manında, gittik, kapısını çaldık, şu hayvan ithalatını, et ithalatını durdur dedik. Durdurdu. Beş se
nedir ite kaka bir yere geldik. Bu günlerde yine bir baskı hissediyorum. Lobiler, otellerin içerisin
de, Hollanda etine, Almanya etine, deli danalı İngiliz etine bir eğilim görüyorum. Bu siyasî bir ka
rar. sizin değil; ama, planlamaya ait. Önümüzdeki süreç için yerel yönetimlerin ve kamunun, ilgili
bakanlıkların tepesinde, bak planlamaya rağmen hareket edemezsin şeklindeki bir tespitin, bir pa
ragrafın yer alması için söz aldım. Çok konuşmak istiyorum; ama, fazla da sıkmak istemiyorum.
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Şimdi, efendim, bakın, ben derim ki, oraya, paragrafm başma şunu yazm; Bacasız fabrikaları
özel (eşviklendireceğiz koruyacağız. Bacasız fabrika deyince, parantez açın, büyükbaş, küçükbaş,
kanatlı dahil hayvanlar. Bacasızdır, yemi alır, ete, süte, yapağıya, deriye, tiftiğe, yumurtaya, güb
reye, sese dönüştürür. Onların hepsi agro endüstrinin girdisidir. Et ve süt hammaddesine dayalı agro endüstrisi olmayan bir tane Batı ülkesi yoktur. Öncelikle agro endüstri, sağlıklı bir çevre, bol ye
şillik, 5 tane holsteinden benim 100 tane sığırımın sütü, önünde 5 holstein bağlı, kırmızı kiremitli,
beyaz badanalı, mersedesli araba, süt tankı, toplar, anında ürüne dönüşür, hem kendisi çok iyi bes
lenir... Beslenir; beslendiği için okuduğunu algılar, hasta olmaz, enteldir, fızibldır, kafası çalışır
protein yediği için. Biz arpayı, buğdayı yer... Orada, arpayı ineğe yedirirler, biz kendimiz yiyoruz.
Yani, kategori edemiyorum kendimi.
Tahılı, hububatı, tarımın ana ilkesi koymuşuz oraya, tavana. Onun fiyatıyla popülist bir şekil
de al senin cebine, yılda bir defa diye para koyuyoruz, oyları bana ver... Pahalı yem, pahalı hubu
bat. Pahalı yem olunca besi yok, besleme yok, hayvan yok, et yok, süt yok, baklavaya devam. O
nedenle. Sayın Bakanım, bacasız fabrikaları özendiren bir satırı nasıl kamufle ederse bürokratların,
hayvancılığın lokomotif bir sektör olarak öne çıkarılmasını talep ediyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.
Saygılar Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Metin.
Değerli arkadaşlar, saat 17.45 ‘e kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.06
--------------- • ----------------
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.50
BAŞKAN : Metin ŞAHİN

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, 29 uncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Söz sırası Sayın Açba’da.
Buyurun Sayın Açba.
SAİT AÇBA (Afyon) - Ben, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bilhassa kamu hizmetle
rinin etkinliğinin artırılmasıyla ilgili olarak, bazı kamu hizmetleri üzerinde, bir de kamu yönetimi
nin yeniden yapılanması üzerinde bazı hususlara değinmek istiyorum.
İlk önce ele almak istediğim konu, savunma ve güvenlik hizmetleriyle ilişkili olarak, savunma
ve güvenlik hizmetlerinin yeniden yapılanması ve savunma ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması üzerine olacaktır.
Tabiî, ülkemizin çok stratejik bir konumda olması nedeniyle, savunma ve güvenlik hizmetle
rinin seviyesi oldukça yüksektir. Bilhassa, 2000 yılı bütçesinden ayırdığımız kaynaklara bakılınca,
gerçekten 5,7 katrilyon gibi çok önemli bir kaynağın savunma ve güvenlik hizmetlerine ayrıldığı
nı görüyoruz.
Tabiî, savunma, güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla biriikte, kaynak israflarının
da giderilmesi tarzında birtakım yeniden yapılanmaların, yeniden düzenlemelerin yapılmasına ih
tiyaç vardır.
Tabiî, Türkiye, stratejik konumu itibariyle, büyük miktariarda savunma harcaması yapan bir
ülkedir. Bu savunma harcamasının boyutlarını da, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha küçült
mesine ihtiyaç vardır. Belki, çok stratejik konumdadır; stratejik konumu nedeniyle, bu alanda har
cama yapmak zorundadır; ama, bir bakıma, savunma alanına yapılan yatırımlar veya harcamaların,
kalkınma noktasından değerlendirdiğinde, Türkiye'nin kalkınması açısından en önemli dezavantaj
olduğunu yıllardan beri görüyoruz.
Bir bakıma, komşularımızla ilişkileri de, dışpolitikadaki etkin birtakım tedbirierie, daha iyi bir
hale getirmek suretiyle, onlaria ekonomik diyalogumuzu daha çok artırmak, ekonomik ilişkilerimi
zi daha çok artırmak suretiyle, savunma harcamalarındaki dozu biraz daha azaltma yoluna gitme
miz gerekmektedir.
Tabiî, savunma sanayii noktasında da söylenecek bazı sözler vardır. Savunma sanayiimizin
gerçek zemine oturması açısından; yani, yerli savunma sanayiinin payının artırılması açısından ye
niden düzenlemelere ihtiyaç vardır, bu alanda dışa bağımlılığın asgarî ölçüde olması gerekmekte
dir. Ama, yapılan harcamalara baktığımızda, halen, dışa bağımlı bir şekilde, çok yüksek nispetler
de harcamalar yapıldığını görmekteyiz. Bilhassa, yerli sanayide, savunma sanayiine yönelik olarak
bazı alanları uyarmak suretiyle, bu alanın yerli sanayie doğrii döndürül meşine ihtiyaç vardır.
Türkiye'de, gerçekten çok önemli kaynak aktardığımız bir ordu vardır. Ordu yapısında da bir
yenilenmenin olması gerekmektedir. Türkiye’nin, acilen, profesyonel orduya doğru geçişi sağla
ması gerekmektedir. Bu, hem kaynak israflarının önlenmesi açısından önemlidir, daha az kaynak
kullanmak açısından önemlidir hem de teknolojik olarak daha etkin bir yapının gereği olduğu için
önem arz etmektedir. Halen uygulanan yükümlü askere alma sistemi vardır. Tabiî, bu sistemle,
uzun süreli bir şekilde, Türkiye’nin savunma ve savaşın yürütülmesini sağlaması mümkün değil
dir. Bu nedenle, profesyonel askeriik sisteminin altyapısı hazırianmak suretiyle, Türkiye, kademe
li olarak bu sisteme geçmek zorundadır.
-
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Tabiî, Türkiye, iç güvenlik anlayışını da yeniden düzenlemek zorundadır. İç güvenlik anlayı
şı ile demokrasi, insan hakları arasında yakın bir bağlantı vardır. Türkiye’deki insan hakları ve de
mokrasi konusundaki birtakım olumsuzluklar ve temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusun
daki birtakım olumsuzluklar, şühpesiz, iç güvenliği etkilemektedir. Bu alanda yapılacak hukukî dü
zenlemeler, bu alandaki iyileştirmeler, bir bakıma, Türkiye’deki iç güvenliği daha da rahatlatacak
tır.
Gelişen dünya şartlarında, birtakım adi suçlar, adam öldürme, gasp, hırsızlık gibi adi suçlar ya
nında, silah, uyuşturucu kaçakçılığı, yine, çetecilik, karapara aklaması gibi organize suçlar ve terö
rün politik sebeplerle kullanılması gibi olaylar da öne çıkmış bulunmaktadır. Bu durum, söz konu
su suçlar için etkin bir mücadelede, ancak, tek başlı ve uzmanlığa dayalı bir teşkilatın kurulmasını
gerektirmektedir, böyle bir teşkilatla mücadele edilmesini gerektirmektedir. Onun için, güvenlik
sisteminde etkinliğin sağlanması açısından, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında, etkin olmayan ya
pılanma yerine, uzmanlaşmış bir p>olis teşkilatının bütün ülke güvenliğinden sorumlu bir teşkilat
haline getirilmesi için, öncelikle pilot uygulamaların, bilhassa asayiş ve güvenliğin iyi olduğu böl
gelerden başlamak suretiyle, yurt sathına yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Böylece, şu anda bil
hassa kırsal kesimde asayişten sorumlu olan jandarma da devredışı kalmış olacaktır. Jandarma, yurt
savunmasındaki görevine iade edilmelidir. Yine, aynı şekilde, bu yeniden yapılanma çerçevesinde,
sahil güvenlik de deniz polisine çevrilmek suretiyle güvenlik sisteminde bir yeknesaklığın sağlan
masına ihtiyaç vardır.
Tabiî, savunma, güvenlikle ilgili olarak, bilhassa uluslararası ilişkiler anlamında veya Avrupa
Birliğiyle ilişkiler çerçevesinde, Türkiye’de, savunma alanında, gerek Millî Savunma Bakanlığı
bünyesinde gerekse güvenlikle ilgili, savunmayla ilgili birtakım kurumlarda yeniden yapılanmaya,
diğer bir ifadeyle, demokratikleşmek suretiyle yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu da belirtme
miz gerekir.
Tabiî, Türkiye’de ordunun bulunduğu konum veya ordunun sivil idareyle ilişkilerine bakıldı
ğında veya askerin bulunduğu kurumlar itibariyle, örneğin. Millî Güvenlik Kurulu vasıtasıyla sivil
idarelerle ilişkilerine bakıldığında, Türkiye’de, gerçekten, demokratik ülkelerde olmayan birtakım
tablolara sık sık rastlamak mümkündür. Türkiye’deki bir bakıma sivil irade üzerinde birtakım an
tidemokratik kurumların âdeta vesayet yetkisi tarzında bir yetkiyi kullanması veya sivil idareye de
ğişik biçimlerde müdahale tarzındaki uygulamaları, Avrupa Birliği, diğer gelişmiş dünya ülkeleri,
demokratik ülkelerin gözünden kaçmamaktadır. Avrupa Birliği de, zaten, hazırlamış olduğu “Gün
dem 2000” raporunda, Türkiye’deki bu alandaki sivilleşmeye dikkat çekmektedir; yani. Millî Gü
venlik Kurulunun yeniden yapılanmasına dikkat çekmektedir. Yine, Savunma Bakanlığında yeni
den yapılanmaya dikkat çekmektedir. Helsinki Zirvesi öncesinde de, Avrupa Komisyonunun hazır
lamış olduğu raporlarda da, yine, bu alandaki hususlara dikkat çekilmekte olduğunu görüyoruz.
Yani, Türkiye’de Millî Güvenlik Kurulunun anayasal yapısının ve rolünün, liberal demokrasi
lerin sivil-asker ilişkileri modeline uydurulması zorunluluğu vardır. Bu, bir bakıma, Avrupa Birli
ğine giriş şartlarından da biridir veya Kopenhag kriterlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmak
tadır.
Şimdi, şunu ifade etmemiz lazım: Türkiye’de savunma alanına baktığımızda, TSK’nın yapı
lanmasına baktığımızda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapılanmasında, bir defa. Genelkurmay Başka
nı ile Savunma Bakanı arasında hiyerarşik bir ilişki söz konusu değildir; yani, hepinizin bildiği gi
bi, Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığına bağlı değildir. Dolayısıyla, aralarında, tabiî. Sa
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığına beşerî, malî ve lojistik destek vermektedir, âdeta, pa
ralel bir çalışma düzeni söz konusudur.
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Tabii, bir bakıma, silahlı kuvvetlerin sivil kontrolü ilkesiyle bu yapıyı bağdaştırmak mümkün
değildir; yani, bir sivil kontrol ilkesi var; diğer bir ifadeyle. Silahlı Kuvvetlerin millî iradeye tabi
olması ilkesi var. Bu ilke ile, bu yapıyı bağdaştırmak mümkün değildir. Tabiî Genelkurmay Baş
kanı Başbakana karşı sorumludur. Anayasa ve yasalar itibariyle. Millî Savunma Bakanlığına karşı
paralel ilişkiler var; ama, aslında olması gereken, diğer demokratik ülkelerdeki tabloda. Millî Sa
vunma Bakanına bağlı olmasıdır. Böyle bir düzenlemeye gidilmeye ihtiyaç vardır. Tabiî böyle bir
düzenlemeye gidilirken. Başbakana karşı, sorumlu olması sorumluluğu yine devam edebilir. Bu en
gel teşkil etmemektedir. Bu alanda, tabiî yasal birtakım değişikliklere de ihtiyaç vardır. Hepinizin
bildiği gibi demokratik ülkelerle ilişkilerimizde karşımıza bir protokol krizi de ortaya çıkmaktadır.
Örneğin NATO toplantılarında bütün ülkelerin Millî Savunma Bakanları protokolda birinci sırada
yer alırken, bizdeki tablo oldukça farklıdır. Yine, bizdeki tabloya baktığımızda; örneğin, protokol
da Bakanlarımız, Genelkurmay Başkanından sonra gelmektedir. Dolayısıyla, millî iradeye bağlı ol
ma ilkesi veya sivil kontrol ilkesi çerçevesinde bunun değiştirilmesine ihtiyaç vardır, bu demokra
tikleşmenin de bir gereğidir.
Diğer taraftan bir başka husus; Yüksek Askerî Şura kararlarıyla ilgilidir. YAŞ kararlarını he
pimiz biliyoruz. YAŞ kararları yargı denetimine kapalıdır. Dolayısıyla, Yüksek Askerî Şura karar
ları, Silahlı Kuvvetler personel hukuku ile ilgili çok önemli kararlar almaktadır. Bu kararlar, yargı
denetiminden kaçmaktadır. Tabiî, şunu da ifade etmek lazım: Askerî idari işlemlerin, genel idari
yargı mercilerinde değerlendirilmesinin uygun olmayacağı açıktır; ama, değerlendirilebileceği bir
alan da zaten mevcuttur. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi vardır; dolayısıyla, bu kararlar, yine ken
di bünyesi içerisinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine götürülmek suretiyle yargı mekanizması
nın açılması, demokrasinin bir gereğidir. Bununla ilgili olarak, yapılması gereken düzenleme, bir
anayasal düzenleme olabilir. Anayasanın I25’e 2 nci maddesinde bir düzenleme ile Yüksek Aske
ri Şura Kararları yargı denetimine açılabilir veya diğer bir alanda düzenleme de, Türk Silahlı Kuv
vetlerinde personel kanununda bu alanda bir düzenleme yapılmak suretiyle, bu alanda gerekli de
mokratikleşme de sağlanabilir. Tabiî Yüksek Askeri Şura kararlarını yargı denetimine çıkarılması,
12Eylül kararlarıyla birlikte olmuştur, yani 12Eylül 1980 darbesi sonrası gerçekleştirilmiştir. Bu
nun dışında, buna benzer pek çok anti demokratik kararların da, o dönemde alındığını görüyoruz;
ama, Türkiye’de yöneticilere ve Meclise düşen görev 12 Eylül darbe döneminin ortaya koymuş ol
duğu anti demokratik pek çok yasal düzenlemeleri tamamiyle ortadan kaldırmaktır, gerçek demok
ratik düzenlemeleri yapmak gibi Meclisimizin görevi vardır.
Tabii, burada en önemli husus, bilhassa Avrupa Birliğinin dikkat çekmiş olduğu, bilhassa son
günlerde kamuoyunda sık sık tartışılan mesele; Milli Güvenlik Kurulunun yapısıyla ilgili mesele
dir. Millî Güvenlik Kurulu hepinizin bildiği gibi Anayasal bir kuruluştur; ama, demokratik özelli
ği var mıdır, yok mudur diye araştırıldığında, maalesef demokratik özelliğinin olmadığını, tama
miyle anti demokratik yapıda bir kuruluş olduğunu her zaman için söylememiz mümkündür; çün
kü, bu kurulda 5 asker vardır, 5 sivil vardır, tabiî Cumhurbaşkanı da siviller arasında yer almakdadır. Örneğin tarafların oyları eşit olduğu bir durumda, 5’e 5 olduğu durumda Cumhurbaşkanı ne ta
rafta ise, o taraf öne geçmektedir. Bu Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesiyle de bağdaşan bir du
rum değildir. Dolayısıyla, Anayasanın bu alanda. Millî Güvenlik Kuruluyla ilgili yapmış olduğu
düzenlemeler vardır; 2 ayrı madde halinde; ama, bu 2 ayrı maddenin niteliğine, özelliğine, içeriği
ne baktığmızda, tamamiyle birbiriyle çelişkili maddeler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla, bu
maddelerin de düzeltilmesine ihtiyaç vardır, örneğin, 117 nci maddede, milli güvenliğin sağlanma
sından ve yurt savunması ve savunmaya hazırlanma gibi önlemler hükümetlerin sorumluluğunda
dır diyor. 118’de ise, yine farklı, tamamiyle bununla çelişkili bir düzenleme söz konusu. Anayasa
daki bu çelişkinin de ortadan kaldırılmasına ihtiyaç vardır. Millî Güvenlik Kurulunun tamamiyle
bir danışma organı haline getirilmesine ihtiyaç vardır. Tabiî gelişmiş ülkelere baktığımızda, tama-
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miyle millî güvenlik kunıllan danışma organı tarzmdadır. Millî güvenlik tamamiyle kabinelerin işi
dir. Örneğin, Amerika Birieşik Devletlerindeki düzenlemeye baktığımızda. Millî Güvenlik Kuru
lunun daimi üyeleri arasında. Savunma Bakanı, Millî Güvenlik E)anışmanı, Millî Güvenlik Sekre
teri yer almaktadır. Bunun dışında. Genelkurmay Başkanının konumuna baktığımızda. Millî Gü
venlik Kurulunun daimi üyesi değildir, yani daimi üyeler biraz daha farklıdır. Almanya’da olsun,
diğer demokratik ülkelerde olsun, tamamiyle millî güvenilk kurulunun, millî güvenlik işinin kabi
nelere verildiğini, sivil kontrol ilkesinin, millî iradeye tabi olma ilkesiyle net bir şekilde bu ülke
lerde uygulandığını görüyoruz. Tabiî, Avrupa Birliğine giriş sürecinde, Türkiye’de bu engeleri aş
mak zorundadır. Bugünlerde kamuoyunda da ciddî bir şekilde tartışmalar olduğunu da görüyoruz.
Millî Güvenlik Kurulunun daha sivil hale getirilmesi yönünde olumlu sinyaller var. Yine, YAŞ karariarınm yargıya açılmasıyla ilgili olarak olumlu sinyalleri de bugünlerdeki yapılan tartışmalarda
görüyoruz. Tabiî Avrupa Biriiği ile demokratik ülkelerie bütünleşme, ilişkilerin daha hızla geliş
mesi açısından, bu tür düzenlemelerin acilen halledilmesine ihtiyaç vardır.
Bir diğer husus, kamu yönetimiyle ilgili olarak, bazı hususlara da değinmek istiyorum. Tabiî
Türkiye’de kâmu yönetiminin çok ciddî problemleri vardır. Bir defa Türkiye’de tercih edilen yapı,
Türkiye’de uzun yıllardır merkeziyetçi yapı olmuştur; ama, merkeziyetçi yapı, o kadar büyümüştüi- ki, merkezde o kadar büyük yığılmalar olmuştur ki, merkez adeta kilitlenmiştir, diğer bir ifa
deyle, sürmenaj olmuştur. Dolayısıyla, mevcut görevlerinde yapamaz hale gelmiştir. Türkiye’nin
acilen âdemi merkeziyetçi bir yapıya doğru geçmesine ihtiyaç vardır; yani, acilen yapılması gere
ken hususlardan birisi de, yerel yönetim reformudur. Yerel yönetim reformu konusunda hükümet
lerin bu konuda pek aceleci davrandıklarını da pek göremiyorum. Hatta geçen dönemde yerel yö
netim reformuyla ilgili olarak komisyonumuzda çok uzun tartışmalar sonucunda, bütün siyasî par
tilerin mutabık olduğu bir metin ortaya çıkmasına rağmen, bu metin Genel Kurula inmesine rağ
men, o dönemdeki hükümetler. Genel Kuruldan bu metni çıkarmamışlardır. Çok ciddî çalışmalar
yapılmış olmasına rağmen, bu çalışmalar Genel Kurulda sonuçlandırılmamıştır. Merkezdeki gücü
ellerinde bulunduranlar, maalesef bu gücü devretmek istemiyoriar. Halbuki, Türkiye’de demokra
si gelişecekse, biraz da yerel yönetimlerin, yerel meclislerin güçlendirilmesi gerekir, buna bağlıdır.
Yerel alandaki meclisler güçlendirilirse ve demokratik zemin de daha da mahalli olarak sağlamlaş
tırılırsa, sonuçta Türkiye genelinde de ciddî anlamda demokrasi yönünde önemli gelişmeler olabi
lecektir. Dolayısıyla, Türkiye’de acilen yapılması gereken şey; merkezi idarenin tamamiyle küçül
tülmesi yönündedir. Bu da nereden geçmektedir; yerel yönetim reformundan geçmektedir. Yine
merkezi idarenin küçültülmesi veya bazı yetkilerinin yetki genişliği çerçevesinde mahalli alana ak
tarılmasıyla birlikte merkezdeki ağıriık daha da hafifletilebilir. Kamu yönetimi daha da etkin hale
getirilebilir. Tabiî özelleştirme de bu bağlamda önemli bir faktör olarak karşımızdadır.
Şimdi, Türkiye’de, kamu yönetiminde yine en önemli hususlardan birisi; kamu yönetiminde
açıklığın ve bilgi edinme hakkının yeterince olmayışıdır. Demokratik ülkelere baktığımızda kamu
yönetiminde açıklık vardır, şeffaflık vardır, bilgi edinme hakkı gerçekten sağlanmaktadır. Hatta
Anayasalarda bilgi edinme hakkıyla ilgili olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanda Türkiye’de
resmî bilgi ye belgelere ulaşmak ancak, kamu görevlerinin inisiyatifi çerçevesindedir. Onlar ne ka
darına müsaade ederierse, o kadar bilgi ve belgelere ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla, bu alanda
yönetimde açıklık, bilgi edinme hakkıyla ilgili olarak Türkiye’de Anayasa ve yasalarda birtakım
yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor.
Türkiye’de merkezi yönetimin yükü hafıfletilirken, iki türlü yol izlenecek; Birisi, merkezi ida
re tarafından görülen yetki ve görevlerin mahalli idare birimlerine devredilmesi tarzında; diğeri de,
merkezi idarede yer alan orta alt birimlere sorumluluğun aktarılması tarzındadır. Tabiî, bu yerel yö
netim reformu çerçevesinde daha geniş çerçevede belki değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu
arada, bir başka önemli hususa dikkat çekmek istiyorum;
-
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Türkiye’de personel sisteminin en önemli sorunlanndan birisi, siyasî iktidarlarm programları
nı geliştirecek uyumlu bir ekip oluşturma adına, bakanlıklarda, belediyelerde, üst ve orta dereceli
yöneticileri değiştirmeleridir. Bu doğal bir yoldur, yani herhangi bir siyasî yönetim işbaşına geldi
ğinde rahatlıkla üst bürokraside değişiklikler yapabilme imkânına sahip olmalıdır; ama, Türkiye’de
işleyen sisteme baktığımızda, her siyasî iktidar, işbaşına geldiğinde, doğal olarak kendi ekibiyle ça
lışmak isteyeceği için, pek çok değişiklikler yapılmakta, ama yapılan bu değişiklikler sonucunda,
değiştirilen kişiler veya bürokratlar, ilgili idari mahkemelere başvurmak suretiyle, buralarda pek
çok davalar açılmakta, belli bir süre sonra göreve dönmekte ve belli müddet sonra o kişiler, diye
lim müşavir adı altında veya uzman şeklinde birtakım görevlere atanmaktadır.
Türkiye’de her bakanlığın bünyesine baktığımızda, adeta bir müşavir ordusu oluşmuştur, yani
geçmiş siyasî iktidarlar döneminde, daha sonra iktidara gelen siyasî ekipler tarafından bir bakıma
kenara ayrılmış olan insanlar vardır; ama, bu insanlar belli tecrübeye sahip olan insanlardır, dola
yısıyla burada, kamu yönetiminde ciddî anlamda bir iş gücü atıl olarak durmaktadır, uygulamalar
sonucunda atıl olarak durmaktadır. Bunlardan faydalanma imkânı olmamaktadır. Hatta bunların
odaları bile yoktur, odaları olsa bile, bunlara masa dahi verilememektedir, hatta pek çokları gidip,
sadece maaşlarını almak durumundadırlar. Dolayısıyla, bu meselenin kesin bir çözümünün olması
gerekmektedir, bu bağlamda ciddî bir düzenleme olması gerekmektedir. Bakanlık kabine sistemi
adı altında, bir sistem ihdas etmek suretiyle, her bakan işbaşına geldiğinde rahatlıkla ekibini kura
bilmelidir ve mevcut yöneticileri görevden almak suretiyle ekibini kurabilmelidir; ama, mevcut yö
neticilerin de özlük hakları korunmak suretiyle, onların tecrübelerinden en iyi şekilde faydalanacak
tarzda ilgili görevlere bunların aktarılmasına ihtiyaç vardır; yani, böyle bir düzenlemenin, Türkiye
açısından, gerçekten kamu yönetiminin etkinliği açısından önemli bir düzenleme olduğunu düşü
nüyorum.
Bir de Türkiye’de kamu bürokrasisi, kendi içinde oluşturmuş olduğu organlar vasıtasıyla de
netleme yapmakta veya diğer taraftan yargı organları vasıtasıyla denetlenmektedir. Tabiî idarenin
kendi organlarıyla yapmış oldukları denetleme de, daha çok denetleyenler, idareyi öncelikle dikka
te almakta veya öncelikle idarenin çıkarlarına göre bir denetim uygulamasına gitmektedirler. Diğer
taraftan yargı organlarına intikal edilen denetlemede de özellikle denetleme süresi de oldukça uza
maktadır. Dolayısıyla, bu tür gelişmeler, kamu yönetiminde etkinliği oldukça azaltmaktadır. Onun
için çağdaş ülkelerde, demokratik ülkelerde olduğu gibi, kamu denetçiliği müessesesinin Türki
ye’ye acilen getirilmesine ihtiyaç vardır. Kamu denetçiliği müessesesine, öncelikle ihtilaf konusu
olan kişiler, vatandaşlar başvurmak suretiyle, yargıya intikal etmeden, pek çoğu meselelerini çöze
bileceklerdir. Dolayısıyla, yargının yükü de hafiflemiş olacaktır ve kamu yönetiminde etkinlik art
mış olacaktır.
Tabiî, görüşmekte olduğumuz planda, kamu denetçileriyle ilgili bir kanuni düzenlemenin, bir
tasarının hazırlandığından bahsedilmektedir; ama, bu tasarının hızla çıkarılmasına ihtiyaç vardır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Açba, biz de teşekkür ederiz.
Sayın Aslan Polat; buyurun efendim.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, sayın basın
mensupları; hepinizi saygıyla selamlarım.
Sosyal ve ekonomik tedbirlerle ilgili gelişmeler ve hedef politikalarının 8 inci planda tarım
sektörüyle de ilgilidir. 1269 uncu maddede, tarım sektörünün 1999 yılı itibariyle gayri safî yurtiçi
Hâsıladaki payı yüzde 15 olmasına karşılık, tarımsal istihdamın, toplam istihdam içerisindeki pa
yının yüzde 45,1 olduğu belirtilmektedir. Yine 1991 sayımına göre, ülkemizde 4,1 milyon tarımsal
işletme bulunmakta olup, söz konusu işletmelerin yüzde 6Tsi, O ilâ 5 hektar arasında değişmekte
-

66

-

dir. Dolayısıyla, ülkemizde tarım işletmeleri çok parçalı ve küçük işletmelerdir. 7 nci Plan döne
minde, tanmsal üretimin yılda ortalama yüzde 1,8, ihracatta yüzde 4, ithalatın da yüzde 3,9 oranın
da artmasının beklendiği belirtilmektedir. 1273 üncü maddede uygulama destekleme politikalan ile
üretici gelirlerinde istikrar sağlanamadığı, dünya fiyatları üzerinde destekleme alım fiyatlarıyla
üretim fazlası oluşmasına sebep olunduğu, 1275 inci maddede ise, bu olumsuzlukların kısmen gi
dermek üzere yeni bir tanmsal destekleme aracı olarak 2000 yılında çiftçilere yönelik doğrudan ge
lir desteği uygulaması yönünde bir pilot uygulamanın başlatıldığı ve bunun 2001 yılında ülke ge
neline yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtilmektedir. 1924-1998 yıllan arasında, genel olarak
baktığımızda, gayri safî yurtiçi hâsılada ortalama büyüme hızının yüzde 4,77 iken, tarım kesimin
de bu oranın yüzde 3,27 olduğunu görürüz.
Planlı dönemlere baktığımızda, birinci plan döneminde bu artışın yüzde 3, İkincide yüzde 1,8,
üçüncüde yüzde 1,2, dördüncüde yüzde 0.3, beşincide yüzde 0.8, altıncıda yüzde 1,6 olarak bek
lenmektedir. Yedinci Plan döneminde ise, bu beklenti yüzde 1,8 civanndadır. Burada dikkat edile
cek nokta, ikinci plan döneminden itibaren, tanm kesiminde istihdam oranımız yüzde 75 ila yüzde
45 arasında azalırken, bu kesimin üretimini gayri safı millî hâsıladaki büyüme hızlan yüzde 0.3 ile
yüzde 1,2 arasında değişmektedir. Dolayısıyla, ülke nüfusunun takriben yarısını teşkil eden bu ke
simde, yüzde l ’ler civarında gayri safî millî hâsılada artış olunca, toplam büyüme hızımız da da
ima Batı ülkelerinin gerisinde olmuştur. Örneğin tarımın payı, ABD’de hâsıla içindeki payı yüzde
1,8, istihdamda yüzde 2,6, Almanya’da hâsıla içindeki payı yüzde 1,1, istihdamda yüzde 2,8, Tür
kiye’de ise, hâsıla içindeki payı yüzde 16,9, istihdamda ise yüzde 45,8 olmaktadır.
Burada önemli nokta, Avrupa ve Amerika’da tanmın gayri safî yurtiçi hâsılada ve istihdam
daki oranları yüzde 1-2’ler seviyesinde, yani ihmal edilebilir boyutta iken, biz de bu oran takriben
yüzde 1,6’tır; fakat, istihdamın neredeyse yansıdır. Alacağımız politik karar ve planlann, bu sos
yal cephesi katiyen ihmal edilemez boyuttadır.
Yine, ülkemizde tanmda çalışanlar, ülkenin en yoksul tabakası olup, bu kesimin geliri, ülke
mizdeki ortalama gelirin yüzde 37’si mertebesindedir. Yine çiftçiye verilen tanm desteğinin büyük
bölümü, ülkemizde reel kredi faizlerinin yüksekliği sebebiyle, yine faize gitmektedir. Tanm üreti
cilerine yapılan 1 liralık destek transfer etmenin topluma maliyeti 1,8 dolar iken, bu oran OECD
ülkelerinde 1,25 dolar düzeyindedir. Bu da yine ülkemizdeki kredi maliyetlerinin yüksekliğini gös
termektedir.
Tanm kesiminin en önemli bölümünü teşkil eden buğday üreticilerine bu yıl hayali enflasyo
na göre verilen yüzde 24 artış, bu kesimi tanma devam ya da tamam deme tercihiyle başbaşa bı
rakmıştır. Yine, burada hükümet çifte standarda gitmiş, maliyet hesaplarında çiftçilerin girdi fıyatlan dikkate almayıp, taban fıyatlan, hedeflenen hayali enflasyon oranında tespit ederken, müteah
hit firmalan ilgilendiren bayındırlık birim fiyat artışı, yaşanan enflasyona göre yüzde 65 olarak tes
pit etmiştir.
Tüm bu yanlışlann ve enflasyonun ana sebebi olarak gösterilen, tarım desteklemeleri içerisin
de, en önemli yer tutan ve 20 milyon üreticiden alım yapan TMO’nun geçen yıl yaptığı tüm alım
418 trilyon civannda olup, bu rakamın bu yıl 480-500 trilyon civannda olacağı hesaplanmaktadır.
Peki, bu hükümet, bu yılın, ilk beş ayında faize ne ödemiştir derseniz; su rakamın 11 kaü-ilyon
121 trilyon TL olduğu, yani toplam 5-10 bin aileye ödenen faizin, 20 milyon üreticiye ödenen, o
da faiz gibi fazlalık değil, ürettiği mahsulü ödediğinin, 22-23 katıdır. Yine, bu hükümet dönemin
de, 8 batık bankaya ödenen 2 katrilyon 546 trilyon TL’de bu alımlara ödenenin 5 katıdır.
Şimdi, biz tanmdaki bu sübvansiyonlardan bu kadar şikayet ederken, Avrupa’da durum nasıl
dır, bir de ona bakmak isteriz. Avrupa Biriiğinde 1960 yılında kurulan Avrupa Tanmsal Yön Ver
me ve Garanti Fonu, 1960 yılından beri baskı yapmaktadır. Bunun garanti bölümü artık piyasayı
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düzenleyen harcamalan finanse eder, asgari finans girdilerini ve ihracat girdi sübvansiyonlarını
desteldemektedir. Halen yılda 45 milyarlık Ecu bütçesine sahip olan bu garanti fonunun, harcama
alanı olarak en büyük bölümü hububat ve pirince aynimaktadır. Bu karşılaştırmaları yapmadan, he
men tanma yapılan desteklemeleri önplana çıkarmak; gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ayrıca, halen
istihdamın yüzde 45’i taşıyan tarım kesimi, hemen yüzde 5-10 oranlarına çekeceğim deyip de, ül
ke nüfusunun takriben yüzde 35’ini teşkil eden, bu tarımdaki çalışan nüfusun köylerden kentlere
göç ettirirsek, bu nüfusun iş bulma ve istihdam sorunu ile kentlerin altyapı ve yeni konut ihtiyacı
nın maliyetini de gözönüne almak zorundayız. Bu konuda yapılan plan çalışmalarını detaylı olarak
incelemek ve bilgiyi almak da, en azından bu Meclisin ve bu komisyonun en tabiî hakkıdır.
Ülkemizde arazi yapısının dağlık ve parçalı olması, aynca sulamaya pek elverişli olmaması,
tarımda üretimi etkileyen faktörierin başında yer almaktadır. Örneğin ülkemizin 78 milyon hektar
yüzölçümünün yaklaşık 26 milyonluk hektarlık bölümü, yani üçte biri sulanabilir araziden oluş
makta olup, bu sulanabilir arazinin de 8,5 milyon hektan ekonomik sulanabilir araziden oluşmak
tadır. 2000 yılı sonu itibariyle, ülkemizde toplam kamu sulamalarının 3,7 milyon hektara ulaşma
sı, bunun da ekonomik sulanabilir arazilerin yüzde 55’ine tekabül etmesi beklenmektedir.
Netice olarak, 77 yıllık cumhuriyet döneminde, tüm çabalarımıza rağmen, halen ülke yüzölçü
münün 21/l’i ancak sulanabilir hale gelmiştir. Yine, ülkemizde, zannedildiğinin aksine, su zengini
de değildir. Uluslararası ölçülere göre su kullanımı ve suyun kullanabilirliği genelde yıl ve kişi ba
şına metreküp olarak ifade ediliyor. Kişi başına 10 000 metreküp suya sahip olanlar, su yönetimin
de sınırii sorunları olan ülkeler, 10 000 ile 1 600 metrekübe sahip olanlar, su yönetiminde genel so
runları olan ülkeler olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin yeraltı sulan dahil, tüketime elverişli ortala
ma akan su potansiyeli 110 milyar metreküptür ve bunu da 62 milyon nüfusa bölersek, 1.770 met
reküp su ile, su üretiminde genel sorunları olan ülkeler içerisinde yer aldığımız görülür. Bu konu
da en büyük avantajımız ve ümidimiz GAP yatınmiandır.
Genel olarak söyleyeceğimiz, ülkemizin parçalı ve küçük tanm arazilerine sahip olduğudur.
Mevcut arazinin ancak 2 l / l ’i ekonomik sulamaya açılabilmiş ve akarsu kapasitesi orada zannedil
diği gibi zengin olmadığıdır; fakat Avrupa ülkelerinin 200 yıl önce sanayi devrimine, yeni başladı
ğı dönemlerde, uzunca bir süreç içerisinde, çözdüğü tarımdaki nüfus istihdamını, ülkemizin IMF
raporiarı doğrultusunda birkaç yılda çözmesi imkânsız olup, Allah korusun bu politikaların tek ne
ticesi, sosyal patlamalar olur.
Türkiye bu planda da belirtildiği üzere, IMF ile yapılan Stand-By anlaşmasıyla, tarımsal des
tekleme kısmında yer alan, tavan destekleme fiyatlarının, politikalarının değiştirilmesi ve yerine
doğrudan gelir destek sistemine geçilmesi öngörülmektedir.
Doğrudan gelir desteği sistemi içinde iki tür ödeme mevcuttur. Bunlar salt doğrudan geri öde
meleri ve gelir dağılımını bozucu etkisi düşük doğrudan gelir ödemeleridir. Dar tanımlamada uy
gun ya da seçilen hedef kitleye, mevcut ve gelecekteki üretim miktarı, girdi kullanımı veya gelir
düzeyleriyle ilişkilendirmek için yapılan doğrudan doğrudan bütçe ödemelerine, üretimden bağım
sız doğrudan gelir ödemeleri, diğer geniş tanımlama ekinde, gelir dağılımını bozucu etkisi düşük,
doğrudan gelir ödemeleri ise, uygun seçilen ya da hedeflenen gruplara, bazı şartlara bağlı olarak
yapılan, telafi edici ödemeler ve piyasa fiyatıyla hedeflenen fiyat arasındaki farkın, ödenmesinden
oluşan, fark ödemelerini kaplayandır.
Kısaca, doğrudan gelir desteği kapsamlı ödemeler, üretimden bağımsız, doğrudan gelir öde
meleri ve üretimle, belli derecede bağımlı doğrudan gelir ödemeleridir. Tarımda bu politika geç
menin amacı, siyasî politikanın kuvvvetli bir piyasa yönlendirmesi içermesi, gelir dağılımının bo
zukluğu veya çarpıklığını azaltması, düzeltilmesi ve üreticiye toplam desteğin azaltılması iddiası
dır. Yalnız doğrudan gelir desteğinin ne yapıp, ne yapmayacağının iyi bilinmesi de gerekmektedir.
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Geçimini zor sUrdUren küçük arazi sahiplerinde artış yaratmasına rağmen, bu destekleme biçimi
yoksulluğu azaltan program değildir. Nereye, ne kadar para ödeneceği ile ilgili herhangi bir koşul
olmadığı için, bir yatırım programı da değildir. Düşük üretici fiyatlarıyla ilişkilendirilmesine rağ
men, sektörün biraz büyümeyi artıracağı ya da teşvik edeceği de beklenemez. Ayrıca, arazi ile ilişkilendirildiğinde desteğin aslan payının yine büyük üreticiye gideceği için, her zaman alt limite ih
tiyaç duyulacaktır. Bu sistemin uygulamasında da önemli zorluklar olacaktır; çünkü, tarımsal istih
dam ve işletme sayısının fazlalığı, küçük işletmeciliğin yaygınlığı ve tarımsal gelir seviyesinin dü
şük olması gibi nedenler ve çiftçi kayıt sisteminin yetersizliği, kadastro işlemlerinin büyük ölçüde
tamamlanmamış olması da, hedef kitlenin belirlenmesindeki zorlukları oluşturur. Ayrıca, Türki
ye’de 4 milyon adet tarımsal işletmenin varlığı dikkate alındığında, gelir desteği kapsamının ve il
gili üreticiye ulaşma masrafının hiç de azımsanmayacak boyutta olacağı görülür. Yine Türkiye gi
bi kadastro çalışmalarını dahi tamamlayamamış, ücretsiz aile istihdamı yüksek boyutlarda olan ve
çok parçalı işletme arazileri üzerinde doğrudan gelir sisteminin uygulanabilirliği çok kuşkuludur.
Ücretsiz aile işçiliğinin, her birinin işletme parselleri biri adına, hak talep etmesi halinde, evdeki
hesabın çarşıya uymayacağı net olarak görülecektir. Fiyat desteklerinde dünya fiyatlarının üzerin
de tespit edilen fiyatlarla, destekleme maliyeti doğrudan bütçe ile tüketiciye transfer edilmekte; me
sela, yapılan bir araştırmaya göre 1997-1998 döneminde tarıma yapılan toplam transferin yüzde
75’i tüketiciler tarafından yapılmıştır. Burada ülkemiz açısından önemli olan, bizzat tarımda çalı
şan nüfus, genel nüfusumuzun yarısı olduğunu, tarıma yapılan sübvansiyonun takriben yarısının,
yine sübvansiyon desteği yaptığımız kesimce ödenmesidir. Halbuki, Avrupa ülkelerinde, tarımda
çalışan nüfus yüzde 2-3 arasında olduğu için, bu nüfusa yapılan sübvansiyonu, bu bölümün pay
laşma oranı yüzde 2-3’lerde kalmaktadır. Yalnız tarım ürünleri temel tüketim malı olmasıyla, bu
bölüme yapılan zamlar, alt gelir grubundaki tüketicileri olumsuz etkilemektedir. Bunun en bariz ör
neği belediyelerin çıkardığı ucuz etmeği almak için saatlerce bekleyen alt gelir grubundaki halkı
mızı da görebiliriz. Doğrudan gelir desteği politikalarının finansmanı, vergi gelirlerinin artırılma
sıyla olacaktır.
Netice olarak, tarım desteğine uygulanan sübvansiyon, tüketiciler üzerine gelen yükü, bu se
fer vergi mükellefine getirecektir. Ülkemizde vergi mükelleflerinde kaçak oranı çok olması ve mü
kellef sayısının tüm halkımız içindeki oranı dikkate alındığında, bu kesim üzerine gelecek bu yeni
vergi yükü, bu kesimde tepki toplayacaktır. Normal vergi gelirlerine ilave olarak, 8 yıllık eğitim
vergisi, deprem vergisi derken, bir de tarım destekleme vergisini bu kesim üzerine kaydırırsak, bu
kesimi tüketmiş oluruz. Bu konuda son sözümüz; tüm program hedefleri, kamu maliyetleri yükü
nü hafifletmeye çalışırken, doğrudan gelir sistemiyle, başlangıçta kamu mâliyesi üzerindeki finans
man yükünü artıracak bir sistemin ne kadar gerçekçi olduğu ve uygulanmakta olan IMF programı
na uyduğu şüphelidir.
Hayvancılık konusu; DPT verilerinde de belirttiği üzere, ülkemizde hayvan sayısı, hayvancı
lık sektörü gelişmiş pek çok ülkeden fazla olmasına rağmen, birim hayvan başına elde edilen ve
rim daha düşüktür. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde, ortalama sığır, karkas ağırlığı 250 kilogram
dolayında iken, ülkemizde 160-170 kilogramdır. Sığır başına süt verimi bu ülkelerde ortalama 5
b in - 6 bin kilogram bölü laktasyon olup, ülkemizde 1 400-1 500 kilogram bölü laktasyondur. 1998
yılı hayvancılık istatistiklerine göre, gelen hayvan sayısı içinde, düşük verimli yerli hayvanlan, sı
ğır mevcudunun yüzde 41,7’si, koyun mevcudunun ise yüzde 97’sini oluşturmaktadır. 7 nci Plan
döneminde hayvancılık üretimi yıllık ortalama yüzde 0,2; ithalatta ise yüzde 22,5; ihracatta ise yüz
de 16,8 oranlarda azalacağı tahmin edilmektedir. Buradan da görüldüğü üzere hayvancılık yönün
den ülkemizin durumu hiç de iç açıcı değildir. Bir kere koyunlarımızın hemen hemen tamamı yer
li ırktır. Sığırlar içerisinde ıslah edilmemiş, düşük verimli sığıriar yüzde 41,7 üstün verimli kültür
ırk sığırları ise yüzde 15,7, kültür melezleri sığırlar ise yüzde 42,6’dır. Demek ki, sığır mevcudu
muzun ancak yüzde I5’i, istenen üstün verimli kültür ırkıdır.
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Hayvancılık sektörü, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 19% yılında tarımsal
üretim değerinin yüzde 23,3’ünü hayvansal üretim değeri oluşturmuştur. Sektörün, tarımsal üretim
yanında kırsal bölgelerde istihdam yaratması da, ülkemiz açısından son derece önemlidir. Türki
ye’de kişi başına yıllık et, süt ve yumurta üretimi, halen gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir.
Örneğin, 1998 -1999 döneminde Türkiye’de günlük ortalama 3 1% kilogram/kalori alındığını ve
bunun, sadece yüzde 8,2’sinin hayvansa] ürünlerden sağlandığı belirtilmektedir.
Son yıllarda hayvansal ürün arzındaki ve talepteki büyümenin gerisinde kalmıştır. Bunun en
önemli sebeplerinin başında, hayvan yetiştiriciliğinde önemli yer tutan Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki terör olayları ve boşalan köyler ve teröre bağlı olarak halen önemli ölçüde yasaklanan
dağlardır.
Ülkemizde, koyun, keçi ve sığır sayısı 1980 öncesinde sürekli artar iken, 1980 başından itiba
ren azalma göstermektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 1981 yılında Türkiye’de
49,6 milyon baş olan koyun sayısı, 1997’de 30,2 milyon başa düşmüştür. Bu dönemde sığır sayısı
ise, 16 milyondan 11,2 milyona gerilemiştir. Yalnız, sığır karkas veriminde 1980 yılının başından
itibaren bir iyileştirme vardır. Örneğin, sığır karkas ağıriığı 1984 -1986 yıllarında ortalama 120,5
kilogram iken, 1994-1996 yıllarında 174,2 kilograma yükselmiştir.
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, 1991 yılı için Türkiye’nin proteinli yem arzının 1 milyon 965
bin ton; ancak, talebin 2 milyon 597 bin ton olduğunu tahmin etmektedir. Terör bahanesiyle yasak
lanan yaylalann yanında yem maddelerinin üretimindeki gerekli tedbirier alınmaz ise, bu açığın it
hal yoluyla karşılanması, gündeme gelecektir.
Ülkemizdeki son yıllardaki duraklamanın. Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki köylerin boşal
ması, meraların yasaklanması ve yem açığı yanında, 1990 yıllarda izin verilen et ithali ve son yıl
larda doğu bölgelerimizde yılda birkaç milyonu bulan kaçak hayvan girişidir. Bu kaçak hayvanlar,
hastalıklı olmaları yanında, bu bölgelerdeki hayvan üretimini de mahvetmektedir. Yalnız, ülkemi
zin en iyi korunan bu sınırianndan milyonlarca kaçak hayvanın rahatça ülkemize yıllarca girmesi,
yöre halkınca hep kuşku ve şüpheyle karşılanmıştır.
Aynca, son yıllarda et fıyatlanndaki reel gerileme de hayvan yetiştiriciliğini önemli ölçüde et
kilemiştir. örneğin, 1998 yılı sonunda I milyon 570 bin TL olan Et Balık Kurumu et fiyatları, 1999
yılı sonunda 15.11.1999 tarihinde yüzde 16artışla 1 milyon 825 bin TL olmuş, aynı dönemde enf
lasyon yüzde 65, yem fiyatlarındaki artış ise yüzde % olmuştur.
Doğunun tek özelleştirilen Erzurum Et ve Balık Kurumunda da, askeriyenin et kesim ihalele
rini bu yıl alamaması sonucu, et fiyatları olduğu yerde saymış, 29.3.2000 tarihinde 2 milyon TL
olan ve 1999 fiyatlarına göre yüzde 9,5 artış gösteren et fiyatları, aynı seviyesini korumakta olup,
artma ihtimali yoktur; çünkü, 2000 yılının ilk altı ayı için ihalede 2 milyon 160 bin TL olan fiyat,
bu sefer 2000 yılı ikinci altı ayı için 2 milyon 100 bin TL’ye düşürülerek yıl sonuna kadar zam ya
pılmasının önü kesilmiştir. Bu durum karşısında, 1999 yılında yüzde 65 enflasyon yüzde 16 artış.
2000 yılı için en iyimser tahminlerle yüzde 40-50 arası enflasyon, yüzde 9,5 artış olunca, hayvan
cılık da Doğu Anadoluda ölmeye mahkûm olmuştur. Bunun neticesi olarak da, en büyük geçim
kaynağı hayvancılık olan Erzurum İlimiz, fert başına gayri safî yurtiçi hâsıla bakımından 1979 yı
lındaki 24 üncü sırasından 1999 yılında 69 uncu sıraya düşmüştür.
Yine, yapılan araştırmalara göre, sığır besiciliğinde toplam üretim maliyetinin bileşimi olarak,
işgücü yüzde 15,86, amortisman yüzde 4,6, yem yüzde 71,84, diğerleri 8,14 olarak teşkil etmekte
dir. Buradan da görüldüğü üzere, sığır yetiştiriciliğinde en önemli faktör, hatta tüm girdilerin yüz
de 70’den fazlası yemle ilgilidir. O halde, yem üretiminde ucuz ve kalite sağlanmadıkça hayvan ye
tiştiriciliğinde Batıyla rekabet şansımız kalmaz. Hayvan yetiştiriciliği üzerinde yapılan son araştır
malara göre, mevcut politikaların sürmesi durumunda, gelir ve nüfus artışıyla biriikte hayvansal
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ürünler tüketiminin dönem boyunca artmaya devam edeceği, talepteki büyümenin üretimden daha
hızlı olmasından dolayı, 2007 yılında sığır eti ithalat miktarının 284 bin tona ulaşması beklenmek
tedir.
Netice olarak, eğer, Türkiye, Avrupa Birliğinin yeni ortak tarım politikası reformu koşulların
da Avrupa Birliğine girmeyi hedefliyorsa veya girecekse, Türkiye, hayvancılıkta verimi yükseltme
dikçe, üreticiler, Avrupa Birliği ortak tarım politikası yaptırımlarından çok şiddetli zarar görecek
lerdir. Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olmak durumunda, hayvancılık sektöründe çok dikkatli
bir müzakere yürütmeli ve çok özel bir rejim belirlemelidir. Aksi halde, doğu bölgelerinde nüfusu
tutamazsınız, mümkün olmaz ve buradan, batı bölgelerine artarak devam eden nüfus göçü, batı böl
gelerimizde de önemli sorunlar çıkarır.
Enerji alanında ise, mevcut durum özetle şu şekildedir: 1999 yılı sonu itibariyle kişi başına bi
rincil enerji tüketimi 1 158 kilogram petrol eşdeğerinde, kişi başına elektrik artışı 1 840 kilovat/saata yükselmiştir. Bu değerler, halen dünya birincil enerji elektrik tüketiminin ortalamaları olan 1
.“500 ve 2 200 kilovat/saatin altındadır. Sekizinci Planda belirtildiği üzere, enerji kaynaklarının üre
time maliyeti yüksektir. Buna rağmen, yine planda belirtildiği üzere, elektrik dağıtım sisteminde ve
şebekelerde yüzde 20 üzerinde seyreden kayıp ve kaçaklara mâni olunanaması, çok büyük bir ek
sikliktir. Kaçak elektrik tüketimi, bilhassa, terör biraz da bahane edilerek. Doğu ve Güneydoğu
Anadolunun bazı illerinde çok büyük oranlara ulaşmıştır. Bu bölgelerde terörün de durmasına rağ
men, gerekli başarıyı sağlayamayan Türkiye Elektrik Kurumunun halen aylık yüzde 2,1 oranında
olan elektrik fiyatlarındaki artış yüzdesini, yüzde 2 ,l’den yüzde 5’e çıkarmak istemesi, hem enf
lasyonla mücadele açısından hem de hakkaniyet bakımından kabuledilebilir bir yöntem değildir;
çünkü, dağıtım hatlarını yenilemek ve kaçak elektrik kullanımıyla gerekli mücadeleyi bırakıp, işin
kolayına kaçarak, zaten ağır vergi yüküyle ezilen halkımızın üzerine bir de elektrik zammı olarak
gitmek, hiç de makul bir yaklaşım değildir.
Yine, elektrik üretimi, tüketim, geçmiş kırk yılda yıllık ortalama yüzde 10 gibi yüksek bir hız
la büyümüştür. Bu artış son yirmi yılda yüzde 8,5 düzeyine inmiştir. Demografik göstergeler, nü
fus artışı, şehirleşme, nüfusun yaş profili ve reel gelirlerdeki artışa bağlı olarak refah toplumuna yö
nelişin bunda payı büyüktür. Ayrıca, 1960’larda nüfusumuzun yüzde 70’inin kırsal bölgelerde olu
şu ve elektriğin, kırsal bölgelere bu yıllarda ilk defa gidişi de elektrik artışındaki önemli sebepleri
teşkil etmiştir.
Günümüzde kişi başına enerji tüketimryle en fazla üretimi ve refahı yaratmak, teknolojik iler
lemeyi sağlamakla mümkün olmaktadır.
Burada 1405 inci maddede de belirtilen sebepler çok önemlidir. Denilmektedir ki, yapılan do
ğal gaz ithal bağlantıları ve projeleri sağlıklı bir talep çalışmasına dayanmamaktadır. 1406 ncı mad
dede, doğalgaz ithal bağlantılarının ve boru hattı güzergâhlarının gerçekçi talep çalışmalarına da
yandırılması ihtiyacı önemini korumaktadır denilmektedir.
1402 inci maddede, özel şirketleri sektöre çekmek amacıyla, aşırı yüksek tariflerle elektrik
alım ve ödeme garantileri, yakıt temini garantisi, hazine garantisi verildiği belirtilmekte, 1403 ün
cü maddede de, buna rağmen projelerin, bir sistem planlama çalışmasının ürünü projeler olmama
sı, şirketlerin sağlıklı değeriendirmemeleriyle seçilememesi, aşırı yüksek proje paketiyle ve aşırı
yüksek tarifelerle bağlantılara girilmesinin TEDAŞ’m yüksek yap-işlet-devret elektrik maliyetleri
ni tarifelerine yansıtamaması nedenleriyle, darboğaza girdiği 1404 üncü maddede iseb “sektörde
uzun vadede rekabete açık bir piyasa oluşturulması amacıyla yürütülen uzun vadeli yüksek tarifeli
ve alım ödeme garantili proje uygulamalarıyla çalışır hale gelmektedir” denilmektedir.
İşte, bu tespitler, bizlerin de yıllardan beri bu kürsülerden Enerji Bakanlığına yönelttiğimiz
tenkitlerin. Devlet Planlama Teşkilatınca da onaylanması demektir ve doğrudur. Enerji Bakanlığı,
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hiç de inandırıcı olmayan sahte çalışmalarla, üretim ve temin maliyeti yüksek enerji projeleriyle ül
kemizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Halen, dünya ortalaması 3,5 sent, Türkiye ortalaması 4,5
sent olan elektrik fiyatlarında, 9 hatta, 1 ve 2 santralı da 12 sente yakın elektrik alım garantileriyle
20-30 yıllık elektrik alım garantileri verilerek anlaşmalar yapmıştır. Aynca, dünyada gelişen tek
nolojik ilerlemelere paralel olarak, elektrik santrallan üretiminde Hyat düşmeleri olurken, biz de
doğal gaz elektrik santrallarını, alınan elektrik fıyatlannı, her yıl, ABD tüketim fiyatlarındaki artı
şın ekleneceği garantisi verilmekte, böylece, 20-30 yıl sonra bu fıyatlann nereyece varacağı net
olarak tahmin edilememektedir.
Ayrıca, bu doğalgaz alımlarmda, al ya da öde anlaşmasıyla alındığından ciddî hesaplara da
yanmayan alımlarda alım fazlalığı olan yıllarda, mesela, 2007’de bu tip yığılmalar olabileceği he
saplanmaktadır. O takdirde, kullanamayacağımız gaza para ödeme durumuyla karşı karşıya kalaca
ğız. Yine, gaz alımında tek bir ülkeye yüzde 35’ten fazla bağımlı olma şartı stratejik açıdan uygun
olmamasına rağmen, mavi gaz alımıyla Rusya’ya yüzde 60’m üzerinde bağımlı olacağımız gerçe
ği ve bu ülkeyle tarihten beri problemli oluşumuz, halen Kafkaslarda bu problemlerin devam etme
si, üzerinde düşüneceğimiz en önemli konular olmalıdır.
Yine, ülkemizde son yıllarda elektrik sıkıntısı çekilirken, sınırlarımıza kadar, hatta, Erzurum
Vilayetimize kadar gelmiş olan İran doğalgazına isteksiz davranılması, son derece düşündürücü
dür. Sermayenin de, eneıjinin de rengi, ideolojisi olmaz; nerede ucuz bulunursa alınması, ekono
mik gerçeklerin ta kendisidir. Onun için. Doğu Anadolunun kalkınması için ucuz ve temiz enerji
olan doğalgazın bu bölgede kullanıma sokulması için bir an önce gayret sarf edilmelidir.
Yine Hazar geçişli Türkmenistan doğalgazı, Türk dünyasının Rusya’da gerçek bağımsızlığını
elde etmesinin en önemli şartıdır. Bu proje, tüm ülkelerden alınan doğalgazlar içerisinde en ucuzu
olduğu gibi, Türk dünyası için de vazgeçilemeyecek bir projedir. Fakat, bu projenin, bu hükümet
döneminde askıya alınması bizleri çok üzmüştür. Hükümetten, bu projeye gereken önemi vermesi
ni önemle beklemekteyiz.
Bu konuda sonra söyleyeceğimiz, Türkiye’de halihazırda mevcut çalışmalar, 2010 yılına ka
dar bir dönemi irdelemekte ve bu çalışmalar, mevcut durumun varsayımına dayanmaktadır. Bu ça
lışmaların sonuçlarına göre, enerji talebinde çok büyük artışlar olacağı, bu talebin geleneksel ener
ji kaynaklarından sağlanması gerekeceği ve buna bağlı olarak yatırımlarda büyük bir darboğaz ya
şanabileceği gösterilmektedir.
Yine, ülkemiz, Avrupa Birliğine katılım söz konusu olduğu bu günlerde, mecburen. Birleşim
Milletler Çerçeve Sözleşmesine de katılacaktır. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği çerçeve söz
leşmesi işleyiş mekanizmalannda da, süreç içerisinde önemli değişmeler olmaktadır. Türkiye’nin,
söz konusu anlaşmanın ekinde yer alan gelişmiş ülkeler listesinden çıkarılması yönündeki haklı te
şebbüsünde, talebinde ısrarlı olması ve kabul edilmesinin sağlanmasıyla, ülkemizin de sözleşmeye
katılması ve küresel düzeyde bu alanda yürütülen gayretlere daha etkin bir şekilde destek vermesi
beklenmektedir.
Bu çalışmanın neticesinde, daha temiz enerji teknolojilerinin ve alternatif enerji kaynaklarının
devreye sokulmasının, Türkiye’nin de enerji ihtiyaçlarını daha güvenli yoldan sağlamasına imkân
tanıyacağı ve enerji sektörünün yapısını değiştireceği öngörülmektedir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Sayın Polat, teşekkürler.
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Sekizinci Planın son otu
rumunu yapıyoruz. Tabiî, söze başlarken şunu söylemek istiyorum, o da şu: Planla ilgili kanun

-

72-

1961’de çıkarılırken, mesele, müzakere usulleri bakımından fevkalade dar tutulmuş. Beş yılın plan
laması yapılıyor; yani, bir plan beş yıla hitap ediyor. Biz, bir yılın bütçesini burada bir ay görüşü
yoruz, aşağıda da, aşağı yukarı 10-15 gün görüşüyoruz, neyse, ama, beş yıl bir memleketi, geçmiş
beş yılı değerlendiren, geçmiş beş yılları değerlendiren ve gelecek beş yılı da planlayan bir çalış
mayı, pazartesi, salı, çarşamba günlerinde, yani, bugün üç günde bitiriyoruz. Yani, bu normal bir
çalışma değil, yani, bu şekilde bir çalışmayla -bu komisyon, bir teknik komisyondur- plana nüfuz
etti, planı tartıştı diye bir şey söylemek mümkün değil. Plan, bize geçen hafta dağıtıldı. Yani, bir
hafta içerisinde gerekli bilgileri, planı tetkik edeceksiniz, kurumfardan gerekli bilgileri alacaksınız,
özel sektörle görüşeceksiniz. Planın arkasında yüzlerce özel ihtisas komisyonu var. O özel ihtisas
komisyonları gayet demokratik şekilde, özel sektörün, bütün kurumun, özel kurumların, sivil top
lum kuruluşlarının katılmasıyla hazırlanmış olan raporlardır. O raporlar buralara ne ölçüde intikal
etti. Bazı konularda raporlara kadar inmeniz lazım. Özel ihtisas komisyonu raporlarının, bu komis
yon üyelerine dağıtılmış olması lazım. Biz, önümüze gelen bir plan üzerinde, hazırlanmış bir kitap
üzerinde üç günde bu işi yapacağız. Bu, mümkün değil. Genel Kurulda da olacak iş değil, iki gün
de görüşülecek; yani, yaptık oldu diye yasak savma yapıyoruz burada, onu da söyleyeyim.
Planda binlerce madde var. Bakın, tek tek... Yani, bu maddelerin arkasında ne var, ne yapıldı,
ne yapılacak, bunların üzerinde durmak gerekir. Onun için, plan müzakerelerini düzenleyen o ka
nunun, tekrar ele alınmasında fayda var. Yani, planın, daha rahat bir zeminde bu teknik komisyon
da ele alınması lazım dedikten sonra, konuyla ilgli, planla ilgili bazı hususları süratle dikkatinize
arz etmek istiyorum.
Sosyal politikalar meyanda; tabiî, eğitimle ilgili şu hususların öncelik alması lazım. Önce şu
nu söyleyeyim; tabiî, eğitime, destek için biz buradan özel bir kanun çıkardık 1997’de. Eğitime
Destek Kanunu, vergi kanunu çıkardık. Zannederim, 2000 yılının sonunda da sona eriyor. Aşağı
yukarı bir katrilyonun üzerinde de hatırladığım kadarıyla, havuzda 2 katrilyona yakın da bir para
nın biriktirilmesi lazım. Ama, o zaman bize getirilen, önümüze konulan, o zamanki Millî Eğiüm
Bakanı, o zaman ki hükümet tarafından, bu komisyonda da. Genel Kurulda da, biz bu parayı top
larsak, sınıflarımız 30 kişiye düşecek -ilköğretimde, ortaöğretimde, yani, standart eğitim alınabile
cek sınıflar olacak- öğretmensiz oku! kalmayacak ve sınıfsızda öğrenci kalmayacak. Yani, derslik
sayısı işte 160 000-170 000, neyse, inşa edilecek, her öğrenciye bir bilgisayar verilecek. Bu prog
ramlar var; eğitimle ilgili bunların gerçekleşmediğini görüyoruz
Ondan sonra talepler oluyor... Ayrıca, yine bu planda, meslekî ve teknik eğitimle ilgili rakam
lar var, tablo var burada, planın içine dere edilmiş. Meslekî eğitim. Yedinci Plan döneminde 938
000 olan sayı, 1 milyon 346 bine çıkacak deniliyor bu Sekizinci Plan döneminde. Meslekî ve tek
nik öğretimde okuyan öğrenci sayısını kastediyorum.
Şimdi, benim elimde istatistik var. Bakın, işte, 1999 -2000 yılında meslekî eğitimde okuyan
bütün, teknik ve meslekî eğiümin bütün branşları içindir bu tablo. Erkek teknik öğretmen okulla
rındaki talebe sayısını vereyim size. 1998 -1999’da 367 866 öğrenci varmış. 1999-2000 yılında
351 OOO’e düşmüş. Yani, 16 000 öğrenci, sadece erkek teknik liselerinde azalmış. Diğer meslek
okullarında da azalma var. Bunu görmek lazım; yani, bu planı buraya getirip, hazırlayıp önümüze
koyan hükümetin, bunun sebeplerini ortaya koyması lazım.
Ben size söyleyeyim, bunun sebebi şudur: YÖK’ün, meslekî ve teknik öğretimdeki öğrencile
rin yüksekokullara, üniversitelere girişiyle ilgili getirdiği tahdit edici birtakım uygulamalardır. O
uygulamaları getirdikten sonra, artık, aileler, çocukları yükseköğretime devam etsin arzusunda olan
aileler, meslekî ve teknik okula çocuklarını vermiyorlar. Halbuki, bizim Birinci Plandan beri bütün
hedeflerimiz, planlarda yazılan husus, meslekî ve teknik öğretime teveccüh, ilgi artırılmalı, öğren
ci artırılmalı, genel liselerde öğrenci azalmalı. Genel liseler, zira, sadece üniversiteye giriş gayesi
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için. Yani, oraya, o vasıfta öğrencinin gelmesi lazım; ama, meslekî ve teknik öğretimde okuyan öğ
rencilerin de üniversiteye girişini engellerseniz, her aile, evladı yüksek tahsil yapsın arzusunda ol
duğu için, bu meslekî ve teknik okullara çocuklarını vermiyorlar. İşte, bir yılda 16 000 öğrenci
azalmış. Yani, Sekizinci Planda, bunun, I milyon 300 bine çıkması muhaldir eğer YÖK’ün bu ka
rarı, süratle düzeltilmezse.
Biz burada Sayın Millî Eğitim Bakanına sorduk. Dedi ki, efendim, meslekî teknik okullara gi
den devlete işçi alırken meslek okulu mezunu olacak, işçi olsun. Memur alınırken, meslek okulu
mezunu olacak, memur olsun; ama, meslekî okulda okuyan bir insan -endüstri meslek lisesinde, şu
rada veya burada- yüksek tahsile gitmesin. Niye gitmesin; yani, aile, düşünür, der ki, benim evla
dım meslekî teknik okula gitsin, üniversite giremezse, kazanamazsa, elektrikçi olur, elektronikçi
olur, inşaat teknisyeni olur veya başka sahada, sağlık teknisyeni olur, ticaret lisesi mezunudur, o
sahada belli pratik kazanmış olur, hayatını idame için genel liseden mezun olan kâtip olacağına bir
meslek sahibi olur; tornacı olur, inşaatçı olur, dökümcü olur, ne olursa, yani, üretim yapabilecek
bir vasıf kazanır. Aile, bunu düşünüyor; ama, çocuk başarılıysa; çünkü, bizim ilköğretimde, maale
sef, işte 60-70 kişilik sınıflar var. Çeşitli imkânsızlıklar var. Çocuk tam açılamıyor, köyden geli
yor, ilköğretimde, ortaokulda, lisede açılıyor, bakıyorsunuz, gayet güzel tıbbiyede tahsil yapacak,
çok güzel doktor olacak vasıflar ortaya koyuyor, kabiliyetler ortaya koyuyor, çocuk açılıyor veya
mühendis olacak veya hukukçu olacak. Niye bunun yolunu tıkıyoruz. Yani, bir Millî Eğitim Ba
kanlığında bu üslubun olmasını fevkalade yadırgadım. YÖK, bunu belli sebeplerden yapıyor, dur
mayacağım üzerinde; ama, hükümetin, bunun önünü açması lazım. Madem ki, plana böyle yazdık...
Bakın, göreceksiniz, gelecek sene meslekî teknik öğretimdeki öğrenci sayısı daha da azalacaktır bu
kafa devam ettiği sürece. Tabiî, bu kafanın bazı yerlerinin düzelmesi lazım. Eski Başbakan Sayın
Mesut Yılmaz’ın, 1999 seçiminden sonra Mecliste bir konuşması vardı: “Milletin değerleriyle,
devletin ilkelerini uzlaştırmamız lazım” diyordu. Evet, bu uzlaşmayı sağlayacak bu görev de, siya
sî iradenindir. Meclisindir, milletvekillerinindir, siyasî partilerindir ve onların güvenoyu verdiği
hükümetlerindir. Bunun değişmesi lazım; eğitimin önündeki en büyük engel budur. Ben, bunun al
tını çizdim geçiyorum.
Eğitimin mahallî idarelere verilmesi lazım, bundan korkmamak lazım. Biz, daha önce mahal
lî idareler kanununu burada konuşurken, bunu bir ara dile getirdik; oo, üniter devlet bozulur!.. Hiç
bir şey bozulmaz. Evet, eğilimin, mahallî idarelere peyderpey devredilmesi lazım.
Eğitimin özelleşmesinin teşvik edilmesi lazım. İlköğretimde, ortaöğretimde, alabildiğince
özelleşmeyi desteklemek lazım. Yani, ben bir devlet okulunda bir çocuğun okuması için bir ilköğ
retimde, senede, devlet olarak, ortalama 100 milyon masraf ediyorsam -hesaba dayanarak söylemi
yorum bu rakamı- bir özel okula da, okuttuğu öğrenci sayısına göre 50 milyon veririm, 80 milyon
veririm. Niye vermeyeyim; ben devlet olarak bunu 100 milyona mal ediyorsam, özel sektör 50 mil
yona mal ediyorsa, varsın mal etsin. Benim okullarımda olsun. Yani, bunu, rekabete açmamız la
zım, bundan korkmamamız lazım, özel eğitimin desteklenmesi lazım.
Bir diğer husus da, ilik ve ortaöğretimdeki öğrenciler var, dargelirli ailelerin çocukları. Yük
seköğretimde, biz, burs veriyoruz kaynaklardan; ama, ilk ve ortaöğretime de bu desteği vermek la
zım; şehir ailelerinde de, köy ailelerinde de fevkalade fakru zaruret içerisinde olan aileler var. Ya
ni, bir aile düşünün ki, 3 çocuk ilkokula gidiyor veya biri ilkokula gidiyor, ikisi ortaöğretime gidi
yor veya bir dördüncüsü de yükseköğretime gidiyor. Bu aile, bunu nasıl idame ettirir. 150 milyon
lira maaş alan memur, 200 milyon lira maaş alan memur. Yani, etraftan, hayır sahiplerinden zekat
ve sadakaya bakıyor. Böyle hayır sahipleri de var Allah razı olsun. Her ne kadar bunlarından hoş
lanmayan bir anlayış varsa da Türkiye’de, bu sosyal bir transfer olarak elhamdülillah Müslüman
lıktan kaynaklanan, hamiyetten kaynaklanan bu var, bu destek oluyor; ama, bunlara devletin des
tek olması lazım. Bu, bir sosyal transfer meselesidir.
-

74-

Bir diğer mesele de, yükseköğretimde bizim öğretim üyesi ihtiyaçlarımız var; yani, iyi öğre
tim üyesi yetiştiremiyoruz. Bunu, içeride gelişmiş ülkeler var, Orta Doğu gibi, İstanbul Teknik
Üniversitesi gibi, İstanbul Üniversitesi gibi, Ankara Üniversitesi gibi, yani, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl da
ha- uzun süre oturmuş üniversiteler var. Büyükşehirlerde İzmir Üniversitesidir veya şu üniversite
dir. Buralarda, asistan yetiştirecek, öğretim üyesi yetiştirecek özel programlar yapmak lazım. Hü
kümetler bir taraftan yurtdışma bursla öğrenci yolluyor, memnun oluyorum, bunu yollamak lazım;
oralardaki görgüleri, bilgileri, dünyadaki gelişmelin, hoca olacak arkadaşların kazanması lazım.
Her öğrenciye bilgisayar hedefini koymuştuk 1997; bunu, devam ettirmemiz lazım.
YÖK’ün yeniden düzenlenmesi lazım. YÖK, bugün, Türkiye’de ceberrut bir idare halinde,
hizmet yerine yükseköğretimi tahrip eden bir anlayış içerisindedir. YÖK’ün hükümetin emrine ram
olacak yeni bir Anayasa düzenlemesi, kanun düzenlemesi yapmak lazım. Eğitimden sorumlu olan,
hükümettir, eğitimden sorumlu olan, Millî Eğitim Bakanıdır. YÖK, ayrı bir hava çalamaz, buna
hakkı yoktur. Milletten güvenoyu alıp gelen, milletten seçilerek gelen, millî irade yetkisini alan
Meclistir, onun güvenoyu verdiği hükümettir, sorumlu olan hükümettir. Bunu, çözmek lazım. Ana
yasa ve kanunları değiştirmek lazım.
Sağlıkla ilgili de bir iki şey arz etmek istiyorum. Tabiî, sosyal politikalar meyanda. SSK’nın
hükümetin de programında olması gerekir. Sağlık hizmetlerini ayırmak lazım. Yani, söylemek is
tediğim şudur; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, sağlık hizmeti satın alsın, hastane idare etmesin,
sağlık ocağı idare etmesin. Kimden satın alsın; özel sağlık kuruluşlarından, resmî sağlık kuruluşla
rından. Yani, devlet hastaneleri ile SSK hastanelerinin birleştirilmesi lazım. Kamu sağlık hizmet
lerinin tek elde toplanması lazım. Sosyal güvenlik kurumlan, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı,
buraların vereceği hizmeti finanse etmesi lazım. Ben vatandaş olarak istersem, devletin hastanesi
ne giderim, istersem, özel hastaneye giderim, istersem devletin polikliniğine, istersem özel polikli
niğine... Bunlann tarif etmek lazım, sağlık hizmetlerini rekabete açmak lazım.
Tabiî, sözümün başında aslında söylemek isterdim. Yani, bugün küreselleşme demek rekabet
demektir. Kabuklarınızın içine, hudutlannızın içine kapanıp duramazsınız. Yani, hudutlarınızı, en
muhkem hale de getirseniz, artık, her evde bilgisayarın tuşuna basan, dünyanın her yerine ulaşıyor,
dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşıyor. Sovyet Rusya’nın yıkılmasının da sebebi budur; yani, ar
tık, en despot rejimler bile ayakta duramıyor, durması mümkün değil. Yani, Çin’deki despot rejim
de yarın yıkılacaktır. Oradaki, buradaki de yıkılacaktır; yani, biz, rekabete, kaliteye, millî kültüre
ve değerlerde güçlenmeye önem verirsek, ayakta dururuz, başka türlü de ayakta durmamız müm
kün değil.
Sağlıkla ilgili, tabiî, bir şey de, sağlık hizmetlerinin mahallî idarelere devredilmesi lazım, ka
mu sağlık hizmetlerini söylüyorum. Bırakın, il özel idarelerine, belediyelere, mahalli idarelere,
bunları teşvik edelim, devredelim, bunlan destekleyelim. Ankara’dan Türkiye’nin hemşiresini,
doktorunu yönetemezsiniz. Ankara’dan Türkiye’nin eğitimini yönetemediğiniz gibi. Yani, bunla
nn özelleşmesi lazım.
Kültürle ilgili millî kültür değerlerinin yeni nesillere intikalini sağlamak üzere, eğitim, sanat,
kurs gibi çalışmalara önem vermek lazım. Bu dediğim şey çok mühimdir; yani, hep içimizde yaşı
yor. Ben 1938 doğumluyum, 62 yaşındayım. Yaşı benden az, benden çok olan arkadaşlar bilerler
ki, artık, insanlar, evlerinde, televizyonunun mahkûmu haline geldiler. Kahvelerde televizyonun
mahkûmu haline geldiler. Yani, insanlar arasında iletişim dediğimiz, kültür nakli, yani, bu, çok çok
azaldı, yani, geçmiş zamanla mukayese ettiğimiz zaman. İşte, bunun yolu da, eğitimde sanat çalış
malarında, kurslarda, halk eğitimde bizim millî kültür değerlerimizi yeni nesillere intikal ettirecek
olan bir uygulama içinde olmamız lazım, teşvik içerisinde olmamız lazım. Televizyon kanallarına
bunu zorla yaptıramazsınız; ama, kültürel ve manevî değerlerde güçlenmeyi sağlayacak olan prog
ramlan uygularsanız, bunların çeşitli yayın vasıtasıyla insanlarımıza, yeni nesillere intikalini sağ
larsınız.
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Osmanlıcayla ilgili olarak ortaöğretimde seçmeli ders olarak yeni bir programm başlatılması
lazım. Biz, binlerce yıllık tarihimizi okuyamayan, dedelerinin mezar taşını okuyamayan nesiller ha
line geldik. Evet, hatırlıyorum, I980’li yıllarda Mümtaz Hocanın bir yazısı vardı: “Dünyada dede
lerinin mezartaşmı okuyamayan tek nesiller Türkiye’dedir” diyordu. Bunu aşmak lazım; artık, geç
mişten korkmamak lazım. Yani, geçmişe ait kültür hâzinelerimizi açmak lazım. Osmanlıyla iftihar
ediyorsak, Osmanlının değerierini de yeni nesillere aktaracak olan kanalları açmamız lazım.
Değerii arkadaşlar, tabiî, konuşulacak çok şey var. Sona da kaldığım için, tabiî, sıkıntı da ver
mek istemiyorum. Tabiî, bakın, ekonomiyle ilgili, enerjide söylenilecek söylendi, tekrar etmek is
temem; ama, ekonomide, tabiî, sosyal politikaları da ifade ettim, kalite ve rekabet esasdır. Önümüz
deki dönemde, bunu sağlamak için, teknoloji ise getirmemiz lazım, eğitim ise vermemiz lazım; baş
ka türlü ayakta durmamız mümkün değildir. Yani, biz kendimizi yenileyemediğimiz için Avru
pa’dan çekildik. Allah korusun, yann Anadolu'dan da çekiliriz. Niye; Malazgirt’ten 1000 yıl önce
burası da Bizans İmparatorluğuydu. Onun için, önümüzü iyi görmemiz lazım. Ispanya’da 800 yıl
Endülüs medeniyeti vardı. Tank Bin Ziyad’ın Cebelitarık’tan, Tarık Boğazından geçişinden aşağı
yukarı 1400 küsur, 1500 yılına kadar. Beni Ahmer Devletine kadar 800 yıl orada İslam medeniye
ti vardı; ama, bugün izleri bile ancak zor keşfedilebilir hale geldi; yani, Anadolu’da varlığımız, mil
letimizin variiğı sanayide de, teknolojide de, kültürde de, kalitede rekabet edebilecek olan bir sevi
yeyi yakalamamıza bağlıdır.
Şimdi, ekonomiyle ilgili bugün bir kararname çıktı ya bugün ya dünkü Resmî Gazetede. Bu
rada, bakın. Makine Kimya Endüsüisi var. Türkiye’de eski tophanenin cumhuriyetten sonra Anka
ra’ya gelişiyle kurulan kararname burada. Makine Kimya Endüstrisini almışız Sanayi Bakanlığın
dan, Millî Savunma Bakanlığına bağlamışız. Hayret ettim; yani. Makine Kimya Endüstrisi, sınaî
mamuller imal eder; kim için imal eder; Silahlı Kuvvetler için. Ülkede sanayi politikalarını uygu
layacak olan Sanayi Bakanlığıysa, devlete ait bir sanayi tesisinin de Sanayi Bakanlığına bağlı ol
ması lazım. Yani, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olması hiç aklın, mantığın kabul edebileceği
bir iş değildir. Millî Savunma Bakanlığı, Makine Kimyadan da mühimmat alır, içerdeki özel sek
törden de alır, dışardan da alır. Yani, bu hangi tesirie, hangi şeyle yapıldı, fevkalade yanlış olduğu
kanaatindeyim. Sayın Bakan da buradadır. Sanayi Bakanı; bunu öncelikle kendilerinin vermemesi
gerekirdi. Silahlı Kuvvetlerin işi teknoloji değil, sanayi değildir; o eline verilen silahı kullanır, en
iyi silah neredeyse oradan alır, en müessir mühimmat neredeyse oradan alır; ama, sanayi mamulü,
sanayi üretimi ayrı bir meseledir, ayrı bir dünyadır; o. Silahlı Kuvvetlerin içine girebileceği bir dün
ya değildir; doğru da değildir. Aslı mesaisi Silahlı Kuvvetlerin vatan savunmasıdır, yurt savunma
sıdır; rakip ve tehdit edici güçlere karşı Silahlı Kuvvetleri en yüksek eğitim ve en yüksek ateş gü
cü olan silahlarla teçhiz meselesidir. Bunun düzeltilmesi lazım.
Bir diğer mesele de, tabiî, mevcut kamu yönetimiyle ilgili söylüyorum; mevcut kamu yöneti
minde, aşağı yukarı 2,5 milyon insana maaş veriyoruz. Bunun 300 000-400 OOO’i işçiyse, şu kada
rı polisse 200 OOO’i, şu kadarı subay, assubaysa takriben 100 OOO’in altı bir rakam, 500 OOO’i öğ
retmense, şu kadan da diğer kamu görevlileridir. Yani, biz, kamu görevlilerini değişen dünya şart
larına göre, hakikaten teknoloji fevkalade süratli ileriiyor. Bir ara Amerika meydan okuyor diye,
I970’li yıllarda bir kitap vardı “Le Defi Amerika” diye, bir Fransız yazarının. Bu Amerika ile Av
rupa’daki teknoloji gelişmelerini mukayese eden güzel bir eserdi o, epey de Türkiye’de popüler ol
muştu. Orada 19 uncu, 20 nci Yüzyıldaki ve 1970’li yılları kastediyorum, teknolojik gelişmeleri
nin ticarî üretime, eğitime, sağlığa, her tarafa intikalindeki sürati anlatıyordu. Yani, 19 uncu Yüz
yılda bir teknolojik şey, İlmî bir icatın pratik kullanmaya, ticarî emtia haline gelmesi otuz yıl, kırk
yıl alıyorsa, bu 20 nci Yüzyılın başında üç beş sene düştü ve I970’li yıllarda altı aya düştü, bugün
çok daha süratlendi. Yani, biz mevcut kamu personelini yeni gelişmelerine göre, yeni teçhizata gö
re, yeni ihtiyaçlara göre çok yoğun bir şekilde meslekiçi eğitimden geçirmemiz lazım. Eğer, böyle
yaparsak, yeni ihtayaçlara göre ortaya çıkan yeni kurumlara göre yeniden yapılanmalara göre orta
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ya çıkan personel ihtiyacını dışarıdan personel alıp da devletin maaş ödediği insan sayısını artır
mak yerine, içeriden bunları buralara kaydırarak, atıl durumda olan, kullanılamayan kamu perso
neli, verimli istihdam edilemeyen kamu personeli de verimli hale getirilir, devletin de masrafları
çoğaltılmaz, azaltılır. Azalan personele de daha iyi maaş verilir. Yani, bu bir temel politika olarak
benimsenmesi lazım.
Zaman zaman duyuyoruz, yeni bakanlıklar kurulması diye bilgi ve iletişimle ilgili bir bakan
lık kurulsun diye çalışmalar var. Yeni bakanlık kurulmasından vazgeçmek lazım. Hatta, bakanlık
sayısını I5 ’e düşürmek lazım. Şimdi, bilgi ve iletişimle ilgili bakanlık kuracağız, başka ihtiyaçlar
dan da bakanlık ortaya çıkabilir. Deniz ticaretiyle ilgili bakanlık kurulsun diyen var, köyle ilgili ba
kanlık kurulsun diyen var, başka şeyle... Yani, Türkiye’nin her ihtiyacını halletmek için bir bakan
lık kurulacaksa, bunun sayısını lOO’lere çıkarmamız lazım; bu, doğru bir yaklaşım değildir esas iti
bariyle. Bakan sayısı az; ama, hizmeti yapan, hizmeti planlayan, hizmeti denetleyen kurumlan güç
lendirmek lazım.
Şimdi, bilgi ve iletişimle ilgili bu sahada bir koordinasyona, bir yenilemeye, bir hamle yapma
ya ihtiyaç varsa ve çalışmaları denetlemeye ihtiyaç varsa, bunun merkezi de Devlet Planlama Teş
kilatıdır; yani. Devlet Planlama Teşkilatının aslında sadece görevi plan yapmak değil, plan uygu
lamalarını takip etmek, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de kamu ve özel sektörün o ge
lişmelere yönelmesi için devlet kesiminde doğrudan doğruya karar verdirerek hükümetlere, ilgili
organlara, özel kesimleri de özendirerek, bunların sağlamasına çalışmaktır. Yani, yeni bakanlıklar
yerine. Devlet Planlama Teşkilatının bu görevlerinin güçlendirilmesi, oranın birinci sınıf uzmanla
rı vardır zaten, daha da güçlendirilmesi, yeterii sayıda orada personel istihdam edilerek bu hizmet
lerin yapılması mümkündür.
Muhterem arkadaşlar, tabiî, beş yıllık bir plan yapıyoruz. Plandaki uygulamaların da yakın ta
kip edilmesi gerekir. Yani, ölçme ve değeriendirme yapılması gerekir. Ben, burada bir eksik görü
yorum, tabiî, katılırsınız, katılmazsınız. Şimdi, bu ölçme ve değeriendirmeler yapılmıyor mu der
seniz, yapılıyor. Niye söylüyorum bunu, kim yapıyor bunları; DPT’nin çok kıymetli uzmanları ya
pıyor, sektörierden sorumlu, sosyal İktisadî sektörierden sorumlu değerli uzmanlar yapıyor. Bunlan kime intikal ettiriyor; siyasî organlara, hükümete intikal ettiriyor, belli bakanlıklara gidiyor bun
lar. Peki, bunların neticesi alınıyor mu; çoğu zaman alınmıyor. Yani, hele hele sık sık hükümetle
rin değiştiği, daha bakanın yerine ısınamadan üç beş ayda değiştiğini düşünürseniz, bakanla bera
ber altı ayda bir senede değiştiğini düşünürseniz -zaten bir bakan yerini altı ayda tanır, ondan son
ra uygulamaya geçer- bakanla beraber müsteşar ve genel müdürierin de değiştiğini düşünürseniz,
doğrudur, yanlıştır durmayacağım üzerinde, her gelen bakan üst yönetimini kendi seçmesi lazım.
Şimdi, burada bir bilgi kopukluğu oluyor. Bu nasıl giderilebilir derseniz; işte bizim yasama organı
olarak. Meclis olarak. Plan ve Bütçe Komisyonu olur, bir başka organı olur, plan uygulamalarını
takip eden bir organın burada teşekkül etmesi lazım. Peki, burada milletvekilleri yeterli olur mu;
olmaz. Tabiî, böyle bir komisyonda, yine, birinci sınıf uzmanlarla komisyonun takviye edilmesi la
zım. Yani, enerjide, eğitimde, sağlıkta, burada binlerce maddeye sıkıştırılmış olan bu tespitler, il
keler. hedefler ne ölçüde yaklaşılıyor, bu ilkelerin hangisinde hata var. hangisinin düzeltilmesi la
zım; işte bir Meclis komisyonunun, millet adına bir komisyonun bunu devamlı bir denetleme ve de
ğerlendirme prosesi içinde olması lazım. Tabiî, uzmanlarıyla, yetişmiş kadrolarıyla bu o zaman de
vamlı olur. Yani, hükümet değişti diye buradaki uzman değişmez. Meclis değişse bile, böyle bir
komisyonda görev yapacak olan birinci sınıf uzmanlar. Meclis üç defa, beş defa değişse, emekli
oluncaya kadar burada kalır. Vasıflarını beğenmiyorsanız atarsınız, vasfını beğeniyorsanız getirir
siniz. Yani, Meclis komisyonlannda uzmanlar böyle sık değişmiyor benim gördüğüm kadarıyla do
kuz yıldan beri.
BAŞKAN - Acaba tamamlayabilir misiniz?
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitti... Son cümlemi söylüyorum. Teşekkür ederim.
-
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Şunu söylemek istiyorum; plan uygulamalarmm millet adma. Meclis adma yakın denetim ve
değerlendirilmesini yapacak planlama uzmanlarıyla da zaman zaman çağırıp istişare edecek, bilgi
alacak bir organın burada teşekkül etmesi lazım diyorum.
Planın başarılı olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim Başkan.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ayhan.
Değerii arkadaşlar. Komisyon üyesi olarak söz talep eden bütün arkadaşlarımıza söz verdim.
Sabahtan beri bizi çok yakınen takip eden bir de milletvekili arkadaşımız var. Sayın Sünnetçioğlu.
Onun da sabah erken saatlerde bizden söz talebi oldu. Şimdi, kendilerine söz veriyorum.
Sayın Ahmet Sünnetçioğlu, buyurun.
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerii Bakanım, kıymetli bürokratlar; hepinizi hürmetle selamlıyorum. Burada olmamın se
bebi, bu Sekizinci Beş Yıllık Planın incelenmesinde, bana göre eksikliğini veya olması gereken
şeyleri söylemek içindir.
Bundan bir süre önce Tarım Bakanımıza ekolojik tarımla ilgili bir soru sormuştuk. Türkiye’de
ekolojik tarıma yönelik nasıl çalışmalar yapacaksınız diye bir soru sormuştuk. O verilen cevap da,
ülkemizin iklim koşullarının ekolojik tarıma son derece uygun olduğunu, hatta, 1998 rakamlarıyla,
68 tür ürün ekolojik olarak üretildiğini, 8 199 çiftçinin bunu yaptığını, 24 041 hektarda üretildiği
ni rakamlarıyla vermişler. Bir başka sorumuzda da, ekolojik tarıma geçilirse, ülke ekonomisine ne
gibi katkı sağlar bunlar dediğimizde de, en önemlisi, tarım topraklarının korunması sağlanmış olur,
kimyasal girdi kullanılmadığı için, kimyasal gübre, ilaç, orman ithalatına ödenen döviz kaybımız
olmayacaktır. Ayrıca, ekolojik tarımla üretilen ürünlerin de bunlara ödenen bedeller çok fazla ol
duğu için yüksek ihracat kapasiteleri vardır, bunun için de olması lazımdır diye bir cevap vermiş
ti. Yine, o cevabında da, ekolojik tarımla ilgili bitkisel ve hayvansal ürünlerin ekolojik metotlarla
üretilmesine ilişkin yönetmelik 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı Resmî Gazetede yayımlana
rak yürüriüğe girmiştir. Bu konudaki en önemli eksiğimiz de, bu yönetmeliğin bir kanuna dayanmamasıdır şeklinde bir beyanı vardır. Şimdi, ben, bu Sekizinci Beş Yıllık Planın incelemesinde, baktı
ğımda, burada ekolojik tarımla ilgili hükümler, olması gerekenler, hukukî düzenlemeler kısmında bu
kanunu göremiyorum. Bu kanunun buraya eklenmesinde fayda vardır diye düşünüyorum; bu bir.
İkincisi, yine, 1681 numaralı bölümde, bu katiatıkların bertarafıyla ilgili bir kısımda, sadece
depolama, düzenli depolama özendirilmiş ve âdeta, buraya bir dağıtma cümlesi konmuş şeklinde
bir durum var. Halbuki, katiatık yönetmeliğine baktığımız zaman, bu katiatıkların bertarafıyla ilgi
li komposlaşma, komposlaştırma, katiatıkların yakılması ve düzenli depolama tercihleri olabilir.
Burada, biz, sadece depolama, düzenli depolamayı, eğer bir yaptıncı cümle olarak koyarsak, ileri
de, yatırımcıların tekliflerini kısıtlamış oluruz; yani, eğer katiatıkların bertarafıyla ilgili bir duruma
baktığımız zaman, yatırımcının alternatifi olabilir, teknolojinin durumu veya o bölgenin şartları değeriendirilebilir; hangisi en uygunsa onun yapılması lazım. Halbuki, burada, sadece katiatıkların
düzenli depolaması yaptırım şeklinde yazılmıştır, bence bu yanlış. Diğer şartların da etüt edilmesi
şeklinde bir düzeltme yapılması lazım diye düşünüyorum.
Bir de. Çevre Bakanlığında şu anda kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı çöp vergisi
nin... Burada, yine, çöp vergisi alıncaktır şeklinde bir cümle geçmiş. Alınması lazımdır; halbuki,
bunun bir ücret, bedel olarak değiştirilmesi lazımdır diye düşünüyorum. Çünkü, çöp vergileri, be
lediyelerin genel bütçelerine katılır ve katiatıkların değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaz. Gelir
ler genel bütçelerinde belediyelerin değeriendirilir. Halbuki, bunun bir bedel olarak, az çöp üreten
lerin az para vermesi, çok üretenlerin çok vermesi şeklinde ve belediyeler de, bunları, faturaları ke
serek, bu şekilde alacaklan için, katiatıklan bertarafıyla ilgili sarfını özendirmiş oluruz. Bunun bir
örneği de atıksu arıtma bedelleri olarak vardır. Katıatıklarda da bu uygulanabilir diye düşünüyorum.
Yine, 164 üncü sayfada, iklim şartlarına bağlı kalan bitkisel üretim potansiyellerinden yeterli
düzeyde yararianılamadığı, verimin düşük kaldığı söylenir. Yani, sadece iklim şartlarına bağlan
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mış; halbuki, bu sadece iklim şartları değildir, uygulanan politikalar, destekleme tabanfiyatlan, ih
racat kapasitesi gibi şartlar da bunların içerisinde olabilir.
Yine, transgenik bitkilerle ilgili düzenlemeler olacaktır diyor. Bence, bu düzenlemeler kelime
si, burada hafif kalır; çünkü, bu transgenik bitkiler önümüzdeki yıllarda, özellikle önümüzdeki son
beş yılda oldukça önem kazanacaktır ki, Almanya’da katıldığımız bir toplantıda, artık, uluslarara
sı düzeyde bu genlerle oynanarak elde edilen tohumların yasaklanması konuşulmuş durumdadır.
Öyle ki, bugün tohum vermeyen bitkiler üretilmektedir. Benim bulunduğu Bursa-lznik- Boyalıca
Beldesi 3 000 nüfuslu bir beldedir. Bu 3 000 nüfuslu beldede kullanılan bir senelik domates tohum
gideri 1 trilyon liradır. Bu kadar önemli bir konudur. Bu transgenik bitkilerle ilgili daha sıkı bir po
litika uygulanabilir düşüncesindeyim.
Yine, bu Plana baktığımız zaman, şeker stoklarının bütçe üzerindeki yükünü azaltmak için şe
kerpancarına kota deniliyor. Fındık üretim alanlaranın daraltılmasından söz ediliyor. Çay üretim
alanlarının genişlemesinin önlenmesinden söz ediliyor. Hep, üretimi kısıtlayıcı birtakım cümleler
var. Halbuki, bu kalkınma planı, kalkınma planında üretimlerinin kısıtlanmasını anlayamıyorum.
Onların daha değişik cümlelerle yazılması gerekir diye düşünüyorum. Şayet, burada biz bunları kı
sıtlarken kaliteyi artıracağız diyorsanız, fındık bugün dünya kalitesinde, dünya çapında yeri olan
bir üründür. Yine 1310 numarayla yazılanda da, nadas alanlarının daraltılması projesinden bahse
diliyor. Hem üretimi kısıtlayacağız hem de nadas alanlarının daralması projesini uygulayacağız;
yani, o zaman nadas alanlarının genişletilmesi diye yazmak lazım; üretim bir taraftan kısıtlanıyor.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Sünnetçioğlu, teşekkür ederiz; büyük bir dikkatle, sabahtan beri bizimle be
raber oldunuz; katkılarınız için teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, bir konuda görüşünüzü, olabilirse onayınızı isteyeceğim.
Bildiğiniz gibi, günlük çalışma programımız akşam 19.30, sonra bir yemek arası ve ne kadar
işimiz kalırsa onu da tamamlamak üzere diye karar almıştık. Şimdi, bütün arkadaşlarımızın konuş
maları tamamlandı. Geriye, Sayın Bakanımızın bu açıklamalara verebileceği cevaplar, ilave açık
lamalar yapılacak. Arkasından da önergelerin oylanması var. Yanlış değerlendirmediysem, bunun
hepsi bir saat içinde bitebilir. Sayın Bakanımızın, yaklaşık yarım saate yakın bir sunuşu, tekrar
açıklaması olacak gibi görünüyor. Önergeler ne kadar zaman alabilir bilmiyorum; ama, arkadaşla
rımız önbilgisi olarak söylüyorum, önergelerin hemen tamamı mutabakatlı hale geldi. Yani, hükü
metimiz bu konuda olumlu yaklaştı, kendilerine, ayrıca sizler adına teşekkür ediyorum. Dolayısıy
la, önergeler üzerinde de bir tartışma söz konusu değil, bir görüşme söz konusu değil, oylamalarla
sonuçlandıracağız. Takdiri size bırakıyorum, ya birazdan ara vereceğim bir saat kadar, ondan son
ra toplanıp bitireceğiz ya da yaklaşık 20.15 dolayında hepsini bitiririz. Tahminim bu; ama, beş on
dakika da kaçabilir süre, sizi yanıltmış olmak istemem. Amacım, sizler de tasvip ediyorsanız, ara
vermeyelim, tamamlayalım, bitirelim, sonra yine beraber yemeğe gidelim; uygun mudur? Evet.
Arkadaşlarımızın tasvipleri benim açıklamam yönünde oldu; onun için çalışmalara devam
edeceğiz. Bu amaçla. Sayın Bakanımıza, bugünkü arkadaşlarımızın değeriendirmeleri üzerinde gö
rüşlerini açıklamak üzere söz veriyorum.
Buyurun Sayın Bakanım.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım.
Tabiî ki, üç günlük görüşmelerin sonunda, önümüzdeki dönem uygulanacak olan Sekizinci
Beş Yıllık Planla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimizin çok değerli görüşlerini hem bugün
itibariyle hem de geçtiğimiz süreler zarfında çok dikkatli bir şekilde, ben ve arkadaşlarım takip et
tik, notlar çıkardık. Bunlardan bir kısmını tekrara düşmemek üzere, ben, cevaplandıracağım.
Sekizinci Beş Yıllık Plan dokümanlarının bir kısmında destek dokümanları da vardı ki, çok de
ğerli milletvekillerimize, bu destek dokümanlarını dağıtmıştık. Bazı bilgilerin orada olması hase
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biyle, ben, sadece referans vererek geçeceğim; yani, madde ve sayfa numaralan vererek geçeceğim
sürenin kısıtlılığı bakımından; bazılarını da, bir miktar daha açıklayacı bilgilerle sizlerin varsa eğer
tereddütlerini gidermeye gayret edeceğim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sekizinci Beş Yıllık Planın bugün çok önemli gördüğü
müz sektörlerinden bir tanesi tarımdır. Ben de, izniniz olursa, tanm sektöründeki açıklamalarla ko
nuşmama başlayacağım. Bu Plandaki tanm politikasının temel amacı, hem kaynakların etkin kul
lanımı ve bu etkin kullanım ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve aynı zamanda ulus
lararası gelişmeler boyutunu da ele alacak şekilde örgütlü ve rekabet gücü yüksek ve son zamanlann bütün hem ekonomi hem tarım literatürüne girmiş olan sürdürülebilir bir tanm sektörünün oluştu
rulması ilkesidir. Bu çerçevede, gıda güvenliği ilkesi aynı zamanda önem kazanmaktadır ve gıda gü
venliği ilkesi çerçevesinde ise, nüfusumuzun hem dengeli hem de yeterii beslenmesi de esas olacaktır.
Yine bu Plan dönemi boyunca, piyasa fıyatlan üzerindeki oluşumu olumlu etkilemek üzere ve
onun üzerindeki olumsuz etkileri de bertaraf etmek üzere, ürün fiyatlarına devletin müdahalesi ye
rine, bu üretimin tarımsal alandaki üretimin piyasa şartlanndaki talebe uygun olarak yönlendiril
mesini sağlayacak olan politika ve ilkeler de yine bu Plan süresince devreye sokulacak, aynı za
manda üreticinin gelir düzeyini yükseltecek ve bu gelir düzeyinde istikran sağlamaya da yönelik
olan tedbirler geliştirilecektir.
Bunun bir diğer boyutu, üretim maliyetlerindeki azaltıcı ve teknolojiyi tarıma sokucu tedbir
lerdir. Tarımla ilgili, daha sonra, sayın milletvekillerimizin soru, yorum ve eleştirilerine de cevap
vereceğim için, müsaadenizle, ben diğer bir önemli sektör olan enerjiye geçmek istiyorum.
Sekizinci Planda, enerji ve enerjiye bağlı talebin güvenilir ve sürekli bir biçimde, aynı zaman
da da düşük bir maliyetle karşılanması için, üretimden tüketime her aşamada enerjinin en rasyonel
şekilde değeriendirilmesi ve aynı zamanda da verimli ve tasarruflu kullanılması ilkesini tekrar ha
yata geçirmek için Plan dönemi boyunca çalışılacaktır.
Enerji deyince, aklımıza hemen elekuik enerjisi geliyor. Elektrik enerjisi projelerinin uzun sü
ren yatınm süreleri ve bu projelerin aynı zamanda yüksek finansmanı da gerektirmesi sebebiyle
kendine özgü bir üretim ve tüketim yapısı var. Bu nedenle, optimal bir şekilde de bir planlama ih
tiyacı ortaya çıkmakta. İşte, bu çerçeve içerisinde, mevcu enerji kaynaklarımızın ekonomik boyut
larda en üst düzeyde tutulabilmesi ve yenilebilir dediğimiz enerji kaynaklannın geliştirilmesi, itha
latta da birçok milletvekilimizin değindiği gibi, ülke ve kaynak açısından da bağımlılık yaratma
mak üzere, güvenli bir yapı oluşturulması da hedef alınmıştır.
Bu sektörde kamu ve özel kesimin bir arada faaliyet gösterebileceği, aynı zamanda da yeni bir
yapılanmaya gidilecek olan ve daha önce sayın milletvekillerimizin de söylediği enerji alanında ku
rullar da oluşturulmaktadır, özel kesimin, bu optimal sistem planlaması içerisinde enerji sektörü
ne yönelik olarak yaptıkları düzenleme içerisinde, enerji yatırımlannın özel kesim içersindeki pa
yının artınimasını ve yine eneıji yatırımlarında sürekliliğin sağlanmasını ve rekabete açık da bir
üretim dağıtım sisteminin gerçekleştirilmesine de çalışılacaktır.
Plan süresi boyunca bir diğer önemli konu da, nUkleer enerjidir. Nükleer enerjiyle ilgili uzun
dönemli gelişim planları özenle hazırianmaktadır ve üzerinde durulacaktır. Nükleer enerjiyle ilgili
çok detay bilgiye girilmemesinin en önemli sebebi, bunun bir proje seviyesinde ele alınacak olma
sı ve daha sonra planlann kendi içerisinde uygulanacak olan yıllık yatınm programlannda daha de
taylı ve daha geniş bir şekilde ele alınmasının gerektiğindendir.
Sayın Başkan, değeHi milletvekilleri; bu demin bahsettiğim tanm ve enerji sektörünün tabiî ki
ekonomik ve sosyal hayata uygulanmasıyla, ulaşım sektöründe de ciddî bir ihtiyaç vardır ve bu ih
tiyacı karşılayabilmek için de, gerçekten, Türkiye’nin demiryolu ve denizyolu taşımacılığına özel
bir önem vermesi gerektiği için, bu Plan dönemi içerisinde ulaşım türleri arasında ve yine ülke ih
tiyacını da göz önüne alarak, bunlar arasında uyum ve dengeyi de sağlamak üzere ve aynı zaman
da bu uyumu sağlarken, kişilerin can ve mal güvenliğinin de sağlanması için en üst düzeyde bilgi
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ve teknolojiyi de devreye sokarak ulaşım sektöründe bu çeşitlenme, bu türler arasmda dengeli da
ğılım sağlanacaktır.
Ulaşımdan hemen turizm sektörüne geçmek istiyorum; çünkü, turizm sektörü, Türkiye’nin,
önümüzdeki dönem en yüksek sıçrama beklediği, geçmiş dönemlerdeki dünyada ve Türkiye’deki
konjonktürel sosyal, siyasî olaylardan dolayı, bir türlü gerçek büyümesini ve potansiyelini yakala
yamadığımız bir sektördür. Bu yüzden. Sekizinci Plan dönemi içerisinde turizm sektörü kendisin
den beklenen geliri, toplam dış ödemeler dengesindeki gelir payından alacak ve bunu hedef olarak
aldığı rakamı da geçmiş olacaktır.
Tabiî, bu turizm sektörünü aynı zamanda sadece rakamsal boyutta ele almamak gerekir. Deği
şen dünyadaki tüketici tercihlerini de dikkate alarak, turizm mevsiminin de, artık, dört mevsim, yı
lın oniki ayı olarak kabul edilmesinden dolayı, turizm potansiyelimizin tüm ülke çapımızda, Türkiyemizin bütün her tarafına dengeli bir şekilde de yaymaya gayret edilecektir.
Önemli bir diğer konu, kentleşme ve konut sektöründedir. Aşağı yukan 1950 yıllarından beri
Türkiye’de hızlı bir kentleşme olgusu yaşanmaktadır. Bu kentleşme olgusunun ortaya koyduğu da
sağlıklı, içinde yaşanabilir, Türk aile yapısına uygun konut ihtiyacı da hızla artmaktadır. Bu durum,
aynı zamanda, kentlerdeki ekonomik ve sosyal hayatın çeşitlenmesini ve bu çeşitliliğin ortaya çı
kardığı sorunlarla da bizleri başbaşa bırakmaktadır. Bu yüzden, kentsel yatırım ihtiyaçlannı hızla
karşılayacak olan yeni yatırımlara ve bu yatırımların dengeli bir şekilde dağıtılmasına da ihtiyaç
bulunmaktadır. Demin bahsettiğim dengeli, sağlıklı ve içinde yaşanabilir konutların karşılanabilme
si için, bu talebin karşılanabilmesi için de, konut üretimi ve konut sahipliği de teşvik edilecektir.
Bir diğer hayatî konu, konuttan yapıyoruz; ama, aynı zamanda, bunların yapı ve çevre kalite
sinin artmlmasıdır. Bunu çok acı bir şekilde geçmiş bir yıl içerisinde yaşadık biliyorsunuz hepimiz.
Kentleşme süreci içerisinde tarihî, doğal, sosyal ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkaracak ve bu
değerlerimizi aynı zamanda sağlıklı, güvenli bir şekilde kaliteli ve ekonomik bir konutla da karşı
layacak şekilde çevre ve buna bağlı olarak yapı standartlarımız da geliştireceğiz. Plan dönemi bo
yunca, bu yapı ve çevre standartlarını geliştirilmesine yönelik tedbirier de alınacaktır.
Sekizinci Plan döneminde, bu sağlıklı çevreyi geliştirebilmek için, aym zamanda ekolojik den
geyi korumaya ve bu ekolojik denge içerisinde tarihî ve estetik değerierimizi de ortaya çıkarmak
için tedbirier de geliştirilmiştir. Çevre, şu anda, hem Avrupa Birliği norm ve standartlan içerisinde
hem de dünyadaki gelişmelere de paralel olarak, Türkiye’de de özel bir önem görmektedir. Bu yüz
den, çevre alanındaki öncelikli faaliyetlerimizi ülke olarak belirleyip, uygulamada ilgili gruplar
arasında eşgüdümü sağlayacak ve sorunlann çözümünde de -ki, burası çok önemli bence- toplum
sal uzlaşmayı sağlayacak tedbirier geliştirilecektir.
Değerli milletvekilleri, kamu yönetiminin yeniden yapılandmlmasmda ve kamu hizmetlerinin
yeniden değeriendirilmesinde de ciddi bir görev ve teşkilat dengesinin sağlanması gelmektedir. Gö
rev ve teşkilatlar arasında bu dengeyi sağladığımız süre içerisinde hizmet etkinliğini artırmayı ve
kamu hizmetlerinde vatandaşımızın taleplerini esas alarak bu talepler doğrultusunda kaliteli mal ve
hizmet arzını da ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Aynı zamanda, bu hizmet arzını sağlayacak ve
kaliteli mal ve hizmeti ortaya koyacak personel istihdamı da önem kazanmaktadır. Bu yüzden, hal
ka dönük bir yönetim anlayışının sekizinci plan dönemince bütün kamu kesiminde benimsenmesi
için bir uğraş verilecektir.
Kamu yönetiminde bir diğer kriter, belki baştakiler kadar önemlidir, performansın artınlmasıdır. Bu performans artıniması, yetki, iş bölümü ve sorumluluklann da açık bir şekilde ortaya kon
masından geçer. Yetki devrinde bir esnekliğe ihtiyaç bulunmaktadır ve kamu sekU>rünün ciddi so
runlarından biridir l)u. Aynı zamanda yetki devri bir hesap verme sorumluluğunu da getirir. Dola
yısıyla, idari saydamlığı, şeffaflığın ortaya çıkması bakımından, kamu yöneticilerinin ve çalışanlannın niteliklerinin de geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzden, bu niteliği geliştirecek bil
gi ve iletişim teknolojisi işte burada da devreye girecektir ve Sekizinci Beş Yıllık Planın, gerçek
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ten hemen her sektörde ön plana çıkarttığı, özel bir önem verdiği bilgi ve iletişim teknolojisi bu
alanda da kendini gösterecektir.
Sekizinci planın merkezî idareyle, mahallî idare arasındaki eşgUdUmU sağlamaya yönelik özel
tedbirleri de vardır. Bu manada Uniter bir yapı içerisinde bunu bozmadan ve aynı zamanda yöneti
min bütünlüğü ilkesine de ters düşmeyecek şekilde buna çok uygun bir tarzda iş bölümü ve koor
dinasyona dayalı bir yapı da ortaya çıkanlacaktır.
Mahallî idare hizmetlerinin, tabiî ki, etkinliğinin artırılmasının yanı sıra gelir kaynaklarının da
artırılması önem kazanmaktadır. Tahmin ediyorum, önümüzdeki dönem içerisinde mahallî idareler
reform tasarısı geldiği zaman bununla ilgili bütünleşmiş bir reformu hep birlikte görmüş olacağız.
Bütün bunlar adaletli bir yönetim, adil bir davranışı da getirmektedir beraberinde. Dolayısıy
la, adalet hizmetlerindeki adil ve aynı zamanda gerçek adalete ulaşma yolunda hızlı ve etkin sonuç
almayı sağlayacak köklü düzenlemeler de önem kazanmaktadır.
Bu düzenlemeler yapılırken yargıyla ilgili düzenlemeler birbirini tamamlamakta, kişilere sağ
lanan yasal güvenceler zedelenmeden ve gerçek adalete ulaşımı sağlayacak olan temel hedefler da
ima göz önünde bulundurulacaktır.
Devletimizin temel ilkelerinden biri olan hukuk devleti ilkesi bütün kurallarıyla, ama bütün
kurallarıyla hayata geçirilecektir.
Bütün bunlara, toptan baktığımız zaman sekizinci planda kamu yatırımlannm planlanması ve
uygulanmasındaki temel amacı bir kere daha gözden geçirirsek, bütün etkinliği sağlayabilmek için
projelerimizin ekonomik büyümeye ve buna bağlı olarak da bu büyümenin sonucunda toplumsal
refaha sağlayacağı katkılar en yüksek düzeye çıkanlacaktır.
Değerii milletvekilleri, biraz önce de bahsettiğim gibi, yakın geçmişte ciddi ve büyük bir fe
laket yaşadık. Bu felaketten ders almamız gereğinden dolayı sekizinci planda afet zararlarının en
aza indirilmesine yönelik sosyal, hukuksal, kurumsal ve teknik tedbirier de alınmıştır. Bu tedbirierin en başında, Marmara ve Bolu, Düzce depremlerinin en olumsuz etkisinin görüldüğü ciddi bir
konut açığı, kent altyapısı açığı, yollarda eğitim, sağlık ve haberieşme hizmetleriyle diğer altyapı
hizmetlerimizde gördüğümüz açığı gidermeyç yönelik tedbirler alınmaktadır. Tabiî, deprem sonra
sındaki bina yapım ve onanmlanyla ilgili yatınmlar hızla tamamlanacaktır, onlar devam edecektir;
ama, önemli olan, kalıcı bir sistematik yapı kazandırmaktır. Sayın Kabataş’ın da daha önceki ko
nuşmasında belirttiği için özellikle söylüyorum bunu. Toplumumuzun her kesiminin afetleri -ki, bu
ülke içerisinde bunları zaman zaman demek ki yaşayacağız, geçmişte de yaşadık- doğru algılaya
bilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla sürekli ve sistemli bir eğitim verilecektir. Ayrıca, bu konuy
la ilgili meslekî eğitimde de özel bir branşlaşmaya gidilecek ve buna da önem verilecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sekizinci planda, ayrıca, rekabet ve mal ve hizmet piyasalanndaki rekabeti bozucu tedbirlere de özel önem verilmiştir. Tekel niteliğindeki sektörlerde dü
zenleyici kurumlar oluşturularak özelleştirme ve sektöre giriş çıkışdaki rekabeti engelleyici bütün
unsuriar da temizlenecektir. Bu bağlamda fikri haklar sistemi de önem kazanmaktadır. Kendi ülke
ihtiyacımızı ve şartlarını gözeterek, aynı zamanda uluslararası standartlaria da uyumlu, bütün fikri
hakları sağlamaya yönelik kurum ve kurullar oluşturulacak, bu konuda gene eğitim ve bilgilendir
meye yönelik faaliyetler de aynı zamanda toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda
da devam edilecektir.
Bugünlerde ve geçtiğimiz yıllarda gene güncelliğini koruyan bir konu da kayıt dışı ekonomi
dir. Plan süresi boyunca kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi için alınacak tedbirier çağ
daş bir devlet olmamızın da gereğidir aynı zamanda. Burada mühim olan unsur, kayıt dişiliği yara
tan ortamın ortadan kaldırılmasıdır ; ki, planda da bu konuda tedbirier geliştirilmiştir.
Bizim ekonomimizin ve içinde bulunduğumuz sosyal yaşantının belki de bir diğer önemli ko
nusu, verimlilik ve kalitedeki eksikliğimizdir. Sekizinci plan süresince verimliliğin artırılması ve
aynı zamanda kalite seviyemizin de yükseltilebilmesi amacıyla ulusal düzeyde, hem kamu hem
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özel kesim ve aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla ciddi bir çalışma yapılacaktır
ve bu çalışma, plan süresi boyunca devam edecektir. Bu çalışmaların temel amacı, toplam kalite
yönetimi uygulamalarının da hızla ülke çapında yaygınlaştırılmasıdır.
Değerli milletvekilleri, ülkemizin güçlü bir dünya devleti olabilmesi için ve bu hedefe yöne
lebilmesi için aynı zamanda kendi kültür yapımızın dinamiklerinden de faydalanmamız ve bu di
namikleri koruyarak geliştirmemiz ve zenginleştirmemiz de gerekmektedir. Bu da plan dönemi bo
yunca ciddi bir önem taşımaktadır. Kendi dinamiklerimizi, kültürel değerierimizi korurken aynı za
manda bu sosyal ve kültürel doku üzerinde ve bu yapıyı bozan ve tahmin ediyorum telafisi çok
mümkün olmayan bir diğer unsur da enflasyondur. Çok uzun zamandan beri enflasyonla birlikte
yaşadığımız için artık toplumsal dokumuzun tahribatının da bir noktasına gelmiş bulunuyoruz. Enf
lasyon hem yardımlaşma duygularını ortadan kaldırmakta, hem ahlakî normları, hem inanç siste
mini ve bütünüyle konuşursak bütün değerler sistemimizi de hızla tahrip etmektedir. Onun için,
plan dönemi boyunca, özellikle bu konuda her türiü tedbirin geliştirilmesine ve uygulanan ekono
mik programın da kararlılıkla devam ettirilmesine gayret edilecektir.
Değerii milletvekilleri, sektörel bazda birkaç konuya da izninizle değinmek istiyorum. Bunlar
dan bir tanesi, deminki genel sunuşumda bir nebze olsun değindiğim enerji sektörüdür. Bazı say
gıdeğer milletvekillerimiz, konuşmalarında, dokümanlarda gerekli yatırımın ne kadar yapılacağına
dair veyahut ileriye yönelik projeksiyonların olmadığını belirtmişlerdi. İzninizle ben o konuda sizlere bir miktar bilgi vermek istiyorum.
Sekizinci plan dönemince enerji talebinin ne olacağı ve bunun hangi projelerle, ne kadar yatı
rım yapılmak suretiyle karşılanacağı konulannda ciddi, detaylı, aynntılı bilgiler ve analizler vardır.
Planımızın enerjiyle ilgili bölümüne baktığımız zaman fizikî büyüklükleri vardır, makro ekonomik
politikalar ve sektörel yatınmlar bölümüne göz attığımızda da bu fizikî büyüklüklerin karşılığı olan
parasal büyüklükleri görebiliriz. Buna göre, yine plan döneminde, kamu tarafından, toplam dönem
boyunca, 16 milyar dolar mertebesinde bir yatırımın yapılması da öngörülmüştür. Bu sektörde, ay
nı zamanda çok ciddi bir miktarda, özel sektörün de katkı ve yatırımda bulunacağını düşünürsek
toplam yatırım ihtiyacının enerji sektöründe bu şekilde karşılanacağı öngörülebilir.
Bir diğer konumuz, “doğalgaz dalebiyle ilgili rakam çelişkisi mi var? 35 milyar metreküp ola
rak 2005 için verdiğiniz talebi Enerji Bakanlığının rakamıyla farklılık, bir çelişki mi yaratıyor?”
şeklindeydi. Bu verdiğimiz rakamlarda sektörde yer alan 43,5 milyar metreküp değer, kurulması
planlanan doğalgazın boru hatlarının taşıma kapasitesini göstermektedir. Halbuki bu kapasitenin
yurt içi talep ve gene bizim boru hatlarından başka ülkelerden muhtemel gaz hatlarının imkânları
nı da düşündüğümüz zaman şu anda 35 milyar metreküp. Yani, rakamın bir tanesi toplam taşıma
kapasitesini gösteriyor, diğeri talebi gösteriyor.
Bir diğer konu, “acaba, jeotermal eneıji yok mu? Bu konuya önem vermiyor muyuz?" şeklin
deydi. Tabiî, jeotermal enerji, bizim enerji sektörü terminolojisi içerisinde baktığımız zaman yeni
lenebilir enerji kaynakları içerisinde. Yani, rüzgar, biogaz, biomaz tarzındaki diğer enerji türlerinin
içerisinde gözükmekte, dolayısıyla burada ciddi bir şekilde planımızın içerisinde “enerji sektörü”
alt başlığı içerisinde yer almaktadır.
Planda, değerli milletvekillerimiz, devletin kendi smıriarı veya yönetimsel alanı içerisine çe
kilmesi gerektiği, yerel yönetimlere ve sivil toplum organizasyonlarına da önem verilerek güçlen
dirilmesinden bahsetmektedirier. Bu konuyla ilgili, değişik bölümlerde ve değişik paragrafiar altın
da planda özel önem verilmektedir. Ben bir örnek vermek için gene planımızın 25 inci sayfasında
ve pagraf 179’da, 236 ncı sayfada parafraf I837’de, 238 inci sayfanın paragraf 1854’ünde bu ko
nuların çok ayrıntılı bir şekilde geçtiğini sayın milletvekillerimize hatırlatmak istiyorum.
Demin değindiğim, afetlerden sonraki durumla ilgili plan şartlarını bir nebze boş bırakmıştım
ona şimdi değinmek istiyorum.
Planımızda, hem acil durum merkeziyle ilgili hem de afetler sonrasında yapılabilecek konular
la ilgili ciddi tedbirier ve kurumlara tavsiyeler vardır. Bunlardan bir tanesi, gene afet sırasında ve
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öncesinde afet zararlannı azaltmak amacıyla geliştirilen ulusal olağanüstü hal planı çerçevesinde
ki afet yönetim sisteminin oluşturulması gelmektedir.
Bir diğer konu, gene afetler konusunda merkezî koordinasyonu sağlamak ve bu konuda etkin
bir tedt^r geliştirmek üzere Türkiye Acil Durum Yönetim Kunımunun oluşturulmasıdır; ki, bu
oluşturulmuş, kurulmuştur, sadece mevzuatla ilgili düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Bir diğer konu, bunları kurduktan sonra diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlar ve uluslararası ku
ruluşlarla işbirliği yapabilmek için ulusal afet bilgi sisteminin kurulması ve gene ulusal afet haber
leşme sisteminin oluşturulması gelmektedir. Bununla ilgili, demin bahsettiğim konutlara yönelik
çalışmada da, zorunlu yapı sigortası yasasının çıkartılması gelmiştir ve o yasa da çıkartılmıştır.
Değerli milletvekilleri, tabiî, tarım kesimiyle ilgili, hem plana yönelik hem de güncel politika
lara yönelik bazı yorumlar da yapılmıştır. Ben izninizle şunu söylemek istiyorum; Sekizinci planı
mızın genel stratejisi içerisinde ve aynı zamanda hükümetin uyguladığı politikalar içerisinde belli
başlı bazı tercihler vardır. Bunlardan bir tanesi tanm kesiminin gayri safı yurt içi hasıla içerisinde
giderek payının azaltılması, sanayi ve hizmetler sektörünün artırılması gelmektedir. Buna bağlı ola
rak, tabiî ki, tanmda istihdam edilen nüfusun göreceli olarak azaltılması gelmektedir. Aynı zaman
da, doğrudan çiftçi kesimine yönelik bir destekleme sistemi kurulması ve geliştirilmesi gelmekte
dir; ki, bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bununla yetinmeyip, tarımda verimliliğin artı
rılması ve bu verimliliğin sürekli bir şekilde çiftçilerimize kazandıniması, bilinçli bir çiftçi yetiş
tirmek amacıyla eğitimleri ve onların geliştirilmesi gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde oluşturduğu
muz, Tanm Kesimindeki Yeniden Yapılandırma Kurulu olsun, gerek çiftçi kayıt sistemi ve doğru
dan gelir desteğine yönelik çalışmalar olsun ve buna bağlı olarak alternatif ürün geliştirme proje
leri de bunların belirli bazı ön ayak adımlan olmuştur. Tabiî, bazı konularda daha müspet adımlar
da atılmıştır. Mesala, geçtiğimiz günlerde komisyonumuzun da görüştüğü tanm satış kooperatifle
ri biriiklerinin özerkleşmesi yasası gelmiştir ve bu kanun çıkanimıştır. Üretici birliklerine yönelik,
bundan bağımsızdır bu, çalışma da yakın bir tarihte, tahmin ediyorum Meclisimize sevk edilecektir.
Şekerie ilgili, şeker kanunu, bizim uhdemizde olduğu için hemen bilgi vereyim, şekerle ilgili
de, şeker sektörünü düzenleyen ve buna bağlı olarak da Türkiye’de şeker pancan tanmını değişti
recek olan, sistematik olarak değiştirecek olan çalışma da kısa bir süre içerisinde bitirilip sonbahar
da Meclisimizin görüşlerine ve yorumlanna açılacakUr.
Sayın Sünnetçioğlu’nun söylediği, gerek fındık ve gerekse diğer ürünlerle ilglili söylediği ko
nular, genelde hem arz esnekliği olmayan ürünlerdir hem de arz fazlası nedeniyle dünya fiyatların
da çok fazla etki altında tutamadığımız ürünlerdir. Yani, plan evet, her şeyi büyütmeyi, kalkınma
yı ön plana alır, ama plan sadece fiziksel büyüklüklerle ilgilenmez, aynı zamanda sosyal boyutunu
veyahutta o daha önceki günlerde tartıştığımız işin gelişim ve kalkınmasına yönelik politikaları da
geliştirmek zorundadır. Fındık çok farklı bir üründür Türkiye’de ve ciddi manada da arz fazlası
olan bir üründür ve o yüzden fındık dikim alanlannın sınırlandınlmasına yönelik bir kanun çıkanlmıştır ve uzun süredir de maalesef uygulanamamaktadır. Çünkü, yeteri kaynak yoktur. O lanlarda,
işte bu demin söylediğim alternatif ürün projelerinin geliştirilmesi söz konusudur. Zaten Karadeniz
Bölgemizi incelediğimiz zaman, şu anda fındık dikim sahası olan alanlarda geçtiğimiz yıllarda ve
ya çok önceleri farklı tanmlar, farklı ürünler yapılmaktaydı, daha sonra bunlardan vazgeçilerek fın
dık sahası haline getirilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’nin şu anda dünyadaki fındık arz ve talebine
göre ortaya koyacağı gerçekçi politika, fındık dikim sahalannı daraltmaktır, bundan başka da bir
çözüm bulamıyız. Çünkü, bizim ürettiğimiz fındığın dışında bizden başka diğer ülkelerde de, kom
şu ülkelerimiz başta olmak üzere, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan geliyor bunların başında,
hızla fındık dikim alanlan büyümektedir. O bizim, daha önceki yıllarda ciddi olarak bizim rekabet
edebildiğimiz veya fiyat oluşturması noktasında bir baskı oluşturduğumuz fındığımız, maalesef şu
anda bir başka ülkelerin fiyatlandırma politikasının baskısı altında kalmaktadır.
Bir diğer konu, tanma dayalı sanayilerin geliştirilmesi gelmektedir bu tanmla ilgili yapılan ça
lışmalarda. Bu aynı zamanda, Anadolu’daki sanayileşme hamlesine de bir hammadde temin ede
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cek olan çalışmadır. Dolayısıyla, katma değer, bu yolla yaratılacak olan, bu sektörden gelecek olan
katma değer de hızla büytltUlecek artınlacaktır.
Bu çalışmaları tamamlayacak olan çalışma veya bütünleştirecek olan diğer çalışma. Sayın As
lan Polat da zaman zaman konuşmalarında belirtiyor, diğer arkadaşlarımız da belirtiyorlar, dünya
fiyatlarından çiftçimize girdi temin etmektir. Eğer sadece dünya fiyatlarından çiftçimizin nihai ürü
nünün fiyatlandırmasını konuşuyorsak aynı zamanda bunun öbür tarafinı, perdenin öbür yüzünü de
göstermeniz gerekli. Dünya fiyatlanndan da girdi temin edilmesi önem kazanmaktadır ve bu ko
nuyla ilgili, özellikle mazotla ilgili Tarım Bakanlığının bir çalışması vardır, tahmin ediyorum kısa
bir süre içerisinde uygulama haline getirecektir.
Değerli milletvekillerimizin, tarımsal girdelerle, gübre, traktör, zirai ilaçla ilgili, mesala, he
deflerin olmadığına dair eleştirileri olmuştur. Tabiî, bu bilgilerin büyük bir kısmı, başta da söyle
dim, bizim “ekonomik sektörlerdeki gelişmeler” isimli destek dokümanımızda da vardır. Dolayı
sıyla, planı sadece bir doküman olarak, bir kitap olarak düşünmekten ziyade bunun hepsini bir bü
tün olarak değerli milletvekillerimiz incelerlerse kendi kafalarında olan bazı soru işaretlerini de or
tadan kaldırma imkânlarına kavuşmuş olurlar.
2005 yılına ait rakam vermediğimiz mallar ise, bunların bir kısmı özel sektörün, özel kesimin
ürettiği mallardır. Dolayısıyla, planın 2005 yılında buna yönelik bir tahminde bulunmaması da çok
doğaldır.
Su ürünleriyle ilgili birtakım tespitlerde bulunulmuştur 1361 nolu paragrafta, 1358 nolu parag
rafta da bu üretimin, bu alandaki, bu alt sektördeki üretimin artırılması hedefi de vurgulanmıştır.
Buna ulaşmak için 1359 ve. 1.361 nolu paragraflarda da neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
Ben çok ayrıntılı söyleyemiyorum, ama tahmin ediyorum önünüzdeki dokümanlardan takip edebi
lirsiniz.
Zorunlu temel eğitim için toplanan vergilerin etkin kullanılamadığı ve bu vergilerin Maliye
Bakanlığı bütçesinde atıl kaldığı noktasında da bir eleştiri vardı. Bu yasa 31 Aralık 1999 tarihinde
çıktıktan sonra, tabiî, daha önce çıktı, ama ben o tarihi itibariyle eldeki rakamı söyleyeyim. 588 tril
yon bu yasa çerçevesinde, yani 4306 sayılı Kanun çerçevesinde bu para toplanmış. Bu toplanan pa
ralar gene bu kanunun amacı doğrultusunda okul yapımı, taşımalı eğitim, yapılan okullardaki ma
kine ve teçhizatın takviye edilmesi amacıyla da kullanılmıştır. 2000 yılında ilköğretim yatırımları
ve taşımalı eğitim için 450 trilyon lira tahsis edilmiştir. 1997 yılından önce, ortalama, yılda 7 bin
dersliği hizmete alınırken bu kanundan sonra yılda ortalama 20 bin terslik hizmete alınmıştır. De
mek ki, ciddi bir katkı da sağlamaktadır.
“Zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarttıktan sonra taşımalı eğitimde acaba bir yetersizlik mi var, bir sı
kıntı mı var?” şeklinde de yorumlar yapılmıştı. 19%, 1997 yıllarına baktığımız zaman 121 000 öğ
renci taşımalı eğitime devam etmekte, bunlardan 1999 ve 2000 yılına aktarılan öğrenci sayısına
baktığımızda 636 I99’a ulaşan bir rakamla karşılaşıyoruz. Demek ki, 576 ilçe, 7 502 okul ve 2 336
merkeze öğrencilerimiz taşınmış. Ne zaman?.. 19%, 1997 yılında. Bunu 1999, 2000 yılına getirdi
ğimizde ve incelediğimizde rakamları , 576 ilçe demiştim hatıriarsanız, bu 814 ilçeye okul sayısı
28 038’e ve 5 644’de merkez sayısına ulaşılmıştır. Belki Sayın Kabataş’ın ilgilenmesi açısından,
Samsun ilinde 15 ilçede 145 merkezde öğrenci taşınmak suretiyle şu anda taşımalı eğitim yapılı
yor. Bu ilimizdeki taşımalı ilköğretime 17 260 öğrenci şu anda devam ediyor, daha doğrusu geçti
ğimiz öğretim yılında. Bu öğrencilerin 14 000 civarında olanı da ortaokul öğrencisidir. Gene, yak
laşık ,2000 yılı yatırım programına baktığımız zaman bu taşımalı eğitim türü için 70 trilyon öde
nek de tahsis edilmiş.
Sayın Başkanım, birdeğerii milletvekilimiz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından alınıp Millî Savunma Bakanlığına bağlandığını belirtmişti. İzninizle o konu
yu da şöyle topariayayım. incelediğimiz zaman, diğer dünyadaki bazı örneklerinde gördüğümüzde
bu tür örgütlenmeler belirli bir çatı altında oluyor. Bütün herkesin bildiği gibi. Savunma Sanayi
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Müsteşarlığı da şu anda Millî Savunma Bakanlığının uhdesinde. Dolayasıyla, yatırımların bütünlü
ğü ve kullanılabilmesi açısından ve bu üretilen ürünlerin de tek bir alıcısı, o da Türk Silahlı Kuv
vetleri olması hasebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri adına alım-satım ve mübaya yapan kurumun da
Millî Savunma Bakanlığı olması nedeniyle ve hizmetlerin de bütünlüğü açısından Başbakanlığımı
zın çıkarttığı bir genelgeyle bizden alınmış ve Millî Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Hizmetler
de herhangi bir aksama olacağını tahmin etmiyorum. Eğer, sayın milletvekillerinin Makine Kimya
Endüstrisiyle ilgili problemleri olursa ben yine de gönüllü olarak çözmeye hazırım.
Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; sekizinci planı üç gündür her yönüyle tartıştık ve
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ciddi düzeyde katkıda bulunacak olan bir planı sîzle
rin de görüş, eleştiri ve yorumlarıyla bir noktaya getirmiş olduk. Ben, bu vesileyle, sekizinci pla
na, hem eleştiri, hem görüş, yorum ve eleştirilerde, önerilerde bulunan bütün milletvekellerimize,
hem Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi hem de dışarıdan gelen milletvekillerimize huzurunuzda te
şekkür ediyorum.
Bu özverili çalışmayı bizlere hazırlayan ve planı katılımcı prensiple hazırlayıp, zamanında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine getiren ve oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edil
mesini sağlayan her kademedeki, DPT’de çalışan bütün arkadaşlarımıza da izninizle teşekkür et
mek istiyorum Sayın Başkanım ve dolayısıyla, planımızın da ülkemize, milletimize hayırlı olması
nı diliyor, tekrar saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Bakan.
Değerli arkadaşlar, görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz.
Ben, hepinizden özür dileyerek, biraz. Sayın Bakanımızın konuşmasından önce iki, üç konu
yu ifade etmek istiyordum, onu atladım, müsaadenizde dikkatlerine sunmak istiyorum planla ilgili
olarak.
İki konu üreticilerle ilgili. Türkiye’de üreticilerin güvenli üretim yapabilmesi, verimliliği artı
rabilmesi ve de pazar ihtiyaçlarına yönelik bir üretim yapabilmesi için bir konu önemli olabilir.
DPT’deki arkadaşlarımız, geleceğe yönelik bir düzenleme düşünürierken bunu dikkate alabilirler
mi. O da, gerek tarımı, hammedde olarak ürettikten sonraki aşamalarında şirketleşerek pazara su
nan, gerekse ihraç eden kuruluşlar var, üreticileri buralara ortak yapabilmenin yoluna bakmak la
zım. Çünkü, orada bir ortak hüviyetine girdiği zaman çiftçi hem bir güven kazanacak hem de pa
zara uygun üretim yapabilecek. Bu Türkiye’de pek geliştirilememiş. Bu daha çok kooperatifler yo
luyla yürüyen, ama zaman zaman da çok aksayan şikayet konusu olan bir şey. Onun için üreticile
rin bu yöne yönlendirmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani, bunları ortak etmek lazım. Sa
dece tüccarın, sanayicinin yaptığı iş olmaktan çıkanp çiftçinin de içinde hissesi olan bir ortaklık
şekline dönüştürülebilir.
Bir diğer konu, tohumculuk konusu; çok sorunlu. Sizin 1315 numaralı notunuzda yer alıyor.
Burada ciddi şikayetler var. Tabiî, DPT’nin doğrudan yaptırım imkânı yoktur. Tarım Bakanlığı ve
Dış Ticaret Müsteşariiğının biriikte götürdüğü bir konu, ama DPT’de bu işe zaman zaman müdahil olabilir. Bu konuda ciddi şikayetler var, giderilmesine ihtiyaç var. Bu şekilde yetiniyorum.
Bir diğer konuda da, DPT’nm, bütçe müzakerelerinin yapıldığı dönemde, arkadaşlar hatırlaya
caklardır, komisyonumuzun ağırlıklı durduğu bir konu var. Kalkınmada öncelikli yöreler tanımı
içinde, biz daha çok il bazında değericndirmelere sahibiz, DPT onları ölçek olarak alıyor ve onla
ra dayalı birtakım politikalar geliştiriyor. Komisyonumuz ısrarla, bunun ilçe bazında dikkate alın
masını, bu kriterlerin daha önemli olabileceğini ısraria vurguladı. Bütçe müzakerelerine katılan ar
kadaşlarımız biliyoriar. Bu da yeni dönemde bu şekle yönlendirilebilinirse belki daha yararlı so
nuçlara ulaşılabilinir. Bunu bir daha dikkatinize sunuyorum. Yani, bir kere, bunu ilçe bazında ele
almaları yararlı.
İkincisi, 1840 numaralı parafrafta memur tanımına yeni açıklık getiriliceği, yeni bir yaklaşım
sergileneceği ifade edilmektedir. Bu Türkiye için fevkalade önemli, gelecek açısından. Memur ta
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nımına gerçekten çok ciddi bir tanım getirmek lazım. Memurları giderek sözleşmeli belli bir statü
ye getirmek lazım. Kamu çalışanlarının sendikal haklan konusunda komisyonumuza ulaşmış bir
kanun tasarısı var, alt komisyonda belli bir değerlendirme yaptık, ama zaman darlığından bu döne
me yetiştiremedik, belki yıl başı civarında, belki yıl başından sonra sonuçlandıracağız. Memur ta
nımını çok gerçekçi bir çözüme kavuşturmadıkça sendikal haklarının uygulanmasında ciddi sıkın
tılara gebedir Türkiye. Bunu DPT dikkate almış, 1840 numarayla da yazmış; ama, bu konunun Mâ
liyeyle, Devlet Personel Dairesi Başkanıyla, başka bu konuda çok ciddî çalışmak lazım.
Bir diğer konu, yine planda yer alıyor -numarasını kaydedemedim- verimlilik konusu. Millî
Prodüktivite merkezi tarafından bu iş götürülüyor; ama, fevkalade sakin, toplumun yeterince bilgi
si olmadığı bir ortamda gidiyor. Halbuki burada üç gündür gördüğünüz bütün arkadaşlarımız Tür
kiye’nin kaynaklarının verimli kullanılmasının en temel nokta olduğunu, en önemli husus olduğu
nu vurguladılar. Bunu topluma aşılayacak, bu konuda gerekli projeleri gerçekleştirip hayata geçittirecek yer Millî Prodüktivite Merkezi. Onlar da çok kıt imkânlar içinde çalışıyorlar, çok özveriy
le çalışıyorlar, ama böyle bir kurumun varlığı bile bilinmiyor. Halbuki bildiğiniz gibi, verimlilik
konusunda uluslararası düzeyde fevkalade başarılı da evvelki yıl İstanbul’da büyük bir uluslarara
sı organizasyon gerçekleştirildi. Bu konuda Devlet Planlama biraz itici olsun, zorlayıcı olsun
MPM’yi ve verimliliği öne çıkaracak çabalara ağırlık verilsin diyorum. Başka notlarım var, onları
söylemiyorum.
Hoşgörünüzle bunları söyledim. Bunu ben sizin konuşmanızdan önce söylemem lazımdı. Ya
pamadım. Hoşgörünüzü diliyorum.
Şimdi değerli arkadaşlar, önergeler bölümüne geldik. Ariçadaşlarımdan aldığım notları önce
bilginize sunayım, sonra da işleme alayım.
Bize 28 adet önerge ulaşmış arkadaşlarım tarafından Divana. Bunları biz, bildiğiniz gibi hü
kümetimize sunmuştuk, bir çalışma yapıldı. Bana verilen nota göre Planın bütünlüğü anlamında 22
önerge hükümetimiz tarafından olumlu karşılanmış durumdadır. Bu önergelerde iktidar-muhalefet
diye bir ayırım yapmıyorum, çünkü arkadaşlarımızın verdiği önergeler, bu konuya böyle yaklaşma
manın da doğru olduğu kanısındayım. Ancak, Planın bütünlüğü açısından uygun görülmeyen de 6
önerge var hükümetimizce. Bunu bilgilerinize sunuyorum.
Bildiğiniz gibi, oylamalarda hükümetimizin görüşünü alaraktan, hükümetin bütünlüğüne uy
gun olduğunu kendilerinin kabul ettiği önergeler geçerlilik kazanıyor. Komisyonumuz bunu, bü
tünlüğe uygun olmayan önergeyi oylayıp kabul etse bile hükümetimizin eğer bir itirazı, bir çekin
cesi varsa, geçerlilik kazanmıyor. Yasadan gelen bir hüküm bu. Bunu bu şekilde değerlendirmeni
zi rica ediyorum.
Şimdi, bu anlamda. Planın içindeki yer aldığı sıralamaya uygun tarzda sunuşlarda bulunaca
ğım, yani okuduğumuz önerge başlangıçta içinde yer aldığı numarayla hatırlatma yapacağım ve hü
kümetimize soracağız katılıp katılmadıklarını ki, biraz önce ifade ettiğim, 28 önergenin 22’sine hü
kümet olumlu yaklaşmıştır, bunu da bilgilerinize sunuyorum.
Şimdi, bu anlamda, bu önergeleri, hükümetimize sorarak, oylarınıza sunmaya başlayacağız.
Birinci önergeden başlıyorum.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının birinci sayfasında yer alan dördün
cü paragrafta aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
4.- Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yoluyla dış ülkelerdeki üretim birimlerinin yaygın
laşması, yönetim bilimindeki ilerlemelerle hızlanmış. Bu ise firmaların dünyanın uzak bölgelerin
deki birçok üretim birimini yönetebilecek yeteneğe sahip olmalarını sağlamıştır. Ancak, üretimin
küreselleşmesinde en büyük rolü, bilişim ve mikroelektronik teknolojisindeki sıçramayla telekmünikasyon sektöründeki teknik ileriemelerin birlikte uygulanması oynamıştır. Çok sayıda bilgiyi çok
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dUşUk maliyetlerle uzak mesafelere ulaşıtınlabilen firmalar, yönetim etkinliğini yitirmeden üreti
min çeşitli aşamalarını farklı coğrafi alanlarda örgütleme olanağına kavuşmuşlardır. Bu gelişmeler
biyoteknoloji-gen mühendisliği ve yeni malzemeler alanlarındaki ilerlemelerle birlikte bilgi ekono
misi ve bilgi toplumunun oluşumu süreçlerini hızlandırmaktadır.
BAŞKAN - Burada önerge yoluyla giren "bilişim ve" kelimesidir. Buna hükümetimiz katılı
yor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
İkinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 23 üncü sayfasında yer alan 161
inci paragrafın son cümlesindeki "evrensel bilim ve külütür" ibaresinin, "bilim ve uygarlığa" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ali Gebeş
(Konya)
ve arkadaşlarının önergesi.
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 26 ncı sayfasında yer alan 186 ncı
paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
186.- Eğitim sisteminin amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik değerieri be
nimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürieri yorumlayabilen, düşünme, algılama ve prob
lem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı zekâya sahip, bilgi çağı insanını yetiştirmektir. Eğitim siste
minin geliştirilmesi genç nüfusa sahip ülkemizin ekonomik gelişmesinin gerektirdiği nitelikli işgü
cü ihtiyacının karşılanmasına ve rekabet gücü kazanmasına olanak sağlayacaktır.
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan SekizinciBeş Yıllık Kalkınma Planının 34 üncü sayfasında yer alan 257
nci paragrafta aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
257.- Yatarımları teşvik politikalarının temel amacı, dünyayla entegrasyonu sağlamak, bilgi
toplumuna erişmek ve yabancı sermayeyi özendirmektir. Bu çerçevede, yazılım başta olmak üze
re, bilgi teknolojileri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, altyapı, yap-işlet-devret ve benzeri modeller
le yürütülen projeler, çevre koruma, küçük ve orta boy işletmelerin gelişmesi, kalifiye işgücü sağ
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lanması, istihdam yaratma, döviz kazandırma ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarmm azaltılmasma yönelik yatırım ve faaliyetler desteklenecektir.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 74 üncü sayfasında yer alan 496
ncı pragrafın sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Ali Gebeş
(Konya)
ve arkadaşları
"Hazırlıkları devam eden projeler yanında, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri için de plan
çalışmaları başlatılacaktır.”
BAŞKAN - Bu konuda hükümetimizin görüşü nedir efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Altıncı önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 78 inci sayfasında yer alan 530 nolu pragrafında aşğıdaki ilavenin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesinde önemli bir yer tutan Kızılırmak ve Yeşilırmak deltala
rında yer alan ovaların tarımsal potansiyel kullanımını hızlandırmak ve yörede organiza sanayi böl
geleriyle ulaştırma altyapısını geliştirmek için gerekli yatırımlara önem verilecektir.
Kemal Kabataş
(Samsun)
ve arkadaşları
BAŞKAN - Önergeye hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yedinci önergeyi okutuyorum:
Ran ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 96 ncı sayfasında yer alan 675 in
ci paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
675.- Eğitim sisteminin temel amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, düşünce, algılama ve
problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık, kişisel sorumlu
luk duygusuna sahip, millü kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilin ve çağdaş uygarlı
ğa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek yaratıcı bilgi
çağı insanını yetiştirmektir.
BAŞKAN - Burada bir tek ilave "yaratıcı" kelimesi var.
AHMET DERiN (Kütahya) - Yaratmak Allah'a mahsus. "Üretici "veya "üretken'* diyelim. Bu
şekilde değiştirmezseniz aşağıda tenkit ederiz.
BAŞKAN - Üretken de olabilir, beraber yapıyoruz. Arkadaş şimdi soracak.
"Üretken ve yaratıcı" diyoruz.
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Hükümet önergeye katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAİCANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sekizinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 98 inci sayfasında yer alan 689 un
cu pragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
689.- Özel eğitim alması gereken çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eği
tim göreceği kaynaştırma okulları bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekân,
donanım, personel ve program esnekliğine kavuşturulacak, üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuk
ların rehberlik ve danımanlık yardımını okulöncesi ve ilköğretim çağında almasına ve bu çocuklar
için uygun eğitim ortamlarının hazırlanmasına ağırlık verilecek ve özel sektörün bu alandaki giri
şimleri desteklenecektir.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyorum
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dokuzuncu önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 108 inci sayfasında yer alan 783
üncü paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
783.- Mahalli idarelerin; gençlere yönelik kültür, sanat, spor ve zekâ oyunları, satranç, folklor,
okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırıcı faailiyetleri düzenleyici ve teşvik edici programlar ha
zırlamaları, gençlik merkezlerinin yurt genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına katkı sağlamala
rı, özel sektörün de bu alana yatırım yapması teşvik edielecek ve bu merkezlerde uzman personel
istihdamı sağlanacaktır.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, "spor" kelimesinden ön
ce "geleneksel sporlar başta olmak üzere" diyelim.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Bizce mahzu
ru yok.
BAŞKAN - Akan Beyin dediği şekilde redakte edeceğiz.
Katılıyor musunuz önergeye?
SANAYİ VE TİCARET BAİCANİ AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Onuncu önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 109 uncu sayfasında yer alan 787
nci pragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer T ufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
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787.- 2000 ve 2004 yılları Olimpiyat Oyunlarının İstanbul'da yapılması yönündeid girişimle
re rağmen netice alınamamıştır. Gelecekte Olimpiyat Oyunlarının İstanbul'da yapılması amacıyla
altyapı yatırımlarına başlanmıştır. 2000 yılı dünya Satranç Olimpiyatının ev sahipliğini ülkemiz
üstlenmiş olup, çalışmalar sürdürülmektedir.
BAŞKAN - Genel olimpiyatlara ilave bu satranç olimpiyatları da vurgulanmış oluyor.
Hükümet katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyorüz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Onbirinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 142 nci sayfasında yer alan 1099
nolu paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Haşan Ozgöbek (Uşak) ve arkadaşları
1099.- Sekizinci Plan döneminde sektördeki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, sektörel
politikaların tespiti ve uygulanmasına yönelik çalışmaların tek bir Bakanlık tarafından yönlendiril
mesi sağlanacak ve bu kapsamda genelde madenciliğin özelde ise değerli metal madenciliğinin ara
ma ve işletme faaliyetleriyle ilgili teknik gereksinimleri düzenleyecek çalışmalar yapılacaktır."
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAY! v e TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Onikinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 147 nci sayfasında yer alan 1137
nci paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
1137.- Bilve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makine imalat, kimya,
elektronik ve yazılım sanayiilerinin geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji kullanımının yaygınlaş
tırılması, geleneksel sanayilerin rekabet gücünün artıniması hedeflenecektir.
BAŞKAN - Planlamacı arkadaşlar "yazılım sanayiilerinin" değil de "yazılım sektörünün" de
nilmesinin uygun olacağını söylüyürlar.
Hükümet katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Ekleyebiliriz.
Katılıyoruz.
Bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ektmeyenler Kabul edilmiştir.
Onüçüncü önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 149 uncu sayfasında yer alan 1153
üncü paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
1153.- Yüksek katma değer sağlayacak öncelikli alanlarda yeni ürün geliştirmeye yönelik des
tekler anrılarak elektronik ve yazılım sanayiinin küresel pazardan daha fazla pay alması sağlana
caktır.
BAŞKAN - Aynı doğrultuda "elektronik sanayiinin ve yazılım sektörünün" diyoruz.
Hükümet Katılıyor mu?
-
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ondördiincü önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 154 üncü sayfasında yer alan 1207
nci paragraftında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
(Bartın)
ve arkadaşları
1207.- Biyoteknoloji ve gen mühendisliği, yazılım başta olmak üzere bilgi ve iletişim tekno
lojileri, yeni malzemeler, uzay bilim ve teknolojileri, nükleer teknoloji, deniz bilimleri, denizlerden
ve denizaltı zenginliklerinden yararlanma teknolojileri, büyük bilim ve temiz enerji teknolojileri gi
bi ileri uygulama alanlarındaki Ar-Ge faaliyetleri desteklenecektir.
BAŞKAN - Oraya gene "yazılım" ifadesi giriyor.
Hükümet?..
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Onbeşinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 154 üncü sayfasında yer alan 1209
uncu paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Aydın Ayaydın
(İstanbul)
ve arkadaşları
1209.- Eğitimin her kademesinde zekâyı geliştiren ve yaratacılığı önplana çıkaran bilimsel ve
teknolojik faaliyetler teşvik edilecektir.
BAŞKAN - "Zekâyı geliştiren" ifadesi araya girmiş durumda.
Hükümet katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Onaltıncı önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 154 üncü sayfasında yer alan 1214
üncü paragrafta aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Mehmet Hanifi Tiryaki
(Gaziantep)
ve arkadaşları
1214.- Biyoteknoloji ve gen mühendisliği, yazılım üretimi, yeni malzeme teknolojileri, temiz
enerji teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarında endüstri parklarının kurulması desteklenecektir.
BAŞKAN - Burada yine "yazılım üretimi" deniliyor.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOÖLU (Bursa) - Uluslararası literatürde "temiz enerji" de
ğil de "çevreci enerji" kullanılıyor.
BAŞKAN - Peki efendim, "çevreci" diye yazalım, gerekiyorsa redakte ederiz, o anlamı taşı
yan yeni ifade kullanırız.
Hükümet katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
-

92-

Onyedinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Se.kizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 157 nci sayfasında yer alan 1442
nci paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Süleyman Coşkun
(Burdur)
ve arkadaşları
1442.- Plan döneminde stratejik sektörlerden birisi olacak bilgi ve iletişim teknolojileri sektö
rünün rekabet gücünün artırılmasına öncelik verilecektir. Yazılım stratejik bir alan olarak belirle
necek ve bu alanda uygun teşvikler düzenlenecektir.
BAŞKAN - Yazılımla ilgili bölüm giriyor.
Hükümet katılıyor mu?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Onsekizinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 159 uncu sayfasında yer alan 1263
nolu paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Oğuz Tezmen
(Bursa)
ve arkadaşları
1263.- Bilgi güvenliği ve kullanımı konusunda teknolojik gelişmeler dikkate alınarak elektro
nik ticaretin geliştirilmesi, kişisel ve ulusal güvenlikle ilgili bilgilerin korunması, konularına önem
verilerek kamu ve özel kesim tarafından üretilen bilgilerin internet aracılığıyla kamuoyuna açılma
sı ve mevcut kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışacak uygun kurumsal yapılanma müdeli için ge
rekli hukukî altyapı hazırlanacaktır.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ondokuzuncu önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 167 nci sayfasında yer alan 1337
nci paragrafında aşağıdaki ilavenin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
İç talebi karşıladıktan sonra ihracata yönelik üretim seviyesini yakayabilmek için hayvancılı
ğa özel önem verilecek, ete ve süte dayalı sanayi ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.
Haşan Metin
(İzmir)
ve arkadaşları
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yirminci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekle olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 167 nci sayfasında yer alan 1339
uncu paragrafında aşağıdaki ilavenin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Abdülkadir Akcan
(Afyon)
ve arkadaşları
-
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Farklı hayvan türleriyle yetiştirme faaliyeti sürdüren işletmelerde optimum işletme büyüklüğü
tespit çalışmaları yapılacaktır.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmibirinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 167 nci sayfasındaki 1339 uncu
paragrafında, birinci cümlede yer alan "katsayıların belirlenmesi" kelimelerinin cümleden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.
Abdülkadir Akcan
(Afyon)
ve arkadaşları
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmiikinci önergeyi okutuyorum;
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Gündemimizde yer alan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 241 inci isayfasındaki 1881
inci paragrafın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Cengiz Aydoğan
(Antalya)
ve arkadaşları
1881 - Savcılık teşkilatı ve kolluğun çağdaş ülkeler düzeyinde yapılandırılması ve etkinleşti
rilmesi bu kurumların bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmelerine olanak verecek şe
kilde güçlendirilmesi sağlanacaktır.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Katılıyoruz
efendim.
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Demin açıkladığım üzere, 6 tane önerge var; hükümet bunlara katılamadığını ifade etmişti.
Müsaade ederseniz, tekrar bilgilerinize sunacak, hükümetin bir kez daha görüşünü soracağım.
Sayın Karapaşaoğlu ve arkadaşlarının imzalarıyla, görüşülmekte olan 8 inci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 'serbest zamanların değerlendirilmesi' bölümünün 852 nci paragrafındaki 'sokak çocu
ğu' ifadelerinin 'kimsesiz çocuklar’ olarak düzeltilmesinin önermekteler.
Bunların ikisi farklı mı acaba?.. Paragrafın bütünlüğü içinde "sokak çocukları ve kimsesiz ço
cuklar" denebilir mi acaba? Ailesi vardır da, sokaktadır; birbirinden farklı şeyler.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sokak çocuğu biraz aşağılayıcı da...
BAŞKAN - Zaten bu vurgulanmış, bu konudaki çabalar yetersiz kalmaktadır diye... Sizin
amacınıza uygun ifade var burada. Yani, hükümet buna herhalde o nedenle katılmadı; bir de hükü
metimizin görüşünü alalım.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Sayın Başkan,
tabii ki. Sayın Karapaşaoğlu'nun görüşlerine içtenlikle katılıyorum; ama, bu "sokak çocuğu" tabiri
bir literatür kavramı; kimsesiz çocuk dediğiniz zaman ebeveyni olmayan, yakını, bakımı olmayan
çocuk, ama, bu sokakta olup, annesi ve babası veya hısım, akrabası olup, herhangi bir olumsuzluk
nedeniyle sokağa itilmiş veya kendiliğinden evden kaçmış çocukları ifade ediyor; dolayısıyla, her
iki kelimeyi hem yan yana oturtamıyoruz, metni bozuyor; hem de bunlar farklı tabirler ama, bir
alınganlık olmamasını temenni ediyorum; çünkü, zaten, alınganlıktan kastım, yani, aşağılayıcı bir
tabir değil, bizzat literatürde olan bir kavram onun için kullanmak istedim.
BAŞKAN - Biz, meramımızı karşılıklı anlatabildik; herhalde. Sayın Karapaşaoğlu ısrar etme
yecekler önerge için. Teşekkür ediyorum.
-
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Diğer önerge, yine Sayın Karapaşaoğlu, Sayın Ergezen ve Sayın Açba'nın; 8 inci bölüm tarımsal
gelişme başlığıyla bitkisel üretim kısmında 1329'dan sonra gelmek üzere tarımsal ürünlerin ekolojik
metotlarla üretilmesine ilişkin kanunun çıkarılmasına çalışılacaktır ibaresinin eklenmesi isteniyor.
Hükümet?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Sayın Başkanım, burada daha önce 1994 yılında çıkarılan bir yönetmelik var; bu yönetmeliğin aynı zamanda
revizyonu da söz konusu; bu çerçevede ele aldığımız zaman yeni bir düzenleme yapılmasına ihti
yaç olmadığını düşünüyor uzman arkadaşlarımız.
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Uzman arkadaşlar. Tarım Bakanlığından mı?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Hayır,
DPT'den.
Sayın Başkanım, bu durumda bir mahsur yok; olabilir. Yani, yönetmelikten kanuna çıkarmış
olduk.
BAŞKAN - Tamam, hükümet katılıyor; kabul edilmiştir.
Diğer bir öneri, yine hayvancıUk başlığı altındaki sayfa 167 1339 nolu maddedeki 'sayımı' ke
limesinin 'envanteri' olarak değiştirilmesi diye...
BAŞKAN - Hükümet?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Efendim, en
vanter kelimesi daha şümullu bir kelime, ama, bu DİE'de hep 'sayım' olarak geçiyor; yani, biz bu
nu buraya envanter diye yazsak da, DİE sizin karşınıza çıkardığı bütün belge ve dokümanlarda sa
yım diyecek Sayın Karapaşaoğlu.
BAŞKAN - Peki, "sayımı-envanteri" desek... İkisi de aynı amaca gidecek nasıl olsa.
Peki, hükümet envanteri tercih ediyor mu, yoksa sayım doğru mudur diyorsunuz?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - "Sayımı'daha
doğru buluyoruz.
BAŞKAN - Önergenizi işleme koymuyorum Sayın Karapaşaoğlu.
Bir başka önerge; "içme suyu, kanalizasyon, arıtma ve katı atık yönetimi" (B) demiş, katı atık
yönetimi, (b) amaçlar, ilkeler, politikalar kısmında 2684 nolu cümlenin "evrensel nitelikli katı atık
ların bertarafında yatırım ve işletme maliyetleri göz önüne alınarak, en uygun yöntem etüt edilir"
diye bir değişiklik isteniyor.
Aslında mevcutla bunun arasında pek bir fark yok gibi...
Hükümetimiz?..
Mevcut hüküm, doğrudan bir tercih yapıyor, önerge ise bu tercihle bağlı kalmayalım; idare ve
belediyenin biriikte görüşerek sonuçlandırabileceği en iyi metot denor.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Biz, burada
şartlara en uygun yöntem olarak en uygun yöntem tabirini özellikle önplana çıkarmış ve vurgula
mışız.
Düzenli depolamanın önceliği vurgulanıyor burada; değilse diye tabiriniz olursa, o zaman
ikinci en uyguna geçmiş olur; ben okurken böyle anlıyorum bunu. En uygun yöntemden düzenli
depolamayı tercih edeceksiniz; doğrusu da o zaten. Ülke şartlarına uygunluktan dolayı tercih ede
ceksiniz; ama, komposlama dediğiniz metot zaten pahali bir yöntem.
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Hayır, o, şarta uygun...
BAŞKAN - Burada biraz geniş tutulmuş ama. Sayın Bakanım, bilmiyorum, çok ısrarlı mı uz
man arkadaşlar?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Bunun mali
yeti ve ülke şartlarına uygunluğu yönünden biz bunda ısrar ediyoruz. Çünkü, diğer yöntemlerie il
gili başka ülkelerden bize empozeler var. Yani, bu metotları satmak için em ^zeler var.
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - önergemizde etütt, en uygun seçilir deniyor.
BAŞKAN - Bir dakika bir okuyayım; "evrensel nitelikli katı atıkların bertarafında yatırımı ve
işletme maliyetleri göz önüne alınarak, en uygun yöntem etüt edilir" Siz, burada tercih edilir, bu
rada etüt edilir bu, biraz... Yöntem tercih edilir diye ifade etmek lazım.
-
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SANAYİ

VH T İ C A R b T B A K A N I A H M E T K E N A N T A N R I K U L U (İzm ir)

- En uygun

y ö n t e m t e r c i h e d i l i r d e r s e k . S a y ı n S ü n n e t ç i o ğ l u 'n u n de d iğ i n i k a p s a r o z a m a n ; y a n i , e tü t e d i l i r t a b i 
r i n d e n z i y a d e , e n u y g u n y ö n t e m t e r c ih e d il i r ib ar e s i k a r ş ı la r bu n u .
B A Ş K A N - " E t ü t e dil i r" i b a r e s in i " ter cih e d il i r " e ç e v i r i y o r u z . H ü k ü m e t i m i z b u ş e k li y le k a t ı l 
d ı ; o y l a r ı n ı z a s u n u y o r u m : K a b u l e d e n le r .. . E t m e y e n l e r . .. K a b u l e di l m iş t ir .
Y i n e 18 63 n o l u c ü m l e d e n y o l a ç ı k a r a k y a p ı l m ı ş bi r ö n e r i ; "katı atı k ü c r e t le r i n in , üc re t le n d i r il m e s i , h i z m e t i n g e r ç e k m a l i y e t i ile u y g u n o l a r a k te s p i t e d i l e c e k t i r " d e n i y o r . Ç e v r e T e m i z l i k V e r g i 
si if a d e s in i k a l d ı r ı y o r s u n u z ?
M E H M E T A I . T A N K A R A P A Ş A O Ğ L U ( B u r s a ) - V e r g i y e karş ı ç ı k ı y o r u z .
SANAYİ

V E T İ C A R E T B A K A N I A H M E T K E N A N T A N R I K U L U (İzm ir) - V erg iy e k a r

şı ç ı k ı y o r l a r ; o n u k a b u l e tm e k .. .
B A Ş K A N - B u n u n b a ğ la y ı c ıl ığ ı y o k ; a m a , t a v s i y e d e b u l u n u y o r u z bi z g e n e ld e .
SANAYİ

V E T İ C A R E T B A K A N I A H M E T K E N A N T A N R I K U L U (İzm ir) - Z a ten , m e v 

c u t b i r u y g u l a m a var.
BAŞKAN

- M ü s a a d e e d e r s e n i z , b u n u k u l l a n a m a y a l ı m ; İ z n i n i z i a ld ı m . U y g u l a m a d a h a y a t a

g e ç i r e m e y e c e ğ i m i z şey i b u r a y a y a z m a m ı z d o ğ r u de ği l.
S o n o l a r a k , i l k ö ğ r e t i m d e e ğ i t i m i n 5-I-4 ş e k l i n d e ve kesint ili o l a r a k , 9 y ı la ç ı k a r ı l a c a ğ ı ve y ö n
l e n d i r m e n i n i l k ö ğ r e t i m d e n b a ş l a m a s ı ge re ği p l a n d a if a de e d i l m e l i d i r d i y e bi r ö n e r g e var.
B u n u t a r t ı ş m a y a a ç m ı y o r u m ; h ü k ü m e t ? ..
S A N A Y İ V E T l C A R E F B A K A N I AHMETI' K E N A N T A N R I K U L U ( İ z m i r ) - K a t ı l m ı y o r u z .
B A Ş K A N - H ü k ü m e t k a t ı l m ı y o r ; o n u n içi n d e o y l a m a y a k o y m u y o r u m .
D e ğ e r li a r k a d a ş l a r , ş ö y l e m ü s a a d e e d e r s e n i z , g e r ç e k t e n üç g ü n d ü r y o ğ u n ç a lı ş tı k ; a r k a d a ş l a r ı 
m ı z ı n ö n e m l i ka tk ı l a r ı o l d u , if a d e o l a r a k . B e n , ö z e l l i k l e , p l a n l a m a d a g ö r e v y a p a n u z m a n a r k a r d a ş l a r ı m ı z d a n i s t i r h a m e d i y o r u m . B u üç g ü n b o y u n c a s iz d e b i z l e r l e b e r a b e r b u r a d a k i b ü t ü n g ö r ü ş l e 
ri, k o n u ş m a l a r ı a ç ı k bir b i ç i m d e d i n le d i n iz . B u n l a r ı n bir b<)lümü si z e ç o k y a b a n c ı g e l m e m i ş o l a b i 
lir. Y ı l l a r d a n beri t e k r a r l a n a n i şl e r gibi d e g e le bili r. O l a b i l i r ; a m a , y ı ll a r d a n beri t e k r a r l a n a n s ize
y a b a n c ı g e l m e y e n işleri d e bi r a n e v v e l a z a l t m a y a u ğr aş ın . İk in c is i d e ç o k ye ni s ö z l e r d u y m u ş s u 
n u z d u r ; a c a b a d i y e t e r e d d ü t l e r i n i z o l m u ş o l a b i l ir ; a m a , o y e n i s ö z l e r i n d e et ü t e d i n , i n c e l e y i n ki,
b e lk i b u n l a r ç o k d a d o ğ r u s ö z le r d ir . B u n a d a b ü t ü n u z m a n a r k a d a ş l a r ı m ı z lü tf e n d i k k a t et s i n le r . T a 
bii D P I 'ye b a ş a r ı l a r d i l i y o r u z ; bt iy le bi r ç a l ı ş m a d a D P I ’ ile b e r a b e r u z u n yı ll a r ç a l ı ş a n b ü t ü n k a 
m u d a , öz e l s e k t ö r d e sivil t o p l u m ö r g ü t l e r i n d e d e ç o k g e n iş k e s i m l e r i n şu p l a n ı n bu o l u ş u m u n d a ç o k
cinemli ka tk ı l ar ı o l m u ş t u r . O n l a r ı d a b i li y o r, iyi d u y g u l a r l a h a tı r lı y o r u z . B u d e ğ e r l e n d i r m e l e r i m l e ,
g ö r ü ş m e l e r i m i z s ı r a s ı n d a baz ı i f a d e l e r o l d u ; m e t n i n y a z ı l m a s ı n d a if a d e n o k s a n l ı ğ ı , ha ta l a rı d a va r;
b i z g ö r d ü k , o n l a r ı d a d ü z e l t m e y e t k i s i y l e , baz ı i m l a ha ta la rı va r; o n l a r ı d a d ü z e l t e c e ğ i z . B u ş e k i l 
d e , d e m i n ö n e r g e l e r y o l u y l a y a p t ı ğ ı m ı z d e ğ i ş i k l e r l e b e r a b e r u z u n v a d e li strateji ve 8 inci b e ş yı llı k
k a l k ı n m a p l a n ı n ı n t ü m ü n ü o y l a r ı n ı z a s u n u y o r u m : K a b u l e d e n le r .. . E t m e y e n l e r . .. K a b u l e d il m iş t ir .
İk tid a rı ve m u h a l e f e t i y l e o l u m l u y a k l a ş m ı ş l a r d ı r .
S a y ı n B a k a n ı m , b a ş ta siz e ve b ü t ü n a r k a d a ş l a r ı m ı z a hay ırl ı o l s u n d i le ğ i y le s a y g ı l a r s u n u y o r u z .
B i r s ö z ü n ü z v a rs a , b u y u r u n .
S A N A Y İ VETİCARE'r B A K A N I A H M E J I' K E N A N T A N R I K U L U ( İ z m i r ) - S a y ı n B a ş k a n ı m , b e n d e P l a n ve B ü t ç e K o m i s y o n u ü y e l e r i n e b a ş ta z a t i a li n iz o l m a k ü z e r e t e ş e k k ü r e d i y o r u m .
P l a n ı m ı z ı n üç g ü n b o y u n c a g ö r ü ş ü l m e s i n d e si z i n d e b e li r tt iğ i n i z gi bi o r t a y a k o n a n b ü t ü n g ö 
rü ş, y o r u m

ve e l e ş t i r i l e r d e n b e n ve a r k a d a ş l a r ı m , t a m a m ı y l a f a y d a l a n m a k ü z e r e b i r ç a l ı ş m a

y a p a c a ğ ı z ve b u g ö r ü ş l e ri t a h m i n e d i y o r u m , 8 inci B e ş Y ı l lı k P l a n ı n u y g u l a n a b i l m e s i y ö n ü n d e d e
b i z e k a tk ı s a ğ l a y a c a k t ı r . B e n t e k r a r h u z u r u n u z d a b ü t ü n k o m i s y o n ü y e l e r i m i z e v e d ı ş a r ı d a n ka tkı
y a p a n m i l l e t v e k i l l e r i m i z e , z a t i a l i n i z b a ş ta o l m a k ü z e r e , t e ş e k k k ü r e d i y o r u m . S a y g ı l a r s u n u y o r u m .
B A Ş K A N - T e ş e k k ü rle r Sayın Bakan.
B i r a z ö n c c a l d ı ğ ı m ı z k a r a r g e re ğ i bir l ik t e y e m e k y i y e c e ğ i z .
Teşekkür e d iyorum .
T o p l a n tı m ı z ı k a p a t ı y o r u m .

Kapanma Saati: 20.52
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