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I . . GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üçüncü Beş Yıllık Kaîkınma Plânı görüşmele
rinin, 9.10.1972 Pazartesi gününden itibaren altı 
gün içimde, her gün 10,00 - 13,00; 15,00 - 19,00 
saatleri arasında yapılmasına dair Danışma 
Kurulu kararına ait Başkanlık tezkeresi ka
bul olundu. 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe, adaylığını koyan, istanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley seçildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Ge-

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi özer'in, sporcularımıza dair sözlü soru 

Rapor 
1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 

Kalkınma Plânının - 16 . 10 . 1962 tarihli ve 
77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre su-

1. ~ Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/906; Cum-

nel Kadro Kanununun uygulanmasındaki ak
saklıklar konusunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

9 . 10 . 1972 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birhşime saat 18,32'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadvlı 

önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönde-
rilmilştir. (6/21) 

nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/906; Cumhuriyet Senatosu 3/170) (S. Sa
yısı : 141) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

huriyet Senatosu (3/170) (S. Sayısı ; 141) (1) 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

SORULAR 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

• 

BAŞKAN — 90 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 246 — 
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BAŞKAN —. Değerli üyeler, Anayasanın 
129 ncu maddesi; ekonomik, sosyal, kültürel 
kalkınmanın plâna bağlanmasını ve topyekûn 
kalkınmanın bu plâna göre gerçekleştirilmesini 
Devlete ödev olarak vermiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının mü
zakerelerine başlamak üzere toplanmış bulunu
yoruz. Malûmunuzdur ki, müzakereler en geç 
6 günde tamamlanmış olacaktır, 

Birinci ve ikinci Plân dönemlerinde edinilen 

bilgi ve tecrübelerin de katkısı ile meydana gel
miş bulunan elimizdeki bin küsur sayfalık do
küman bu süre zarfında değerli senatörlerin 
kıymetli tetkik ve tenkitleriyle daha da olgun
laşacaktır. 
- Birçok ekonomik, siyasî, sosyal zorluklara 

rağmen başarı kazanan 2 uzun vadeli plân dö
neminden sonra, Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
minin de milletimiz ve memleketimiz için ve
rimli olacağına inanıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti yasama Meclislerinin 
tetkiklerine sunulmuş olan Üçüncü Plân da da
ha öncekiler gibi son ve kati şeklini Meclisleri
mizin iradesiyle kazanmış olacaktır. 

Üçüncü beş yıllık devrenin hürriyet ve 
demokrasi aşığı, feragatkâr, çalışkan, faziletli 
aziz Türk Milletine yeni ufuklar açmasını, dün
ya devletleri arasında Türk Devletini daha güç
lü kılacak imkânlar sağlanmasını temenni ede
rim. 

Müzakereler hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkış
lar.) 

Efendim, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının sunuş konuşmasını Sayın Başbakan yapa
caklar. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN FEEîD MELEN (Van) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, milletçe 
önem verdiğimiz plânlı kalkınma çabalarında 
yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Kalkın
ma plânları, ülkelerin millî ülkülerine ulaşabil
meleri için belirli hedefler tespit eden ve bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelen çabaları 
zaman içinde denkleştiren önemli bir araçtır, 
plânlı, kalkınma, bu anlamı ile Türkiye'de., bir 
Anayasal gerek olarak benimsenmiş ve 10 yıl
dan beri uygulana gelmiştir. Kalkınma plân-

î lanınız bununla kalmayarak, gün geçtikçe mil
letçe daha büyük bir samimiyetle benimsenen 
ve güvenilen bir siyaset âleti haline gelmiştir. 

Birinci ve İkinci Plânın gerek hazırlıkların
da, gerekse uygulama dönemlerinde edindiğimiz 
bilgiler, ekonomimizin sorunlarını, potansiyelini 
ve hepsinden önemlisi, ulaşmamız gerekli he
defleri en doğru bir şekilde değerlendirme im
kânını hasırlamış bulunmaktadır. İlk iki plân 
dönemi ayrıca ülkemizde, plânlı kalkınma di
siplinin yerleşmesi ve plânın, her yönüyle uy
gulanabilmesi için gerekli şartların tespit edi
lebilmesi bakımından da bize değerli tecrübeler 
kazandırmıştır. 

Huzurunuza getirilen Üçüncü Beş Yıllık 
Plân, geçmiş plânların getirdiği tecrübeler ile 
gerek ülke içinde, gerek milletlerarası alanda 
yeni ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gelişme
ler gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtımızın yoğun çalışmaları ya
nında, plâna katkısı olabilecek çeşitli dallarda
ki ve her seviyedeki özel ve kamu sektörü uz
manlarının iştiraki ile meydana gelen yüzden 
fazla özel ihtisas komisyonu, bu belgenin en 

I mükemmel hale gelmesine imkân hazırlamışlar-
I cıır. iki yıldan fazla süren bu çalışmalarda, plân

da bütünlük ve tutarlılık sağlanmasına dikkat 
edilmiştir. Her safhasında özel bir disiplin taki-
tsdilerek hazırlanan bu belffe, teknik yönleriyle 
de övgüye lâyi'k bir eser olarak ortaya çıkmış
tır. 

Bu türlü çalışmaların eseri olan üçüncü Kal
kınma Plânımız Yüksek Plânlama Kurulu, Ba
kanlar Kurulu ve son olarak da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonun
da dikkatle incelenmiş ve her safhada yapılan 
değerli katkı ve temennilerle milletimizin ihti
yaçlarına en iyi şekilde cevap veren, güvenilir 
bir vesika haline gelmiştir. 

Anayasamızın gereklerini yerine getirmek, 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşıma amacına uy
mak, dünyada büyük bir hızla devam etmekte 
bulunan kalkınma yarışında söz sahibi olmak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna gümrük biriliği 
esaslarına uygun bir katılmayı sağlamak ve 
Hükümet programımızda yer alan prensipleri 
gerçekleştirmek bakımlarından da:, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızın tutarlı bir dokû-

I inan olduğu kanaatini taşımaktayız. 

247 — 
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Değerli arkadaşlarım, temel amaçlarını ve 
doğrultularını açıklamaya çalıştığım Üçüncü 
Plânın özelMMerine de bu vesile ile kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Bu plân, geride bıraktığımız yıllarda, Tür
kiye'mizin açıkça ortaya çıkan ihtiyaçlarını yan
sıtacak şekilde ele alınmıştır. Türk toplumunun 
karşılaştığı temel sorunlar ve milletlerarası se
viyede meydana gelen yeni gelişmeler, ayrıca 
Birinci ve İkinci plânların tecrübeleri, Üçüncü 
Plânda Türkiye'yi ciddî bir tercin yapma nok
tasına getirmiştir. Bu tercih, hızla sanayileşmek 
ve sanayi toplumları feviyesine erişmek için 
zorunlu olan yapı değişikliğini sağlamaktır. 
Gerçekten ülkemiz bugün, çok hızlı bir nüfus 
artışınım yol açtığı ciddî bir istihdam sorunu ve 
son derece süratli bir gelişme gösteren şehirleş
me hareketi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Hızla artan nüfusumuza artık tarım sektöründe 
çalışma sahası yaratmak imkânı kalmamıştır. 

önümüzdeki 22 yıllık dönemde 12 milyon ki
şiye yeni iş bulmak zorundayız. Bu sebeple, sa
nayileşmek tek çözüm yolu olarak ortaya çık
maktadır. Nüfusumuzu böylesine hızlı ve kök
lü bir sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelere 
ayak uydurabilmenin gerekleri ile donatacak 
eğitim sistemini kurmak, tespit ettiğimiz temel 
amaca ulaşmanın önşartı olmaktadır. Nitekim, 
Türkiye'nin sorunları ve bunlara çözüm yolu 
getirecek amaçlar tespit edilirken, bu plânda 
hedef, müstakbel Türkiye'nin sınai bünyesinde
ki değişmelere, teknolojik gelişmelere ve ihti
yaçlara cevap veren reform niteliğinde bir eği
tim isistemini getirmek olmuştur. Bu suretle, 
«Eğitim mi; fabrika mı, tartışmasına en doğru 
çözümü getirmiş oluyoruz. Bu vesile ile arz et
tiğim 'gibi, sanayi tesisleri yalnız birer üretim 
kurumları değil, aynı zamanda eğitim ve öğre
tim kurumları olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, hızlı nüfus artısı, 
istihdam, şehirleşme, eğitim, iç tasarruf açığı 
ve dış ticaret konularında ortaya çıkan sorun
lar, Üçüncü Plân döneminde daha hızlı kalkın
mak ve ekonomimizin bugünkü zirai bünyesini, 
sınai bünyeye dönüştürmek zorunluluğu yarat
mıştır. Ancak bu zorunluluk ısadece ülkemizin 
karşılaşmakta olduğu sorunlar nedeni ile orta
ya çıkmamıştır. Bunlar kadar önemli olan baş
ka bir unsur da, Türkiye'nin 22 yıllık dönem 
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| sonunda, Batı Avrupa'nın ?anayi toplumları ile 
bir gümrük birliğine gitmek tercihini yapmış 
bulunmsjsıdır. Gerçekten Türkiye, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile imzalamış bulunduğu An
kara Anlaşması ve katma protokol gereğince 22 
yıllık süre sonunda £Ümıük birliğini gerçek
leştirmek durumundadır. Bu, ülkemizin yukar
da belirtilen sorunlarının 22 yılık bir dönem 
içinde ve sanayileşme yönünde çözümlenmesini 
ve ekonomimizin Batı Avrupa ülkelerinin sevi
yesine ve sınai yapısına yaklaştırılmasını icabet-
tirmektedir. 

Bütün bu gelişmeler ve müşahedeler yanın
da, Türkiye'nin bugün karşılaştığı sorunların 
ancak uzun dönemde bir denge içinde çözüm
lenebilir olması, ekonomik ve sosyal kalkınma
mızın uzun dönemli doğrultularını, bugünden 
tespit etmeği de gerektirmiştir. 22 yıllık dönemi 
kapsayan uzun dönemli perspektif ve yeni stra
teji bu nedenle hazırlanmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma. Plânı, bu stra
tejinin ilk idilimi olmak özelliğine sahiptir. Mil
lî ve ımilleltlısrarası çerçevede karşılaştığımız du
rumların gerektirdiği, hızlı ve köklü bir sana
yileşme tercifci ve bunu başarmanın icaibettirdi-
ği ilke, tedbir, politika ve reformlar yüksek hu
zurunuza getirilen bu plânda yer almıştır. Ya
pılan tercihin sadece sanayileşme olmadığım, 

I sanayi içinde ara imalı ve yatırım malı isanayile-
rini geliştirmeye önemli bir ağırlık verildiğini, 
bütün imkân ve çabalarımızın bu amacı gerçek
leştirmeye yöneltileceğini, gerek kamu gerekse. 
özel sektörümüzden bu konuda yoğun gayretler 
baklodiğiımdzi bu Vesile ile bir kere daha açıkla
mak iFiiyorum, Bundan, diğer sektörlerin ihmal 
edildiği anlamı da çıkarılmamalıdır. Plân her 
sektörde geçmiş dönemlere göre daha yüksek 
hedefler getirmektedir. Burada halen ekonomi
mizin en önemli sektörü olan tarımı örnek ver
mek isterim. 1971 yılı fiyatları ile geçmiş 10 yıl
da tarım isektörüne 33 milyarlık yatırım yapıl
mıştır, ki, beş yıl içinde bu sektöre yapılması 
hedef alınan yatırım ise bu miktarın çok üstün
de olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızda % 8 bir kalkınma hızı ön
görülmüştür. Sanayileşme tercihinin gerekleri
ne uygun olarak, 1977 yılma kadar sanayi sek-

I törüne 128 ımilyar liralık yatırım yapılması plân-
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lamnuştır. Böylece İkinci Plân gerçekleşmeleri
ne göre, bu sektöre yapılacak yatırımları sürat
le iki kat kadar artırmış oluyoruz. Bunun 88 
milyarı imalât sanayiine yöneltilecektir. İmalât 
sanayii içinde de ara malı ve yatırım malı sana
yilerine 73 milyar liralık yattıran yapılacağı ön
görülmüştür. Söyle bir sanayileşme, ihracaitm, 
sanayi ürünleri ile çeşitlenerek artmasına im
kân serebileceği gibi, pek çok ihtiyaçlarımızın 
da yurt içinde karşiilamabikııesimi sağlayacaktır. 
Sanayileşme, "tanıma, ileri ve yüksek verimli 
teknoloji sokmanın, da başlıca yoludur. 

Bunun yanında, ıbu plân vatandaşlarımıza 
fırsat eşitliği ve sosyal adaleti sağlayacak ted
bir ve politikaları 'da beraberimde getirmekte
dir. öte yandan geri kalmış illerimisim sanayi
leşme yolu ile kalkındırılması için, ülke bütün
lüğümüzün de bir gereği olarak, sanayii yurt 
sathına yaymak için, plânımızda belli politika
lar geliştirilmiştir. Yurdumuzda büyük gelişme 
gösterme yolunda olan. küçük 'tasarrufların, sa
nayi alanımda değerlendirmek için de önemli ça
ba göstermekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu amaçlara 
ve yönlere dönük özel sektör yatınmilarını da 
açıldık, güvenlik sürat ve kararlılık sağlayan. 
bir sistem içinde teşvik edeceğiz. 

Üçüncü Plân döneminde, mierkezî köyler 
projesi ile köye dönük yatırımlara ve köyün 
altyapı sorunlarına bir çözüm g-eıtiriyoruz. Üçün
cü Plânda 25 bin köy daha suya kavuşturula
cak ve bu suretle köylerimizin içme suyu prob
lemi kesin olarak halledilmiş olacaktır. 

Bunlardan başka, ulaştırma sistemini bütü
nü ile im'odernleştirerek, alt sistemleri birbirine 
rakip olmaktan kurtarıp bir dengeye kavuştur
muş olacağız. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım bilindiği gi
bi kalkınma, fedakârlık isteyen, topyeikûn ele 
alınması gerekli bir faaliyetler bütünüdür. He
deflere, zamanımda tam olarak ulaşmak, hiç 
şüphesiz kararlı bir uygulama ile müm/küm ola
bilecektir. Plân, bu amaçla, gelişitirümssi gerek
li politikaları ve yapılması zorunlu rteformları 
da beraberinde getirmiştir. Kamu yönetimi ile 
Eamu İktisadî Teşebbüsleri reformu, maden ve 
petrol Reformu, toprak ve tanım reformu, eği
tim reformu, adalet reformu, üçüncü Plânımız
da genel esasları, (hedefleri ve ilkeleri ile yer al

maktadır. Bunun yanında, yatırımlara, dıs eko
nomik ilişkilere, fiyat ve ücretlere ilişkin poli
tikaları da plânımızda ayrmtilanyle ele ahm-
mışıtır. Hedeflere ulaşmada sağlayacağımız ba
san, şüphesiz tüm reform ve politikaların za
manımda ve öngörüldüğü şeküde uygulanması
na bağlı olmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal kalkmmlamızın bütün 
yönleri ile birlikte uygulama düzenini de bera
berinde getiren Üçüncü Beş Yıllık Kalkmana 
Plânımızı, Yüce Senatoya sunarken, burada ya
pılacak değerli katkı ve temennilerle, bu millî 
belgemizin daha da mükemmel bir hale geleceği 
umudunu taşıdığımı arz etmek isterini. 

Plân hakkında detaylı bilgiyi benden son
ra Hükümet adına konuşacak Devlet Bakanı Sa
yın Zeyyat Baykara arkadaşımız arz edecektir. 
Sözü ona bırakırken hepinize saygılar sunarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barba
kan. 

Devlet Bakanı Sayın Zeyyat Baykara, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Devilet Plânlama Merkez Teşkilâtınca ha
sırlanarak Yüksek Plânlama Kurulunca ince-
leiüdükten sonra Bakamlar Kurulunca kabul 
edilmiş bulunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plâna, Türkiye Büyük MOlet Meclisi Plân Kar
ma Komisyonumun değerBi tetkikleriimden ge
çip kalbule mazhar olduktan sonra Yüce He
yetinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Huzurunuzdaki Plânın ön hazırlıkları Sa
yın 'Başbakanın da biraz önce belirttikleri gibi 
iki yıldan fazla sürmüş, yüze yakın özel ihti
sas Komisyonunda kamu ve özel kesimlerle üni-
versiıtelerimOze mensup binden fazla uzman bu 
çalışmalara katılmışlardır. 

Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtılmızım uz
manları tarafından yürütülen teknik çalışma
lar 1972 Şubatında uluslararası bir koülokyum-
da tartışılmıştır. Yerli ve yabancı bilim adanı
lan, Türk Konsorsiyum üyesi ülkelerin ve ulus
lararası kuruluşlarım temsilcileri bu koMıokyu-
ma davet edilmişlerdir. Bu suretle plân, teknik 
seviyede her türlü tartışmaya açık tutulmaya 
gayret edilmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Geçmiş plân uygulamalarımızın kazandır

dığı tecrübeler, son on yıllık plânlı kalkınma 
çabalarının ekonomik ve sosyal yapımıza 
kattığı dinamizm, ekonomimizin gerek altyapı, 
gerek metim faaliyelHeri açısından ulaşmış 
olduğu seviye ve sön yallarda uluslararası çer
çevede meydana gelen gelişmeler bu plânın 
(hazırlıklarımda önemle gözönüne alman unsur
lar olmuştur. Bütün bunlar bir arada düşünül
düğünde, üçüncü Plânda değişik bir yaklaşım 
izlenmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

B dindiği giibi ilk iki plân döneminde, gay-
risâfi millî hâsıianin artış hızı, genel kabul 
gören bir kalkınma göstergesi olmuştur1. An
cak bu gösterge, ekonominin yapısındaki de
ğişmeleri yeterli şekilde belir inlemekte dır. Bi
raz önce arz ettiğim çeşitli faktöderin ışığında 
"böyle bir tanımın yetersiz kalacağı düşünül
düğünden, ıbu plânda kalkınma, «Sadece 'belir
li ıbir gelir düzeyine ulaşmak» değil, «Bu dü
zeye, gelişmiş 'bir ülke olmanın gerektirdiği 
ekonomik ve sosyal yapı değişiklik!]erini de 
sağlayarak ulaşmak» şakimde tarif edilmiştir. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın önem
li bir özelliği bu olmaktadır. 

Yine biraz önce arz ettiğim sebepler bu 
plânın haznGıklanııda farklı bir yaklaşım izlen
mesini gerektirmiş ve Türkiye'nin kalkınması
nın yönleri 22 yıllık bir perspektif içinde eb 
alınmıştır. 22 yıllık sürenin seçilmesi Ankara 
Anlaşması ve Katma Protokolle göre Türkiye' 
nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapaca
ğı gümııük birliğini bu süre sonunda g'ereek-
lleştirmesi gereğine dayanmaktadır. Bu neden
le, Türkiye tüm kalkınma çabalarını, 22 yıl son
ra ulaşılması gerekli hedeflere yöneltmek 
amacı ille uzun dönemdi perspektifini belirlemiş 
bulunmaktadır. Üçüncü Plân bu perspektif ve 
ibuna dayalı olarak hasırlanan yeni stratejinin 
ilk dilimi olmak özelliğini de taşımaktadır, 

Üçüncü Plâna girerken, son on yıllık plânlı 
dönem, gerek Birinci ve İkinci Hân 'hedefleri
ne ulaşmadaki başarı açısından, gerekse ulus
lararası alanda vardığımız yeri beli'rleme yö
nünden objektif bir değerlendirmeye tabi tu
tulmuştur. Bu değerlendirmede genellikle se
bep - sonuç analizine girilmemiş, değer yargı
lan verilmemiştir. 
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| Sayın Balkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Biiinil'ği gibi Birinci ve İkinci Plânımızda 
•büyüme hızı yılda % 7 olarak kabul edilmiş, 
'bu hısı gerçekleştiiiımek.için tanım gelirinin yıl-

I da % 4, sanayi gelirinin % 12 ve hizmetler ge
lirinin de % 6,5 civarında artması öngörülmüş
tür, 

Türkiye son 10 yülük dönemde gayıLsâfi mil
di hâsıladan yıllık ortalama % 7 artış hızını 
gerçekleştirmiş, tarım gelirinin arttsış hızında 
plân hedefine oldukça yaklaşmış, hizmetler sek
töründe i'js tespit edilmiş bulunan plân 'hedefi
ni asmıştır. Böylece fert başına gelir, 1982'de 
3 400 TL.'ndan 1972de 5 094 TL.'na yükselmiş
tir. 

Sansyi sektörü içinde, tükettim malları sa
nayiinde ö^smli gelişmeler meiydana gelmiş, 
ara malları sanayiinde ciddî adımlar atılmış, 
ancak yatırını .malları sanayii arzulanan nızla ve 
yorı-id gelişememiştir. 

Kısaca ifade edilmek gerekirse, geçmiş iki 
plân döneminde her alanda önetmli gelişmele'r 
sağlanmış, gerçekleştiremediğimiz belli başlı 
hedef sanayi sektöründeki artış hızı olmuştur. 
Sanayi sektöründeki geri kalmalar, başta is
tihdam ve dış ticaret olmak üzere birçok alan
lardı, etkisini göstermiştir. Ancak, son 10 yıl
lık dönemdeki çabalar neticesinde bu sektörde 
varılan r/okla. önümüzdeki yıllarda hızlı ve kck-
lii bir sanayileşmeyi mümkün kılacak ortamı 
:1a hazırlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Huzurunuzdaki Plânda son 10 yıllık dönem 

hedeflere ulaşma açısından değerlendirildiği 
gibi, bugün varmış bulunduğumuz gelişmişlik dü
zeyi ülkemizin jeopolitik durumu ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile İlişkileri nedeniyle ya
rışmak ve yetişmek zorunda olduğumuz ülkele
re göre de değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Ülkelerin kalkınma düzeyleri konusunda fikir 
verebilecek hemen her alanda yapılmaya çalışı
lan karşılaştırmalar, ülkemizin henüz belirli bir 
gelişmişlik seviyesine varamadığını göstermiş
tir. 

Türkiye son 10 yıllık dönemde, gelişmiş ve 
gelişme yolundaki ülkelerin büyüme hızından 
daha yüksek bir hızla kalkındığı halde, fert 

I başına gelir bakımından Batı Avrupa ülkeleri-
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ne ve komşularına göre oldukça geride bulun
maktadır. Türkiye'nin tarım sanayii ve hizmet
ler sektörlerinin gayrisâfi yurt İçin hâsıla için
deki payları, diğer ülkelerle karşılaştırıldığın
dan, ülkemizin sanayileşme alanında tatminkâr 
bir seviyeye henüz varamadığı ortaya çıkmak
tadır. Bu nedenle Türkiye'miz, hızla ilerleyen 
gelişmiş dünya ülkelerine onlardan daha da hız
lı ilerleyerek ve daha yoğun ve köklü bir sana
yileşmeyi başararak yetişmek zorundadır. 

Biraz önce Birinci ve îklnci Plân dönemle
rinde sarf edilen büyük çabaların başarısı, ül
kemizi bugün artık kalkınma ve sanayileşme 
yolunda hızlı adımlar atmaya hazır hale getir
miştir demiştim. Gerçekten, ekonomimizde sa
nayiin altyapısı, sınaî üretimin belli başlı ara-
malları, sermaye birikimi, yerleşmiş ve kabul 
görmüş olan plân disiplini, döviz kaynakları ve 
yetişmiş İnsangücü gibi büyük önem taşıyan 
faktörler, hızlı bir kalkınmayı ve köklü bir sa
nayileşmeyi başaracak potansiyele varmıştır. 
Ülkemiz, artık ulaşmış olduğu bu seviyenin ya
rattığı bütün İmkânları seferber ederek ve po
tansiyellerini en üst seviyede kullanarak istik
rar içinde kalkınmasını devam ettirmek, kal
kınma yarışında geride kaldığı noktaları telâfi 
etmek ve mevcut temel sorunlarını çözümlemek 
durumundadır. Bunları belirli bir zaman içinde 
ve dengeli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyle 
hazırlanan plânlar samimiyetle benimsendiği ve 
tümüyle uygulandığı ölçüde başarı şansımız bü
yük olacaktır. 

Üçüncü plâna girerken, yukarıda özetlediği
miz şekilde yapılan geçmiş 10 yıllık değerlen
dirme, ekonomimizin bugün hangi noktada bu
lunduğunu bize açıkça göstermiştir. 

Öte yandan, siyasî tercihimizin önemli bir 
adımı olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna ka
tılma kararı, 22 yıllık dönem sonunda bu Top
lulukla gümrük birliğinin gerçekleştirilmesini 
öngörmüştür. Batı Avrupa'nın ileri derecede sa
nayileşmiş ve yüksek teknoloji seviyesine eriş
miş ülkeleriyle gümrük birliğini gerçekleştir
diğimiz zaman, hangi gelişmişlik noktasına gel
miş olmamız gerektiğini dikkatle tespit etmek, 
plân hazırlığında bir zorunluluk olarak kar
şımıza çıkmıştır. Bu, Türkiye'nin bu gümrük 
birliğinin güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak 
ortaklıktan azamî faydayı sağlamasını mümkün 

kılacak bir noktadır. Böyle bir seviyeyi ra
kamlarla ifade etmek amacıyle 22 yıllık pers
pektif üzerinde dikkatli ve titiz çalışmalar ya
pılmış ve ülkemizi bugün bulunduğu nokta
dan, 22 yıl sonra ulaşması gereken noktaya ge
tirmek için izlenmesi zorunlu hedefleri ortaya 
koyan yeni strateji hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

22 yıl sonrası için tespit edilen ve kalkınma 
eğilimimizi, gelişme doğrultularımızı anaçizğile-
riyle gösteren bu sayısal hedefleri kısaca belirt-
nnek isterim : 

Ülkemizde bugün 360 dolar civarında olan 
fert başına gelir, 1995 yılında 1 500 dolara çı
kacaktır. Millî gelir içinde bugün % 23 dola
yında olan sanayi sektörü payı 1995'de % 40'a 
yaklaşacak, tarımın payı ise bugünkü % 28'den 
1995'de % 10'a düşecektir. Sanayi sektöründe 
çalışanların, toplam çalışan nüfusa oranı % 11' 
den % 22'ye yükselecek, tarımda çalışanların 
payı ise bugünkü % 60 oranından % 20'ye dü
şecektir. 

Böyle bir gelir artışı hedefi 22 yıllık dönem
de yılda ortalama % 9 oranında kalkınma hızı 
sağlamayı gerektirmektedir. Ekonomiye böyle 
bir sınaî yapı kazandırabllmemiz için önümüz
deki 22 yıllık dönemde sanayi gelirimizi yılda 
% 12 civarında artırmak zorunluluğu vardır. 

22 yıllık süre sonunda ulaşmamız gerekli bu 
seviye, ülkemizin sadece Avrupa Ekonomik Top
luluğuyla İlişkileri yönünden zorunlu olmakla 
kalmamakta, ayrıca bugün karşı karşıya bulun
duğumuz temel ekonomik ve sosyal sorunların 
giderilmesi için de tek çözüm yolu olarak be
lirmektedir. 

Türkiye'miz, son 10 yılda sarf ettiği çaba
larla birçok alanda önemli gelişmeler kaydet
mesine rağmen, bugün hızlı nüfus artışının ya
rattığı istihdam, hızlı şehirleşme, yetersiz eği
tim, iç tasarruf yetersizliği, dış ticaretimizin 
yapısı gibi bâzı temel sorunlarla karşı karşıya 
bulunmaktadır. 

Şunu açıkça ifade edeyim ki, Üçüncü Plân, 
Türkiye'nin asırlık sorunlarının tümüne önü
müzdeki beş yıl içinde çözüm getirme iddiasını 
taşımamaktadır, taşıyamaz. Ancak bu plân dö
neminde atılacak büyük adımların da yardı-
miyle perspe'ktif için tespit edilmiş bulunan 
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hedefler© ulaşıldığı takdirde, temel sorunları
mıza çözüm getirilebileceği kesin inancını ta
şımaktayız. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık Plâna girerken Türkiye' 

mizin karşılaştığı temel sorunlar gözönünde tu
tularak; yaşama seviyesinin yükseltilmesi, sa
nayileşme, dış kaynaklara bağlılığın azaltılma
sı, istihdam sorununun çözümlenmesi ve gelir 
dağılımının iyileştirilmesi, perspektif dönemin 
amaçlan olarak tespit edilmiştir. Gerektiğinde 
bu amaçlar arasında zaman açısından bir tercih 
yapmak plânlama tekniğinin bir icabıdır. 

Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar, içinde bu
lunduğu jeopolitik durum ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna katılma karan bu tercihin sana
yileşme yönünde yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Ancak bu, diğer amaçların ihmal edildiği ya 
da edileceği anlamını taşımamaktadır. (Strate
jide ve plânda uzun dönemde amaç ve hedef
lerin birbirini engellemeden birbirini destekle
yerek dengeli bir şekilde gerçekleştirilmeleıi 
esas alınmış ve bu dengeler bir bütünlük içinde 
mümkün olan en titiz hesaplara dayandınl-
mıştır. 

Şimdi neden sanayileşmeye ağırlık vermek 
zorundayız; bunun üzerinde biraz durmak is
tiyorum : 

Plancılık aynı zamanda ileriye bakma, ge
leceği bugün mevcut bilgi ve tekniklerle tahmin 
etme ve istikbalde karşılaşılması muhtemel 
önemli problemlere bugünden çare aramak tek
niğidir. 

Türkiye'nin gelecek 22 yılma bu açıdan ba
kıldığında, karşımıza en büyük sorun hiç şüp
hesiz istihdamdır. Bunun üzerinde hep beraber 
durmaya ve çarelerini bugünden ortaya koyma
ya mecburuz. Çünkü bu, bugünden yanna he
men halledilebilecek bir konu da değildir. Bu 
belgede ve çeşitli vesilelerle de arz edildiği gi
bi, 1995 yılına kadar 12 milyon insana yeni İş 
sahalan bulmak zorunluğu ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Geçmiş 100 yıllık dönemde top
lam olarak ancak birbuçuk milyon kişiye istih
dam yaratabildiğimiz gözönüne alınırsa, konu
nun önemi ve ciddiyeti bütün açıklıgıyle ortaya 
çıkar. Tarım sektöründe yeni istihdam yarat
mak imkânı artık kalmamıştır. Diğer sektörle
rin gelişmesinde bağımsız olmayan hizmetler 
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sektörünün, verimli bir şekilde önemli istihdam 
yaratması da beklenemez. Bu kadar vatandaşı
mızı yurt dışında da istihdam edemeyeceğimi
ze göre, geriye bütün dünyada denenmiş ve ba-
şanya ulaşmış bir yol olarak sanayileşme kal
maktadır. Sanayileşme, istihdam yanında di
ğer sorunlann da çözümlenmesine ve amaçların 
gerçekleştirilmesine imkân verecektir. 

Plânda, bir yandan sanayileşmeye büyük 
ağırlık verilirken, öte yandan da halkımızın 
beslenme seviyesini geliştirecek şekilde bir ta
rımsal üretim artışı, tarımda modernleştirme ve 
verim artışı sağlama hususları da önemle göz
önünde bulundurulan hedefler olmuştur. 

Sağlık koşullanılın iyileştirilmesi, eğitim 
imkânlannın artırılması ve eğitim sisteminde 
gereken düzenlemenin yapılması, yerleşime so
runlarının çözümlenmesi konulan da birbirle
riyle dengeli bir şekilde yürütülmek üzere plân
lanmıştır. Esasen kalkınma, her yönü ile ele 
alınması gerekli entegre bir faaliyettir. Her 
alandaki çabalann birbirini destekler ve ta
mamlar nitelikte olması, kalkınmanın tekniği 
icabıdır. Zira, sağlık sorunu çözümlenmeyen, 
eğitim seviyesi çok düşük, yerleşme güçlükle
riyle karşı karşıya olan bir toplumun kalkın
maya tam bir katkıda bulunmasını istemek şüp
hesiz gerçekçi bir davranış olamaz. 

Aynı şekilde sanayinin hammaddesini, ara-
maîannı temin eden ve sanayileşmeyi başaracak 
olan insangücünün beslenmesini sağlayan ta-
nm sektörünü ihmal edem bir sanayileşme po
litikası da şüphesiz gerçekçi değildir. Kaldı ki, 
tanmda verim artımı ve modernleşmeyi sağla
yacak tek yol da sanayileşmedir. 

Bir denge içinds 1S73 - 1995 döneminde 
tarım sektörünün yılda ortalama % 4,6, sa
nayi sektörünün % 11,2 ve hiznıeil'er sektörü
nün % 9 oranlarında gelişmesi öngörülmüş; 
1995 yılında 26 milyon dolayında 'işgücü arzı
nın tümüne iş imkânı yaratılacağı, ancak % 3 
oranında arızî işsizlik olabileceği hesaplan
mıştır. Yine 1995 yılında temel eğitimin bi
rinci kademesindeki nüfusun tümüne yüksek 
öğretini çağındaki nüfusun % 15'i gibi oldukça 
yiikssk bir oranına eğitim ümlkânı sağlana
caktır. Yine bu yıl da 2 500 kişiye bir sağlık 
evi vs 2Ö0 kişiye bir ha*ta yatağı temin edile
bilecektir. 
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Bütün bunlar entegre bir kalkınma çaba-
sının belli başlı göstergelerini teşkil etmek
tedir. Üçnücü Plân ve bundan sonraki plânlar 
ülkemizi bu hedeflere adım adım yaklaştıra
cak sifyaset belgeleri olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Şimdi müsaadenizle 1973 - 1977 dönemimi 
kapsayacak olan Üçüncü Ee§ Yıllık Kalkın
ma Plânının bâzı ayrıntılarına girmek istiyo
rum : 

Bilindiği gibi geçmiş plân dönemlerinde 
biri Devlet Plânlama Teşkilâtının, diğeri de 
Devlet İstatistik Enstitüsünün olmak üzere 
Türkiye'de iki millî gelir serisi kullanılmak
taydı. Bu, hem karışıklığa yol açmakta hem 
de uluslararası alanda bir tenkit konusu ha
line getirilmekteydi. Bu vesile ile şunu arz 
edeyim ki, Üçüncü Plân hazırlıklarıyl s birlikte 
uzun süren çalışmalardan sonra bu iki seri 
birleştirilerek tek bir yeni seri haline getiril
miş ve huzurunuza geıtirilne plânda bu sariler 
kullanılmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bu 
uzun dönemli stratejinin ilk dilimi olarak, 
ilk iki plânımıza oranla daha yüksek bir kal
kınma hızını hedef almaktadır. Bu dönemde 
gayrisâfi yurt içi hâsılanın yılda ortalama 
% 8, gayrisâfi millî hâsılanın ise % 7,9 ora
nında artması öngörümüştür. Böylece, 1971 
fiyatlarıyle 1972 yılında 191 milyar lira olan 
gayrisâfi millî hâsıla 1977 de 280 milyar li
raya ulaşmış olacaktır. 

Gelirlerdeki bu artışın istikrar içinde sağ
lanması ve istikrar içinde hızlı kalkınma, plâ
nın esas ilkesi olmaktadır. Bu hedefler ger
çekleştiğinde, 1972 de 5 094 Türk Lirası olan 
fert başına gelir, 1977 de 6 640 liraya yük
selecektir. Millî gelirde hedef alınan bu ar
tış yanında Üçüncü Plânda ekonomik ve sos
yal alanda önemli yapısal değişmeler de öngö
rülmektedir. 

Birinci ve ikinci plânlarda da üzerinde 
önemle durulan yapı değişikliğinden neler 
ikasdedüdiğini bir kere daha açıklığa kavuş
turmakta yarar görüyoruz Bu, kısaca eko
nomik ve sosyal alanda gelişmiş ülkeler yapı
sına yönelen çabaları ve değişmeleri ifade et
mektedir. Meselâ, Üçüncü Plân, gayrisâfi yurt 
içi hâsılanın birleşiminde önemli bir yapı de

ğişikliğini hedef almaktadır. Nitekim, sana
yinin payı 1972 yılında % 23 den 1977 yı
lında % 27 ye çıkarken, tarımın payı 
aynı döneımde % 28 den % 23 e düşecek, hiz
metlerin payında ise önem'd bîr değişme ol
mayacaktır. 

İkinci bir yapı değişikliği de sanayinin kendi 
içinde olacaktır. Toplam imalât sanayii içinde 
tüketim mallarının oranı 1972'de % 47'den 1977 
yılında % 38'e inerken, ara mallarının payı ay
nı dönemde % 39'dan % 44'e, yatırım mallarının 
pay], ise % 14'ten 1977'de % 18'e çıkacaktır. 

Dış ticaret: özellikle ihracatın yapısında da 
önemli yapısal değişiklikler hedef alınmaktadır. 
İhracatımız içinde tarım ürünlerinin payı önem
li bir azalma göstererek 1972'de % 72'den Üçün
cü Plân dönemi sonunda % 51'e düşecek, buna 
karşılık sanayi ürünlerinin oranı % 23'ten % 42' 
ye, madenciliğin payı ise % 5'ten % 7'ye çıkmış 
olacaktır. 

Kalkınma ve sanayileşmeye paralel olarak is
tihdamın tarım ve tarım dışı dağılımında önem
li yapı değişmeleri meydana gelecektir. Nitekim, 
1972 yılında çalışanların % 65'i tarım, % 35'i 
tanm dışında iken, plân dönemi sonunda tarım
da çalışanlar % 58'e düşmekte, tarım dışında 
çalışanlar ise % 42'ye çıkmaktadır. 

Hızlı şehirleşmenin tabiî bir sonucu olarak, 
nüfusun şehir - köy yapısında da önemli değiş
meler beklenmektedir. Bugün nüfusumuzun 
% 62'si köylerde, % 38'i şehirlerde yaşamakta
dır. Üçüncü Plân dönemi sonunda nüfusumuzun 
% 53'ü köylerde % 47'si ise şehirlerde yaşamış 
olacaktı?. 

Yapısal ya da bünyesel değişikliklerle anlat
mak istenilenler kısaca bunlardır. Bütün bunlar 
mutlak bir azalmayı, düşmeyi değil, sadece top
lam içinde yüzde olarak değişmeyi ifade etmek
tedir. 

Üçüncü Plân döneminde bu hedefleri gerçek
leştirmek üzere 1971 fiyatları ile 291 milyar li
ralık toplam yatırım öngörülmüştür. Bu, geçmiş 
plânlara göre ülkemizin yatırım gücünün ne ka
dar arttığını açıkça ifade etmektedir. Nitekim, 
yine 1971 fiyatları ile geçmiş 10 yılda toplam 
olarak 254 milyar liralık yatırım yapılmışken, 
sadece Üçüncü Plân döneminde bundan 30 mil
yar lira kadar fazla bir yatırım hedef alınmıştır. 

— 253 — 
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Üçüncü Plân döneminde yapılacak 281 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımının, 33 milyarı ta
rım sektörüne, 128 milyarı sanayi sektörüne, 120 
milyarı da hizmetler sektörüne yöneltilecektir. 
128 milyar liralık toplam sanayi yatırımının 18,3 
milyarı madencilik, 24 milyarı enerji ve 87.7 
milyarı da imalât sanayiinde gerçekleştirilecek
tir. Birinci ve İkinci Plân gerçekleşmelerine göre 
sadece Üçüncü Plân döneminde, iki plân döne-
mi toplamından madencilikte % 50, enerji, sek
töründe % 25 ve imalât sektöründe % 48 daha 
fazla yatırım sabit fiyatlarla hedef alınmakta
dır. 

Yatırımların sektörler arasındaki dağılımın
da, sanayiye ağırlık verilmiş olması, başta tarım 
olmak üzere diğer ekonomik sektörlerle, sosyal 
sektörlerin ihmal edildiği kanaatini uyandırma-
malıdır, demiştim. Yatırımların dağılımı ve he
deflerin tespiti ülkemizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel ihtiyaçları ile çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak ülküsü gözönünde tutularak bir denge 
içinde yapılmıştır. 

Tarım sektörüne Üçüncü Plân döneminde ya
pılması öngörülen 33 milyarlık yatırım, ikinci 
Plân döneminde yapılan 18 milyar liralık yatı
rıma oranla yaklaşık olarak iki misli yüksektir. 
Kaldı ki, sanayi sektörü yatırımları arasında 
mütalâa edilen gübre veya çeşitli gıda sanayii 
yatırımları da, doğrudan doğruya tarım sektörü
ne katkısı olacak yatırımlardır. Yapılacak bu 
yatırımlarla tarımsal üretimde bu plân denenim
de yılda % 4,6 oranında artış sağlanacak, 1977 
yılında 5,5 milyon tona ulaşan gübre ve yine ay
nı yılda 235 bin adede varacak traktör kulla
nımı ile tarım sektöründe modernleşme ve verim 
artışı sağlama yönünden önemli adımlar atılmış 
olacaktır. 

Hizmetler sektöründeki gelişmeler, esas iti
bariyle sanayi ve tarım gibi üretken sektörlerde
ki gelişmeye bağlı olduğundan, hizmetlerdeki ge
lişme hedefleri, üretken sektörlerde öngörülen 
hâsıla artışlarına uygun olarak tespit edilmiş
tir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Karma ekonomi düzenini esas alan üoüneii 

Beş Yıllık Plânda hedef alman 281 milyar lira
lık sabit sermaye yatırımının 158 milyarı kamu 
kesimi, 123 milyar liralık kısmı ise özel kesim 
tarafından gerçekleştirilecektir. Toplam yatı

rımlar içinde plan döneminde kamu kesimi pa
yının ortalama % 56, ezel kesim payının % 44 ci
varında olması Eklenmektedir. Bu dönemde 
kamu, ezellikle ara malı sanayilerinde ve altya
pının geliş-' iribresinde büyük sermayeyi gerekti-

' ren yatırımlsrla geri kalmış yörelerde ticarî kâr
dan eok sosyal kârı önplâna alarak sanayi yatı
rımı yapaoaoıridan toplam yatırımlar içindeki 
kamunun pay:> yüksek olmaktadır. 

Bu yatırımlara paralel olarak üçüncü Plân 
döneminde tarım, sektörü üretiminin yılda orta
lama % İ.Ö., madenciliğin % 15,3, imalât sana
yimin % 11,7, enerjinin % 12,5 ve hizmetlerin 
% 8,2 artması hedef alınmıştır. 

Ekonomik sektörler arasında kurulan denge 
yanında kalkınmanın yurt düzeyinde dengeli şe
kilde gerçekleştirilmesi de, önemle üzerinde du
ralar. hususlardan bilidir. Yöresel gelişme fark
larının giderilmesi amacı, Üçüncü Plân dönemin
de kalkınmada öncelik verilmesi gereken yörele
rin ağırlık kaşanmasını zorunlu kılmaktadır. Ya
tırımların buralara yönlendirilmesinde yöresel 
gelirime betaıiiiyellerinin en üst düzeyde değer
lendirilmesini mümkün kılacak ekonomik etken
ler üzerinde durulmuş ve gerektirdiği teknolo
ji kdıanjdo belirli bir yerde kurulmasında zo-
luııluiuk bulunmayan yatırımların yurt düzeyi
ne yaygınlaştırılması esası benimsenmiştir. Kal
kınma cuceıiği olan yöreler için plânlanmış olan 
önemk mr. dericilik yatırımları, Elbistan - Afşin 
Kömür işletme:,i. Masıdağı Fosfat işletmesi, Div
riği demir prejeei ve Hasan öelebi Demir Ma
deni ieleı.meıiime imalât sanayii yatırımları ise 
gmı-îîikb el kombinası, yem, şeker, un, makar
na, biîkkeı yağ,, deri - kösele konularına yönel
miş bakmmaktadır. Kalkınmada önceliği olan 
yöreler iein teepit edilmiş bulunan bu yatırım 
peojeleri; komu tara Tından veya kamu öncülüğü 
ile geıeeelıiLİriIecektir. Ayrıca özel sektörümü
zün, bu yörelere gitmesi kolaylaştıracak her tür
lü leooik tedbirlerinin alınması da öngörülmüş-

üeüiioü BSL' Yıllık Plân döneminde hedef alı
nan hmk ve jeaygın bir yatırım seferberliğinin 
önemli bir taıarruf gayreti gerektireceği tabiîdir. 
Bu denem ivin öngörülen yatırım hedeflerinin 
gereekOj--..îoiieMImeoi için, marjinal tasarruf eği
limini'". % 33 olması, başka bir deyimle iç tasar
rufların yılda ortalama % 13,6 dolayında bir hız-
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la artırılması gerekmektedir. Yüksek olmakla 
birlikte bu, ulaşılması mümkün bir tasarruf ar
tışıdır. Uzun dönemde ulaşmayı amaç edindiği
miz noktaya varmak için bu tasarruf oranını ger
çekleştirmek zorunludur, öngörülen bu artış 
gerçekleştirildiği takdirde, tasarrufların gayri-
sâfi millî hâsıla içindeki payı 1972'de % 19,6 
iken, 1977'de % 25,4'e çıkacaktır. 

Marjinal tasarruflarda, yani Üçüncü Plân 
döneminde artacak gelirden sağlanacak tasarruf
larda önemli artış beklenmekle birlikte, halkımı
zın refahında geçmiş dönemlerden daha yüksek 
oranlarda iyileşmeler de olacaktır. Şöyle ki: Re
fah gelişmelerinin güvenilir iki göstergesi olan 
fert başına toplam, tüketim vs fert başına özel 
tüketim geçmiş 10 yıllık dönemde sırası ile yılda 
% 3,5 ve % 3 artarken, Üçüncü Plân döneminde 
fert basma toplam tüketim yılda 3,9 ve fert ba
şına ezel tüketim yılda % 3,5 artması hedef alın
mıştır. 

Gönüllü tasarrufların gelişme imkânı sınırlı 
olduğundan, toplam, tasarrufların artırılmasında 
kamu sektörünün önemli bir rolü olmaktadır. 
Hedef alman kamu tasarruf miktarına mev
cut vergi ve vergi idaresi sisteminin ıslahı ve ge
lir .esnekliğinin yükseltilmesi suretiyle sağlana
cak artışlarla ve Kamu iktisadi Teşebbüslerin
de yapılacak düzenleme sonucunda elde edilecek 
ilâve kaynaklarla ulaşılması öngörülmüştür. 

Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Burada gelir dağılımı konusuna da değinmek 
istiyorum. Gelir dağılımının iyileştirilmesi, temel 
amaçlar arasında yer almaktadır. Gerçekçi bir 
görüşle perspektif dönemde bir yandan yaşama 
düzeyinin yükseltilmesi önögrülmekte, bir yan
dan da mevcut dengesizlik gözönünde tutularak 
artan refahın dengeli bir şekilde dağılımına im
kân verecek politikalar ve tedbirler üzerinde 
titizlikle durulmaktadır. Gelir dağılımı ile il
gili ilke ve tedbirler plânın bütün bölümlerine 
ve sektörlerine yansımıştır. Hızlı sanayileşme
nin yaratacağı istihdam imkânı, toprak ve tarım 
reformu ile sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, 
gelir dağılımının iyileştirilmesine büyük katkı
larda bulunacaktır. Ayrıca vergi sistemindeki 
düzenlemeler, ücret politikasında öngörülen ted
birler, tarımda destekleme politikasının yeniden 
düsenlenmesi ile eğitim ve sağlık imkânlarının 
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yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliğinin yaratılma
sı gelir dağılımını iyileştirici önemli çabalardır. 

Daha önce de değirdiğim gibi, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân milletimizin yaşama şartlarını iyileş
tirmeye yönelen sosyal hedefleri de belirli bir 
denge içinde tespit etmiştir. En plân donemi 
içinde öngörülen verimli faaliyet ve hizmet se
viyesi tarım dışı sektörlerde 1 milyon 500 bin ilâ 
1 milyon GÖ0 bin kişi için istihdam imkânı yara
tacaktır. öte yandan halkımızın sağlık ihtiyaç
lar mı karşılamak amacı ile 10 bin kişiye bir sağ
lık ocağı ve 3 bin kişiye bir sağlık evi standardı 
hedef alınmıştır. Bunun dışında, mevcut sağlık 
şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçların nitelikli 
bir şekilde karşılanabilmesi için koruyucu ve 
tedavi edici hekimlik ile ilâç konularında çok 
yönlü tedbirler getirilmiş; ayrıca sağlık hizmet
lerinin yurt düzeyine yaygınlaştırılması amacı 
ile de gerekli tedbirler geliştirilmiştir. 

Eğitim konusu bu plânda özel bir dikkatle 
ele alınmaya çalışılmıştır. Nitekim, plân donemi 
içinde ilk öğretim çağındaki nüfusumuzun yüz
de yüzüne; orta öğretimin birinci devresinde bu
lunan nüfusumuzun da yüzde 50'sine eğitim im
kânı sağlamak hedefi kabul edilmiştir. Ayrıca, 
mevcut eğitim imkânlarının nitelik bakımından 
yeniden düzenlenmesine ve yurt düzeyine yay
gınlaştırılmasına da büyük, önem verilmiştir. 
Halkımızın okuma - yazma ve bilgi seviyesini 
yükseltme amacı yanında bu plânda, eğitim sek
törüne bir ağırlık verilmesinin başka bir nedeni 
daha vardır. Hedef aldığımız hızlı ve köklü sa
nayileşmenin, teknik alanda ve idareci kademe
sinde gerektirdiği yetişmiş insan gücü ihtiyacı
nın karşılanması büyük zor unluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu zorımluk gözönünde tutuldu
ğunda, bugünkü eğitim sistemimizde bir reforma 
gitmek gerekmektedir. Çünkü, mevcut eğitim 
sistemimiz hızlı sanayileşme vetiresi içinde sık 
sık ortaya çıkacak olan eğitim programında de
ğişiklik gereklerini süratle uygulayacak esnek 
bir yapıya sahibolmadığı gibi, kalkınma çabala
rına katkısı olacak nitelikte ve sayıda insan gü
cü yetiştirecek potansiyelden de yoksundur. Gü
nümüzün ihtiyaçlarının tersine, belirli alanlarda 
lüzumsuz yığılmalarla karşılaşılmaktadır. Bu ne
denle, eğitim reformu üçüncü Plânda önemle ele 
alınmış ve gerekli görülen nitelikteki reformun, 
temel doğrultuları ve ilkeleri plânda belirtilmiş-
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tir. Eğitim reformunun gerçekleştirilmesi için 
Üçüncü Plân döneminde bu sektöre 14 milyar li
ralık yatırım yapılması öngörülmüştür. Geçmiş 
on yılda bu sektöre yapılan yatırım tutarı ise, 
13,7 milyar lira idi. 

Sanayileşme yönünden yapısal bir değişikliği 
sağlayarak, kalkınmalım gerektirdiği sektöre! 
hedefleri ayrıntıları ile ve bir denge içinde be
lirleyen kalkınma pia.ni, bu hedeflere ulaşmanın 
yollarım, da tespit etmiş, her alanda alınması ge
rekli tedbirleri geliştirmiştir. Selrtörel hedefle
re varmak için uygulanacak tedbirler yanında, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda plân uygulamasını ko
laylaştırmak, ekonomide istikrar sağlamak ve ve
rimliliği. artırmak için, ekonominin bütününü il
gilendiren konularda çeşitli politika ve reform
lar yer almaktadır. Tasarruf ve finansman po
litikaları, dış ekonomik ilişkiler politikası, yatı
rımlara ilişkin politikalar, fiyat ve ücret politi
kalar". ile, malî ve ekonomik örgütleşme politi
kaları bu plânda tedbirleri de düşünülerek ana-
hatları ile geliştirilmiştir. 

Ayrıca kalkınma plânlamasının vazgeçilmez 
bir aracı olan reformların, genel çizgileri ve il
keleri de plânda yer almaktadır. 

Bu plânda teşvik ve yöneltme politikaları da 
kararlılık ve açıklık esas olacak şekilde yeniden 
ele alınmıştır. 

Plân hedeflerinin tümü ile samanında gerçek
leştirilmesi öngörülen politikaların islenmesine 
ve reformların yapılmasına bağlı olacaktır. 

Sayın. Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli. üyeleri; 

Ananoktaları ve temel yönünü kısaca çizme
ye çalıştığım Üçüncü Beş Yıllık Plân, ülkemizin 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli 
gelişmelere yol açacak, milletimizin çağdaş uy
garlık düzeyine daha büyük bir hızla yaklaşma
sını. sağlayacak bir belge olarak ve Plân Karma 
Komisyonunun görüş ve katkılarını da ihtiva 
ederek huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Yüce Senatonun değerli katkı ve görüşleri 
ile Üçüncü Beş Yıllık Plânın daha da geliştiril
miş bir duruma geleceğinden emin bulunduğu
muzu belirterek, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Plân Karma Komisyonunun ra

porunu okutuyorom. 
(Plân Karma Komisyonunun raporu okun

du.) 
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EBi? SOMUNOĞLU (Erzurum) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Sonıunoğlu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) —• Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bundan evvelki toplantıda Başkanlık Divanı

nın kararım dinledik, Perşembe günkü bu kara
ra göre, Pazartesi yani bugünden itibaren Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânının müzakeresine 
geçilecek. 

Plânın tevzi edildiğini göremediğim için ar
kadaşlarıma sordum, «Yarın tevzi edilecek» den
di ve hakikaten Cuma günü dolaplarımıza kon
muştu. 

Muhterem, arkadaşlarım, 1097 sayfalık Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 22 sene sonraki 
kalkınmamışı ve Ortak Pazara girişimizi de na
zar?. itibara alarak getirilmiş bir Plândır. Bina
enaleyh, bu 1097 sayfalık Plânın bir günde ni
hayet iki günde incelenmesine, bunun teknik ve 
eleştirilmesine geçilmesine de imkân olmadığını 
tahmin, etmekteyim. Nitekim, Bütçe Karma Ko
misyonunda bir arkadaşımız «Çok rica ederim, 
bu Kalkınma Plânını bütün parlamenterlerin 
okuması lâzımdır.» demişti. Hakikaten bu Plâ
nın. okunması, tetkik edilmesi lâzım. 

Şimdi, bu andan sonra istenecek herhangi 
bir şey yok; fakat bir hafta 10 gün hattâ 15 
günlük bir zaman bırakılsaydı bunun üzerinde 
gereken incelemeyi yapardık. Şahsım adına ifa
de ediyorum, bilmiyorum, arkadaşlarım ne ya
pacaklardır? Belki daha evvel çalışmışlar veya 
komisyona gidip gelmişlerdir, oradan bilgileri 
vardır. Burada çok iyi şeyler bulunmakla bera
ber bunun incelenmesi, mukayesesi de o nispet
te zordur. 

Bu sebeple iyi incelenemeyeceğinden, şu 6 
günün nasıl geçeceğini de bilemiyorum. Plânın 
10 gün evvel dağıtılması icabederdi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sonıun
oğlu. 

Muhterem, arkadaşlarım; Anayasanın 129 ncu 
ve müteakip maddeleri, 77 sayılı Kanun, içtüzü
ğün. 90 ve 91 nci maddeleri maalesef arkadaşı
mızın ifade ettiğinin dışında bizi bağlamakta
dır. Bu bağlantıyı kanun ve içtüzük dışında bir 
de Danışma Kuralu ile tespit etmiş bulunuyo
rum. Danışma Kurulunun almış olduğu karar da 
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tarafınızdan kabul olunmuştur. Bu durum kar
gısında Saym Somunoğlu'nun temennisine Baş
kanlık olarak iştirak etmemize imkân yoktur. 

Müzakerelere devam ediyoruz. Söz sırası, 
Millî Birlik Grubu adına Sayın Ahmet Yıldızın. 

Buyurunuz Sayın Yıldız. 
M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 

(Talbiî Üye) — Sayın Başkan, Cuımhuriyet Hü
kümetinin sayın, üyeleri, sayın uenatörİeT; 

Ben, Millî Erlik Grupu adına genişçe bir 
çerçeve içinde plânı inceleyerek, ki.yasLLamalar 
da yaparak, somut önerileri de kapsayan grup 
görüşünü sunmaya çalışacağım. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin, önümüzdeki 22 
yıllılk bir süre içindeki kalkınma camialarını 
düzenleyerek Delvlst yönfîîdtminde temel ola
cak çok önemli bir 'belgeyi gülüşmekteyiz. Kal
kınma puanları görüşülürken, ülkelerin kamu
oyları ve parlâmentoları olağanüstü Kir ilgi ve 
cnemla konuyu ele alırlar. Oysa, Türkiye'de bugün 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve onun par-
çaısı olan perspektif plâna karşı tanık olidüğü
müz ilgisizliktıen üzüntü doymamak elden gel
mez. Yıllık 'bütçelerim görüşmeleri kadar ilgi 
görmeyen bu plânlar, 5 yıllık ve hattâ 22 yıl
lık 'bütçelerin dayanağı önemli belgelerdir, il
gisizlik yalnız Parlâmenıto çevrelerinde değil, 
Tüıik kamuoyunda ve ilgilenımiesü gereken bü
tün çevrelerde belirgindir. Gönül isterdi ki, 
türlü çevrelerde plânlarla ilgili seminerler, açık 
oturumlar düzenlenerek, halikın ve yetkili bü
tün çevrelerin yeğlemeleri, tercihleri belirmiş 
olsun. Ger d', uluslararası bir kolegyum yapıl
mış, ama ulusail bir koîegyum dâhi yapılma
mış. Bu derece geniş bil* tartışmaya konu ol
masını arzu ederdik. Oysa, az sayıda birkaç ya
zar ve çek sınırlı çapta birkaç çevre dışında, 
özlemini duyduğumuz ilgiyi görememekteyiz. 
Toplumsal gelişmelerimizin anaçizgilerinli 'belir
leyen ve bütün bireylerimizin geleceğini il-
giieadirldiği hailde plânın yeter bir illg'i görme
melinin başlıca nedeni; toplumun hiçbir soru
nuna çözüm getirmeyecek konularla yönelti
len gereksiz tartışmalara yoğun 'biçimde dal
mış olmamızdır. 

Seçimi kim kazanırsa kazansın; Devlet yö
netimline temel olacak plân, bugünkü bütün 
sorunlardan önce ilgi ille ele alınmalı idi. Bü
tün görüşlerin sentezi ile tüm özlemleri yansı

tan somut çjözümleate ulaşılması, ancak belirt
tiğimiz ölçüde bir ilgi il'e 'sağlanabilir. 

Sayın arkadaşlarım; plânlı döneme ğir-
ıdiıkten sonra ülkemizin düşümsel yöndeki ge
lişmeleri, umut verici bir düzeye ulaşmıştır. 
Gerçekten plân düşünü, Türkiye'de yaygın bir 
iberılimısayiş sağlanmıştır, ülkemizdeki düşün 
gücünün, geîişmi'şüğinin ve rnıutlu bü* Türkiye 
yaratacak kafaların varlığının da kesin bir 
kanıtıdır plân. 

Devlet Plânlama örgütü Türkiye'de bir okul 
görevi yapmaktadır. İdeolojiden, doktrinden 
ve plândan öcü gibi kaçanların etkilediği bir 
oıtamia, b'jr toplumda sağlanan bu gelişme
ler çok önemlidir. Plân, politikamıza da düzey 
kazandırmada, söviye kazandırmada, Parlâ
mento ve tüm olarak poli'J'k tartışmalara bilim
sel verilerin ve yurt gerçeklerimin yansımasını 
sağlamada çok yararlı olmuş ve parlâımıanıter-
lük gcırevlerini de kolaylaıştırmıştar. Gerçekte 
bug*ün paılâmlaaıterlik görevi, plâna başvurdu
ğumuz zaman konuşacak birçok hususlara daya
ndık bulmayı sağlıyor. 

Görüşmekte olduğumuz plân, övgüye değer 
bir çalışmanın ürünüdür. Bu plânın dayandığı 
doktrinin, hattâ doktrMeri yurdun gerçeikletriine 
uygun olduğu kanısındayız. Geçmiş uygulama 
ve deneylerden yararlandığını görmekteyiz. Plân
da geçen «Ulusal IbüıSünleşmenin, sosyal daya
nışmanın duyarlılık vs etken bir kamu yöneti-
ırlnıin stratejik ilkelerle özdeşmiş siste-mlM 
çsibalarryle gerçeıkleştiriJlme'si önlgörüırnüştür.» 
sözlerine uygun, bir politika, Türkiye'nin uzun 
süreden beri gereksemesini duyduğu bir po
litikadır. Gereksemesini duyduğumuz politika
nın tanimlamasını plân yetenekle ve çok gü
zel yapmıştar. 

Yeni perspektif plânın ve Üçüncü Beş Yıl
lık Plânın övgüye değer birkaç niteliğine de 
değinerek konuşmamızın giriş bölümünü biti
receğiz. 

Garçektem plânın gerçekçiliği, içerüklüği, 
kapsamı ve aişamalh uygulamaları önlgörmsesi, 
mlalkro - ektanomiik bir çerçeve, uzun sürellî bir 
panspektüf içinde (beş yiila isığoMacak, üsleri, 
bir yuHak programlara sığdırılllaoak eylemleri 
ve sektör ve alt sektör anıaplânUaın ile iî plân
ları kullanılarak plânlı kaölkıanmıaimın kalkanımla 
süreci içimde tüm tülkeyi kavrayan ve kamu yö-
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netiıminin her yönüne kaynaklık eden yenil stra
tejimin plân -anlamındaki gelismelsriinıizin en 
olumlu yenil (olduğunu belirtmek isteriz. Gerçi 
plânın bu en iyi niteliğini eleştirenlere rastlıyo
ruz; fakat (bizce plâ/nın en beğenilecek nıildiği 
bu, Kannı yönetiminin tümünü kapsayan, ada
maları ve bölmeleri plâna ayrı ayrı koyarak bir 
bütün içinde tüme Yarım uygulamasını öngö
ren bir plân oluşunu ve uzun sünede bu tüme 
varımı parça parça birbirlerine bağlayan tutar
lı bir felsefeye dayamışım beğeniyoruz. 

Perspektif plân süresini dahi aşan 15 - *25 
yıllık sektör ve alt sektör plânlarının yapılma
sını öngören »ifadeleri ise, uzak geleceği de dü
şünen bir yönetimin sağlanmasına ışık tutucu 
nitelikte görmekteyiz. 

Plânda geçen şu sözleri, dikkatinize suna
rım. Bu sözleri Türkiye'nin her hükümeti unut
mayacak ve (uygulayacak bir inanç yaratıcı ni
telikte' saymalıdır. Bakın söze : 

«Bu gelir düzeyine 've ekonomik yapıya 22 
yılda erişmek için ekonominin tümünün vs ana-
sektörlerkıin hangi ıhızîa büyüyebileceği değil, 
ne hızla büyümesinin gerektiği saptanmıştır,» 

Arkadaşlarım; biz bu sözü Atatürkçü bir 
kararlılığın deyimlennıesi olarak değerlendir
mekteyiz. İkinci Dünya £ riyasının ünlü komu
tamı; arından elan General Marshall, Amerikan 
stratejisini tanımlarken, böyje bir strateji öne
riyor; diyor ki : «Amerika, dünyada ine yapa
bilirle bağlayamayız; ne yapmalıdır? Olanak
larımızı. o ne yapmalıdır amacını belirleyen bü
yük koşularda,..» diyor; biz askerler klâsik ola
rak durum tartışmasını yaparken olanakları, 
araçları dizeriz; eh bunların doğal sonucu şöy
le bir karar olmalıdır deriz. Bu normal tartış
ma. General Mars hail : «Hayır ne yapılm abdır? 
Nereye ulaşmak zorundayız? Bu tespit edildik
t in sonra, buna göre zorlamalıyız olanak1 arı. 
Buna göre, toplumu itici bir sürece sokmalıyız.» 
diyor ve onun için 40 fbin muvazzaf subayı 1.5 
yılda 900 bine çıkaran metot bulunmuştur Ame
rika'da. 

Plân da.: ne yapabileceğimizi, hemen elimiz
deki her şeyi koyupda. hah iste bunlar var, da
ha fazlasını yapamadığımıza göre, bunlarla yü
rüyelim değil; «22 yıl sonunda r e yapmalıyız? 
Bu amacı ortaya koyup, ona, zeri amaliyiz toplu
mu.» diyor. Biz Plânda bu görüşü, ezellikle az 
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gelişmiş ülkelerin böyle atılımlı, kararlı, cesur 
davranışı için güzel bir örnek ve bütün politi
kacılarım,, hepimizin- böyle bir davranış içinde 
bulunmamız, Türkiye'nin bugün dünyada bu
lunduğu konjonktür içinde zorunlu bir politika 
olduğu inancındayız. 

Plândaki ikinci nitelik «Perspektif değiştir
me» dir. 

Yeni bir perspektife göıe kalkınma atılım
larımızı düzenleme gereksemesi duyulunca, ka
rarlaştırılan 15 yıllık perspektif sona ermeden, 
22 yıllık bir perspektifin saptanması yerimde 
bir karar 'Olmuştur. Onun 'için, uzun süreyi kap
sıyor dije bugünkü plândan kaygılanmak ge
rekmez. Gelecekte de böyle bir değişiklik so
rumluğu çıkar ise, yeni bir durum tartışmacı ile 
yeni bir perspektif, Plânda yeni 'değişiklikler 
yaparız. Dinamik bir toplum içinde statik 
t i r belgemin değişmezliğine irunamayacağız 
elbette. Bu bakımdan Üçüncü Beş Yflbk Plân, 
birinci 15 yıllık perspektif plândan iikinei 22 
yülık plâna geçişin de plânı olmaktadır. Böyle 
bir geçiş niteliği de vardır. Bu plân çalışmaları 
vs onların ürünü olan yeni plânlar, pok't'k yeğ
lemeler (tercihler) yapıldıktan sonra, onlara 
göre en mükemmel plânları yapabilecek bir ör
gütümüzün varlığını göstermektedir. 

Sayın arkadaşlarım; bu 'giriş kısmını sun
duktan sonra, plân üzerindeki görümlerimizi üç 
başlık altında sunmaya çalışacağım : 

1. Gsçnrî plânların uygulanansıniaki ba
şar: s:zlikla'::n ve başarıların nedenleri ile on
lardan alınması gereken dersler. 

2. Gelecekte öngörükm gelişmelerin değer
lendirilmesi. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
uygulanmasına ilişkin görüşler. 

Bu suretle, nereden gelip nereye gidilmekte 
olduğunu belirlemeye çakşaeağız. 

Sayın, arkadaşlarum. geçmiş plânların uy
gulanması ve sonuçlarına ilişkin görüşlerimizi 
sunuyorum. 

Kalkınma plânlarının yaygınlaşması İkinci 
Dünya' Savaşından sonra başlamıştır; fakat 
Türkiye,, daha Kurtuluş Savaşı biler bitmez, 
ekonomik kalkınmasını düzendi biçimde yürü
tebilmek için, Ekonomi Konferansını toplamış 
ve 1934 yılında sosyalist ülkeler dışında, belki 
de ilk plân17!, bir ekonomik politikayı uygulayan 
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ülke idlnraştuır. Türkiye'de plânın geçmişi !böy
ledir. Çağdaş anlamda bir kalkınma plânı ol
mamakla birlikte, yine de başarılı sonuçlar ve
rem ti!l!k plândan, savaştan ötürü uygü':anam'a-
yan ikinci plândan, savaş sonrası plıânîı dlrono-
miye yönelime eğilimlerimden ve 1950'dîn sorrra-
plânsız, programsız döneımden sonra, 27 Mayıs 
Defvriımi ile plânflaıma bir anayasal organ haili
ne gelmiştir. Türkiye'de. Plân düşününe kliiş-
mamlığı sürdüreni birtakım bozguncu ea"balar:f. 
karşın, gerçek anlamı i1 e iyi bir p'ân yapabi
len Devlet Plânlama örgütünün olumlu çalışma
larımı gönülden Ideste'Mısyenlerin çaibaJarı ir<3 
plân düşünü (fikri) Türk kamııoyıın'da yaygın 
bir benim'seyiiş sağlamıştır. Plâna ka,r":ı o^anra-
nın da, hatalı tutumlarını değişti re -:"3k, pTârrn 
vazgeçilmezliğini kavramaya başlamaları, fc".ı 
döneımde uygulanan Birinci ve İkinci Beş Y'l-
lık Flânfîa'on gemel bir değerlendirilmesini ya
parsak, onların ıda olumlu katkılarını to.kdkls 
karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

O halde önce, birinci ve ikinci planların bir 
değerlen dirilmesini yapalım. Bunun için, bunla
rı 'birkaç maddede özetliyorum, 

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Ana
yasanın 'öngördüğü sosyo - ekonomik politika
ya uygun 'olarak 'hazırlanmış ve uygulanmasın
da da önemli sapmalar olmamıştır. 'Sapmalar 
hiç olmamıştır denmez; ama pek büyük önem
de sapmalar olmamıştır. Bu plân, istikrarlı bir 
kalkınma ile sosyal adaletin tüm 'bir uyum ha
linde geliştirilmesi felsefesine dayanıyordu, 

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ha
zırlanmasında ve uygulanmasında, Birinci Plân
da belirli bir sapma olmuştur, (re-çekten ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında asıl hsdef eko
nomik kalkınma alınmış, sosyal adalet geri plâ
na itilerek, Anayasanın temel felsefesine ter's 
düşen bir görüşle, özel girişime 'öncelik veren 
ve hattâ Devlet sektörüne zamanla tasfiye edi
lecek geçici bir yaşam hakkı tanıyan görüş alın
mıştır. O dönemin 'Başbakanı sayın Demire! ve 
iktidar Gözcüleri Ibu (görüşü açık açık 'belirtmiş
lerdir; «Bizce, karma ekonomi geçicidir, asıl 
olan özel girişimdir» demişlerdir. Bu ikinci Plân 
ölçüde ibu felsefeye dayanıyor. 

3. Aslında, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı, kalkınma plânından çok, 5 yıllık bir bütçe 
niteliğinde idi. Plân niteliğinden çok bir 5 yıl
lık bütçe niteliğinde idi, 

j 4. Bir ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda sos
yal ve 'ekonomik yönlerde, öngörülenin tersine, 
bir gelişme sağlanmıştır. Sosyal ve lekonbmdk 
arnaelarda öngörülenin tersine bir gelişme gö
rülmüştür ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında. 
Sanayide kabul edilen % 12life Ihız yerine % 
9luk bir hız gerçekleştirilmiş. Asıl kalkınma sa
nayi sektöründe olması gerekirken, toradaki 'hız 
düşük olmuştur. Konut ve hizmet 'sektöründe, 
gerçekten kalkınma sayılması 'güç olan sektör
lerde, plânda öngörülenin üstünde bir kalkın
ma hızı sağlandığı için, ortalaması alınınca plâ
nın öngördüğü % 7'ye yakın olan % 6,8'e (1963-
1971 ortalaması) ulaşmıştır. Ama 'burada görü
lüyor ki, sanayideki kalkınma hızı 'düşülerek, 
hizmet ve konut 'sektöründe olduğu giibi, ger
çekte p;k fazla kalkınma sayılmayacak sektör
lerdeki artış ıdengeyi sağlamıştır. O halde (ge
lişme sosyal ve ekonomik amaçlarda öngörüle
ne uygun değildir. 

5. Yatırımların parasal ve fiziksel gerçek
leşme oranı : 

Özellikle plânda da belirtildiği gibi ikinci 
Beş Yıllık Plân bu bakımdan başarısızıdır. Pa
rasal gerçekleşme oranı yüksek. Para harean-

j mış, ama fiziksel gerçekleşme düşük. Plânda öy-
j le anlatıyor. lBu ne demektir? Parayı 'harcadık; 
\ ama iş yapamadık. O halde verimsiz (bir uygula-
i nıa, Zaten biliyoruz: o zaman hep «Şu kadar 
| milyar harcadık, 'bu (kadar milyon 'harcadık» de

niyordu, Ne sonuç alındı? Plânda bu da var. 
Diyor ki; «Parasal gerçekleşme oranı yüksek; 
ama fiziksel gerçekleşme 'oranı düşük.» Bu ta
bii 'biraz israfçı bir1 'gidiş demektir. 

Tüm imalât sanayiindeki kapasite kullanım 
i oranı : 

j İmalât sanayiindeki kapasite 'kullanım ora-
| m, son dört yılda, 1968 den başlayarak azala 
I azala 1970 in birinci altı ayında en 'düşük dü

zeye ulaşmıştır, Birinci Beş Yıllık Plân döne-
j mind3 kapasite kullanım oranları oldukça yük-
j sekti. Bunu Plânın 28 nci, 29 ncu sayfadaki ra-
| kamlara göre 'söylüyorum. Kapasite oranı 1970 e 
j doğru o 'dereceye düşmüştür ki, bir kisun 'sek

törlerde >2/3 nin altındadır. 

Sonra, yatırım harcamalarının gayrisâfi 
İ millî hâsılaya oram plân hedeflerine ulaşama-
[ mış. Buna karşılık toplam tüketim (harcamaları 
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Birinci Plân döneminde plân hedeflerinin ge
risinde, ikinci Plân döneminde ise plân hedef
lerinin üsttıünde gerçekleşmiş. (Görülüyor ki; 
ikinci Plân uygulama döneminde TürMye bü
yük ölçüde tüketim lekonomisi sürecine gnmiş-
tir ve tüketimde oran yüksek; fakat yatırım, 
ulusal verim oranı düşüktür. 

Sayın arkadaşlarım; geçmiş plân uygulama
larındaki başarısızlığın nedenlerini tezet olarak 
sıralamak gerekirse : 

Birincisi; Anayasanın soısyo - ekonomik fel
sefesine uyan ve plânlarda öngörülen yapısal 
değişiklikler yapılmamıştır. Bunlar yapılmadık
ça kaynakların yatırımlara yöneltilmesi, yatı
rımların da plânlarda öngörülen sektörlere ve 
bölgelere yöneltilmesi sağlanamayacağından, 
umulan verim ve dengeli gelişme gerçekleştiri
lemez. Uygulama bunu doğrulamıştır. 
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gereklerine uyan bir tutum Devlet yönetimine 
egemen olmuştur. Başarısızlığın ikinci ve biz
ce büyük nedeni budur, bu yanlış politikadır. 

3) Kamu ekonomi kuruluşlarında öngörü
len geliştirici düzeltmeler yapılamadığından, 
verimli kılınmaları ve kaynak üretmeleri sağ
lanamamıştır. 

4) Etkin bir devlet yönetiminden yoksun 
kalan ülkede daviet aygıtının, cihazının verimi 
düşmüş, kamu hizmetleri pahalılaşmış ve yatı
rımlarla ilgili işlemler, özellikle projeler sürün
cemede kalmıştır. Birçok projeleri bakanlıklar
daki memur, dışar&aM bürosunda yapıyor. Pro
jeler büyük ölçüde geri kalıyor. Arzettiğim 
gibi, devlet örgütünün mekanizmasının verimi 
düşürülerek iyi çalıştırılamadığından aksaklık
lar doğuyor. 

5) Devlet otoritesi sokak eylemlerine yenik 
hale sokulduğundan; ekonomik kalkınmanın 
istediği istikrar ve güven ortamı sarsılmıştır. 
Bunun sonucu Türkiye, türü kendine özgü bir 
ihtilâl geçirmiş ve 1,5 yıldanberi de bu ihtilâl 
süreci içinde bulunmaktadır. Nevi şahsına mün
hasır bir ihtilâl süreci içine düşmüştür. 

Bütün bu belirttiğimiz olumsuz etkenlere ve 
başarısızlıklara karşı, kayda değer başarılar da 
sağlanmıştır. 

Örneğin: Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân
lar Türkiye'nin potansiyeli ve neler yapabilece
ği yönünden önemli deneysel verilerin gün ışı
ğına çıkmasını sağlamıştır. Kendilerine ekono
mi bilgini kişiliğini en yakıştıran kimi kişiler
den tutunuz da birçok politikacıya değin % 7' 
lik kalkınma hızının Türkiye için abartılmış bir 
hız olduğunu, bir düş, bir hayal olduğunu söy
leyenlerin yanıltısı kesinlikle ortaya çıkmıştır. 
Belirttiğimiz önemli olumsuz etkenlere karşı 
bu husus sağlanmış, bütün o belirttiğimiz olum
suz etkenler olduğu halde yine bu hız sağlan
mış ve önümüzdeki yıllarda da daha büyük bir 
hızla kalkınmamızı gerçekleştirebileceğimiz an
laşılmış bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın dayandığı pers
pektif plânda bu hız % 9 olarak öngörülmekte
dir. Beş yıllık plânda % 8, perspektif plânda 
% 9 olarak görülmektedir. % 7 lik hızın da dü
şürülmesi tartışmaları tazeliğini henüz yitir
meden, Üçüncü Beş Yıllık Plân için % 8 dolay
larında ve gelecek 22 yıllık süre içinde 

ikinci neden; uygulanmasına çalışılan sös-
yo - ekonomik politikanın plâna ve yurt gerçek
lerine ters düşmesidir. Uygulanması arzulanan 
sosyo - ekonomik politika, bizim kanımıza göre, 
hem plân felsefesine, hem yurt gerçeklerine ters 
düşen bir politikadır. 

Gerçekten 'Cumhuriyetin başlangıç yılların
da uygulanan ve kemalizmin başarısında en 
olumsuz etkileri olduğu 1929 ekonomik buna
lımı açık seçik meydana çıkan ve ondan sonra 
değiştirildiği 'halde, türlü bocalamalardan son- i 
ra 11950lerde tedr kez daha denenip iflâsı kesin
leşen ekonomik politikanın, özellikle 'ikinci Beş 
Yıllık Pl^n döneminde uygulanmasına çalışıl
mıştır. 

Evet arkadaşlarım; biliyorsunuz, 1923 de 
Karşıyaka Konferansının önerdiği ekonomik 
politikanın, 1929 dünya ekonomik bunalımın
dan sonra Türkiye'de de değiştirilme zorunlulu
ğu hissedilmiş, plânlı ekonomi, Birinci ve ikinci 
Plân ve ondan sonra kısmen bundaki durakla
malar ve 1950'den sonra tekrar aynı politika
ya dönülmüş ve bu politikanın Türkiye için çı- | 
kar yol olmadığı anlaşıldıktan sonra dahi özel
likle ikinci Plân döneminde o politikanın uy-
gulanılmasına çalışılmıştır. Bu politikanın do
ğal sonucu olarak reformlar gerçekleştirilenle- j 
diği gibi, geleneği ve yeteneği bakımından i 
başarısız olacağı belli olması gereken özel giri
şime öncülük verilmiş, kalkınmış sanayici kapi- | 
talist ülkelere özgü olan tüketim ekonomisinin ] 
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% 9 luk bir kalkınma hızını gerçekleştirecek 
bir potansiyelimizin varlığını ortaya koyan bu 
sonuç, plân döneminin en övgüye değer başa-
rılarındandır. 

Millî Birlik Grubu olarak biz, Türkiye'nin 
daha da büyük bir hızı gerçekleştirebilecek bir 
potansiyele sahip olduğu inancındayız. Gerçi 
bugün de bu % 9'u çok bulanları dinliyoruz. 

Arkadaşlarım; bizim gerçek inancımız, Tür
kiye'nin bu hızın üstünde bir hızı gerçekleştire
bileceği yolundadır. Türkiye başka az gelişmiş 
ülkelere benzemez. Belirli birkaç niteliği sun
mak isteriz : 

1 — Uzun yılların birikimi Türkiye'de var
dır. Başka az gelişmiş ülkelerde bunlar yoktur. 

2 — Kötü kullanılmakla birlikte küçümse
nemeyecek kaynaklarımız vardır. 

3 — Türkiye'de büyük ölçüde âtıl ya da ve
riminin çok altında kullanılan kapasitelerimiz 
vardır. 

Birinci Plân döneminde oldukça kullanılan 
bu kapasitelerin 1968 den sonra kullanımı bü
yük oranda düşmüştür. Şekil 3'te Plânda gös
teriliyor: Yatırım mallarında % 35, ara mal
larda % 26 kapasite düşürülmüş; yani asıl sa
nayi, asıl kalkınma sürecinin dayandığı konu
larda dehşetli bir kapasite düşüklüğü olmuş
tur, şekil 3'te. 

Türkiye'nin dünyadaki önemli ve her türlü 
gelişmeye elverişli durumu, daha hızlı bir 
kalkınmasını sağlıyor. Hiçbir az gelişmiş ülke
de bulunmayan bu olanaklardan henüz yeterin
ce yararlanabildiğimiz söylenemez. Aslında bu 
türlü olanakları olan ülke az gelişmiş olmaz. 
Dünyada bu tip, bu tür olanakları olup da az 
gelişmiş ülke gösterilemez. Aslında şu iki keli
me yan yana getirilemez: «Az gelişmiş Türkiye». 
Mümkün değildir. Bu bir mucizedir, Türkiye'
yi az gelişmiş hale sokabilmek. Bu inancın üze
rinde Plân Komisyonunda da durdum. Dün
ya'ya baktığımız zaman Türkiye, tarih uygarlı
ğının beşiği, kutsallık yönünden, jeopolitik yön
den, her yönden baktığınız zaman Tanrı bunu 
Türkiye'ye dünyada birinci olmak için yarat
mış. 

Ünlü devlet adamlarından Churchill ve Na-
polyon, «Dünya'nm başkenti istanbul'dur» de
miştir. işte böyle bir ülkede oturacağız ve bu
nun adına az gelişmişlik diyeceğiz. Bu iki sözü 

yan yana gerçekte getirme, bir mucizedir. Bun
ları yan yana getirme vebalinden kurtulmanın 
tarihsel sorumluluğundan arınmada daha faz
la geçikemeyiz. 

Az gelişmiş ülkelerin iki baş sorunu vardır: 
Kaynak kıtlığı. 
Kaynakların kötü kullanılması. 
Bizde içenlikle inanıyoruz ki, birinci sorun 

önemli değildir; kaynakların azlığı değil, kay
nakların kötü kullanılmasıdır Türkiye'nin asıl 
sorunu. 

Japonya gibi kalkınmış, sanayileşmiş, ölü 
kapasite bırakmayan bir ülkede kalkınma hızı 
% 13 olursa, bizde bunun birkaç katı olmalıdır. 
Evet arkadaşlarım; takdir buyurursunuz ki, 
gelişmiş ülkelerde kalkınma hızını yükseltmek 
çok igüçtür. Atıl kapasite yok, kullanılmamış 
kaynak yok, yeni şey eklemek güç. Böyle bir 
ülke olan Japonya % 13'ü sağlıyor. 

Hindistan, biiyorsunuz bizden çok. üstün 
oranda sağlamıştır. Hindistan'da, Türkiye'nin 
demin arz ettiğim etkenleri o ölçüde etkin de
ğildir. 

işte bu bakımdan biz inanıyoruz ki, Türki
ye'de kalkınma hızı daha yüksek olabilir. Sö
mürgeden yeni kurtulmuş, sömürüye açık dü
zenlerle bırakılmış bir Hindistan bundan üstü
nünü sağlarsa; (arada bir sağlayamadığı da ol
muştur) işte bütün bunlardan ders alınırsa, o 
zaman 1972 - 1977 de daha yüksek bir hız sağ
lanabileceği inancındayız. 

Dikkatlerinizi yakın bir geçmişe yöneltmeyi 
rica edeceğim. 1971 yılı birçok olaylarla geçti. 
Hükümetler devrildi, kuruldu, düştü, mahkeme
ler... Türkiye çalkalandı. Kalkınma hızı % 9. 
Efendim, buna şu katkı yaptı, bu katkı yaptı.. 
Hangisi katkı yaptıysa Türkiye'nin olanakları. 
Türkiye diyor İki: «Ne yapsanız ben hızlı kalkı
nacağım. Ben böyle bir varlığım» Böyle bir or
tamda bile % 9'u sağlamış. Efendim, tarım ürün
leri şöyle olmuş, falan.. Ne olmuşsa '% 9 Tür
kiye'nin olanaklarını sağlamış 1971 de. 

Böylesine olanaklarımızı kullanamayışımız 
sonucu, sağlanan hızları yeterli bulmamayı kö
tümserlik diye nitelendirmek (haksızlıktır. Bunu 
söylediğimiz zaman kimi arkadaşlarımız «kö
tümserlik göstermeyin» diyor. Kötümserlik de
ğildir. Bizim bu konudaki eleştirilerimiz, ülke
nin olanaklarından ve insanlarımızın yetenekle-
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rinden yeterince yararlanamamışımızı belirt
mektir. Çağın gerisinde kalmışlıktan, 'haksız bir 
duruma düşüşten ülkemizin en kısa sürede kur
tarılması özlemi, yakınmalarımızın 'baş nedeni
dir. Eleştirilerimizle durumun gerçek nedenleri
nin meydana çıkarılmasına ve ülkeye en uyan 
sistemin bulunmasına yardımcı olmak istiyo
ruz. Dünya sistem arayışı içindeyken, bizi bu 
hale getirip bundan kurtulmamızı geciktiren 
köhne sistemlere umut bağlayan, Adam iSmith'in 
müsvedde notlarına göre 20 nci yüzyılın Tür
kiye'sini yöneltmeye yeltenenlerin yanılgısından 
kurtulmaya, ya da bu tür sistemleri kamuoyun
da itibardan düşürmeye çalışmaktır çabalarımı
zın amacı. Ya uyansınlar veya kamuoyu bu sis
temlerin yanlışını anlasın. 

Arkadaşlarım; geçmiş plân uygulamalarında 
çok yadırgadığımız bir iki noktaya da değinerek 
konuşmamızın birinci bölümünü bitireceğiz. 

Bir : İkinci Plân döneminde gemi yapımı 
için konan fonun neden kaldırıldığım anîıaya-
madık. Plânda okuyoruz, gemi yapımı için fon 
konmuş, sonra kaldırılmış. 1934 yılında tersa
nede gemi yapmaya başlamışken, 35 yıllık bir 
gecikmeyle aynı noktaya gelmeyi amaçlayan 
bu fon neden kaldırılmıştır? Plânda bunun ge
rekçesini bulamadık. 

İki : «Birinci Plân dönemi sonunda binek 
arabası yapımına başlandı» sözlerini de pek 
gerçekçi göremedik. Hayal kırıklığı yaratacak 
bir teselli niteliğinde gördüğümüz için, gerçek 
anlamlarına bu sözleri indirgemek istiyoruz. 
Henüz Türkiye binek otomobili yapımına başla
mış değildir. Motor sanayiinin asıl temel öğe
lerini dışarıdan getirerek, o önemde olmayan 
parçalarını da burada yaptıktan sonra, mon
tajcılıkla yapım arasında bir aşamada bulun
duğumuz kabul edilmelidir. Binek iarabası ya

pımına gelmedik. Montaj cıliikla yapım arasında 
bir aşamaya geldik. Çünkü, insan onu okur 
okıınıaz demek «Türkiye kendiliğinden binek 
otomobili yapabiliyor» diye düşünür. Hayır, bu 
araya gelmiştir. Montajcılıktan yapım aşaması
na geçecek noktaya kadar geîmiş, ama henüz 
parçaların çok önemlisini dışarıdan alıyor, bu
rada geriye kalanını ekliyor. Böyle bir sanayii 
hemen Plân gibi resmî bir belgeye otomobil ya
pabiliyoruz diye ,sokmaik yanlış. Birinci Plân 
sonunda, şimdi, sanki iyi otomobil yapıyoruz. 
Yapıyoruz, ama bu nitelikte yapmıyoruz. Bunu 
gerçekte bir imalât saymalk güç. 

Üç : Parasız yatılı-öğrenici için İkinci Plân
da 'ayrılan kapasiteden 3 113'ü kullanılmamış. 
Plânda yazılıyor, bunu anlayamadık. Büyük 
bir kapasite kullanılmamış. Burada anlaşılma
yan bir yön var. Ayrılanı para söylenen kapasi
te büyük, sonra kullanılmamış. Demek ki : «Şu 
kadar ayırdık, !şu kadar öğrenicilere yer ayırı
yoruz» filân diye müjdeledikten isonı-ia büyük 
bir ölçüde geri bırakılmış. Biz fh-unu, hem plân 
ciddiliğiyle bağdaşmaz, hem Anayasanın sosyal 
felsefesine ve 50 nci raaddssinde hükümete, 
Devlete verdiği (görevlere yakışmaz görüyoruz. 
Çünkü, görevleri benimser göründükten sonra, 
büyük bir kapasiteyi yapmadan görevi savsak
lamak gibi bir durum. 

BAŞKAN — Sajnn Yıldız, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. İSaa't 13.00, çalışma müddeti
miz,.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) Bir yerde bağ
layayım. 

BAŞKAN — Çalışma müddetimiz dolmuş
tur. Saat 15.00'de toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

: < ; » - - ' < • • • 
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İKİNCİ OTURUM 

Acılına saati : 15,00 
» 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER • Hüseyin Östürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
, •» 

BAŞKAN — 90 ncı Birleşimin ikinci oturu 
munu açıyorum. 

Sayın Yıldız, konuşmanıza devam etmek 
üzere buyurunuz. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan Sayın senatörler; 

Birkaç ilginç saydığım noktaya değiniyor
dum, geçen plân için üç noktayı belirtmiştim. 

Dört : Plânm 189 ncu sayfasında «Kredile
me sisteminin ekonomide yapısal değişmeye 
yardımcı olacak bir esnekliğe sahip bulunmadı
ğı ve kendisini yenileyemediği ortaya çıkmış
tır» denmekte ve bununla yetinilmektedir. Ne
denlerini daha açıkça görmek isterdik. Böyle 
olunca da Üçüncü Plânda bu nedenlere ilişkin 
bir çözüme rastlayam.adik. 

537 nci sayfada, «Maden alanlarının hare
ketsiz bırakılması, plânlarda önerilen tedbirle
re karsın önlenememiş, dış satış örgütlerinin 
güçlendirilmesi sağlanamamıştır» biçimindeki 
gözlemsel deyimlerden sonra, onların da gerçek 
nedenlerini plânda bulamadığımız gibi, çözüm
lerini de Üçüncü Be: Yıllık Plânda bulamadık. 

Sayın arkadaşlarım; konuşmamızın ikinci 
bölümünde. Üçüncü Beş Yıllık Plânın eleştirisini 
yapmaya çalışacağız. Bu ana kadar bundan ön
ceki dönemleri değerlendirmiştik. 

Geçmiş iki plân döneminin uygulamaları ve 
alman sonuçların ışığında erişilen kalkınma hı
zının yeterli olmadığı, daha büyük bir hız ger
çekleştirebileceğimiz yeni perspektif plânm ge
rekliliği ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna gi
rişin yaratacağı sorunların zorunlu kılacağı çö
zümlere de olanak verecek, imkân verecek bir 
stratejiye dayanan Üçüncü Beş Yıllık Plânı, ge
nel çizgileriyle olumlu bir siyasal belge olarak 
karşılamaktayız. 

Yurt gerçeklerine ve çağın gereklerine uy
gun olarak maikro - ekonomik bir çerçeveye gö
re, ayrıntılı çözümler dizgesi yoluyla gerçek
leştirilecek 'bir kalkınma sürecini öngören üçün

cü Beş Yıllık Plânın, geçmiş denemelerden iyi 
yararlanarak hazırlanmış olduğunu söylemiş
tik. 

Bu plânın dayandığı strateji ile kalkınmanın 
genel yönü ve büyüklükleri saptanıp, buna gö
re türlü sektörler ve sektörler idindeki türlü so
runlara çözümler öneren yöntemlerin kullanıl
ması, Türkiye 'de plân düşününde övgüye değer 
bir gelişmenin sağlandığını göstermektedir. 

Bu plânm başarısı için toplumun türlü ke
simlerindeki kalkınma çabalarının uyumunu ve 
yeğlemelerde, tercihlerde politik görüşlerle bi
limsel verilerin ve teknolojik etkenlerin akılcı, 
gerçekçi bir sentezinin yapılabilmesi, iktidarla
rın politikacı - bürokrat - teknokrat çatışması
nı önleyecek 'bir anlayış göstermelerine bağlı
dır. 

Politikacı - uzman görüş ayrılıklarını da 
yansıtan Üçünoü Beş Yıllık Plânda yer alan 
başlıca görüşlerle, onlarla ilgili çözümlere iliş
kin görüşlerimizi özet olarak sunacağım: 

1. — Sanayileşme yeğlemesinin, tercihinin 
önplâna alınması, yurt gerçeklerine ve çağın 
gereklerine uygun bir politikadır. Fakat, sapta
nan hızın Birinci ve İkinci plânlardakinden kü
çük olması bir çelişkidir. Birinci, İkinci Plânda 
% 7, bu plânda % 11,2. Ağırlığın ara ve yatı
rım mallarına kaydırılmış bulunması bu çelişki
nin olumsuzluklarını azaltabilir. Gerçekte ora
da % 12 idi, ama ağırlık daha çok tüketim mal
larına kaymıştı, burada ara malı ve yatırım 
mallarına kaydırılmış bulunması, hızın biraz 
küçük olmasını bir ölçüde giderebilir. 

2. — Yatırım hedeflerinin ve tasarrufların 
gayrisafî millî hâsılaya oranının da buna para
lel olarak yüksek tutulması, artık daha gecik-
tirilemeyecek bir ivedilik kazanmış olan ekono
mik atılımlarımızın doğal bir gereğidir. Yüksek 
oranda bir tasarruf, % 38 öngörülmektedir. 

3. — Bütün gözler, Devletin etkisine ve ön
cülüğüne çevrilirken özel girişime ağırlık veri-
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lecek sözleri, iflâsı kendi anayurdunda bile 
kesinleşmiş bir politikanın etkilerinden bir 
türlü kurtulamayanların zoruyie, Plânı temel 
felsefesinden saptıracak eğilimleri yansıtmakta 
olduğu kanısındayız. Bu değerdeki Plânın ya
nında böyle ifadeler, böyle bir etkinin yansı
masını temsil ediyor kanısındayız. 

4. Herkesin gerekliliğine itiraz edemediği 
yapısal değişiklikten, Plânın birçok yerinde 
söz ediliyor. Yapısal değişikliği sağlayabilme
nin, sanayileşme ile kendiliğinden sağlanabi
leceğine pek inanmıyoruz. Gerçekte sanayileş
me, birçok yapısal değişikliği kendiliğinden 
yaratır, ama Türk toplumunun demin belirt
tiğin stratejik kurala uygun bir hızlı değiş
mesini sağlamak, sanayinin gelişmesine se
yirci kalarak onun doğal olarak yaratacağı 
sonuçlarla g*erçeklektiril eceğini kabul etmek 
güçtür. Oysa, sanayileşmeyi de engelleyen ya
pısal bozukluklar vardır. Sanayileşme de işle
yecek, ama Türkiye'de sanayileşmeyi de önle
yen yapısal bozukluklar vardır. Anayasanın 
10 ncu maddesi uyarınca, bu engelleri de gide
recek köklü yapısal değişiklikler zorunludur. 
Plânda bu zorunluk, açıkça birkaç yerde belirtil
mektedir. Bu değişiklikleri yapmayı önleye ge
lenlerin yüzünden bütçenin kabulünden bu 
yana altı ay geçtiği halde, hâlâ vergi yasa
larının çıkamamış ve 18 aydır yapılacağı taah
hüt üstüne taahhütlerle va'dedilen reformla
rın, bir teki bile sağlanamamıştır, İste bu ya
pısal değişikliğe karşı direnmeler bütün bu 
arz ettiğimiz gecikmeleri sağlamanın başlıca 
nedenleridir. Bunlara engel olanlar da, enf
lâsyon geliyor diye bir de korkutmaya kalkı
şıyorlar toplumu. 

Gerçekte 12 Marttan so.ıra reformları ger
çekleştirmek için yaratılan çok elverişli ha
vayı, dikkatleri başka konulara çekerek us
taca önleyebilenlerin, toplumun kaderini et
kileyecek köklü tedbirleri eelmeyenlerin, şim
di de enflâsyon korkutmaları ile toplumsal 
tepkileri baskıîamaya çalışmakta olduğuna 
tanık olmaktayız. 

12 Marttan bu yana hiçbir reformun yapı-
îamayaşınmm suçunu Parlâmentoya yüklemek, 
yanlış ve hattâ çok sakıncalı bir tutumdur. Ve
balin büyüklüğü hükümetlerin ve Parlâmento 
içindeki karşı reformcularındır. Tümü ile 

Parlâmentonun veya sistemin buna yetersiz 
olduğunu söylemek, haksızlıktır. Gelse ve di
renmeler olmasa, bu Parlâmento, çok daha (ileri 
reformlar gerçekleşebilir. Sistemden olumsuz 
yönde yararlananların suçunu, sistemin ken
disine yüklemek haksızlıktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın, İkinci Beş Yıllık 
Plânın dayandığı felsefenin etkisinden kurtula-
mayifinı, Plân için bir bahtsızlık sayarız. Ger
çekte Üçüncü Beş Yıllık Plân, İkinci Beş Yıl
lık Plânın felsefesinin birçok yerde etkisi al
tındadır. Bu bahtsız etki yüzündendir ki, 
özel girijimi özendirici tedbirlere kamu kesimi 
aleyhinde yer verilmektedir, fazlaca, ikinci 
Beş Yıllık Plânda milyarlarla faizsiz krediyi, 
Hükümetin istediklerine verme kaydına ben
zer hükümler, Üçüncü Beş Yıllık Plânda da 
vardır. Hattâ Hazineden ihsanlar denecek yar
dımlar bil? öngörülmektedir. 

Sayın Demire! iktidarı döneminde yaygın 
bir uygulama gören bu p ol ikanın dayandığı 
kapitalist felsefeye, bugünkü dünya gerçek
leri ve Türkiye gerekleri açısından biraz de
ğinmek isteriz. Aslında bu felsefeye değinme
mizin nedeni, plâna yansıyan etkilerini daha 
belirginleştirmektir. 

Arkadaşlarım, bütün az gelişmiş ülkeler için 
kabul edilen bir kural vardır. Az gelişmiş ülke
lerin kapitalist yöntemlerle sanayileşmesi ola
nak dışıdır. Bu kuralı komünist ya da sosyalist 
bir ülkenin değil, kapitalizmin kalesi sayılan 
ve bu sistemi en geniş ölçüde uygulayan Ame
rika'nın eski Millî Savunma Bakanı, bugünkü 
Dünya Bankası Başkam McNamara'da doğrula
maktadır. McNamara'mn beyanından aynen su
nuyorum : 

«Geri kalmış ülkelerin kalkınmaları bir fi
yaskodur. Sanki bütün bu ülkeler muhakkak 
batı yolundan gelişmek, kapitalist yolundan ge
lişmek istiyorlar gibi bir durum vardır ortada. 
Oysa, batı yolunun başlangıçta kitleler için ne 
kadar gaddar bir karakter taşıdığı herkesçe bi
linir. Gene ülkelerin yöneticilerine, Avrupa ve 
Amerika üniversitelerinde baskr, yollar okutul
madığından, şimdi aynı yöneticiler tutup bu 
klâsik yöntemleri denemeye kalkıyorlar. Başka 
yöntemleri de denemeye yanaşmıyorlar..» 

McNamara'mn sözleri bunlar. Ne komünist
tir, ne kapitalist. McNamara'mn sözlerinden su 
gerçekler çıkıyor ortaya: 
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1 — Az gelişmiş ülkeler kapitalizmi uygula- 1 
maya çalıştıkları için kalkınmaları fiyasko ol
muştur, diyor. 

Bu ülkelerin yöneticilerine yalnız kapita
lizm öğretilmiştir, diyor. 

Kapitalizmin başlangıçta kitlelere uyguladı
ğı gaddarlığı şimdi de az gelişmiş ülkelere yö
neticileri uygulamaya çalışıyor, diyor. 

Bu ülkelerin yöneticileri kör bir bağnazlıkla 
kapitalizm dışında herhangi bir sisteme yanaş
mıyorlar, diyor. 

Sayın arkadaşlarım; bu gerçeği ilk en iyi 
kavrayanlardan biri olan Atatürk'ün sistemini, 
Hindistan ve Meksika denemelerini ünlü batılı 
bilginler az gelişmiş ülkelere salık verir
ken; Duverger, Oscar Lange gibi tanınmış 
bilginlerin dahi, dünyada az gelişmiş ül
keler için birçok yerlerde ağırlığı Kema-
lizme kaydırdıklarını sizde benim kadar oku
muşsunuzdur. Bu Kemalizmi en başarılı olarak 
övüyorlar onlar. Oysa Türkiye'de, Kemalimin 
anayurdunda, ona karşıt olmayı, ondan saptır
mayı marifet sayan politikacılar, toplumsal gi
dişi etkilemektedirler. Bizi yutmak isteyen em
peryalizm ve mahveden kapitalizm diye Ata
türk'ün lanetlediği politikadan Türkiye'yi kur
tarmaya çalışmanın bile suçlandığı dönemler 
yaşadık. 

Bugün bile emperyalizmler arasında, doğu 
emperyalizmi mi olur, Amerikan emperyalizmi 
mi olur arasında seçiş yapmadan başka bir yol 
olmadığını söyleyenler, onun yaşamasını sağla
yan kapitalizm yöntemlerini uygulamaya çalı-, 
şanların etkisinden, Devlet Plânlama örgütünü 
bile kurtaramıyoruz. Yansıyor etkileri oraya. 
Hele kapitalist ilkelerin sihirli gücüne inanan
ların etkisi çok önemli.lir. 

Sayın Başbakan Melen bile devletçiliği nasıl 
solladığını şöyle özet olarak belirtti: 

«Askerî sanayii, çok büyük mal isteyen, ser
maye isteyen ve kâr getirmeyen, sosyal yarar 
sağlayan alanlarda yalnız uygulanmalıdır.» 

Üç alanda; askerî sanayi, büyük sermaye is
teyen ve sosyal kâr getirmeyen, sosyal yarar 
sağlayanı alanlarda uygulanmalıdır. 

McNamara'nm «En az gelişmiş ülkeler sa
kın uygulamayın, yoksa kalkınmanız fiyasko 
olur» dediği sistemin, bugün kapitalist ülkeler
de bile eskimiş sayılan biçimi Türkiye'de uygu

lanmak istenir; yani tüm kâr getiren işleri özel 
girişime bırakacak Devlet. Ayrıca, Hazineden 
de omları destekleyecek (Bunları biraz ilerde 
plânda göstereceğim.) ve onların yapamadıkları 
ile askerî sanayii üzerine alacak. Demek ki Dev
let, onları destekleyecek, yalnız askerî sanayii 
üzerine alacak ve kâr getiren işlerin hepsini de 
onlara bırakacak. 

Bu politikanın savunucularının gerekçeleri 
de, devletçiliğin pahalı ve verimsiz 'olduğudur. 
Öyle diyorlar. Oysa, bizce başarısız olan siste
min kendisi değil, onun uygulanışıdır. Aslında 
Atatürk'ten sonraki 'hükümetler, devletçiliğe 
gönülden sahip çıkmamışlardır. O eski hız azal
mış. Gerçekten Atatürk'ten sonra gelen hükü-
mt :î-rde kamu ekonomik ikuruluşlarmın "başın
da bulunan 'bakanlar arasında, devletçiliği 'be
nimseyenlere raslamak çok güç. 'Devletçiliğe 
yatkın görünen bakanlar da en kısa sürede yer
lerinden ayrılmışlardır. 'Bu kuruluşların başın
da bulunan yöneticiler de, genel müdürler, müs
teşarlar da özel sektöre geçme nöbeti içinde gö
lündüler ve ilk 'fırsatta da geçtiler. Görülüyor 
ki, bakanın, genel 'müdür veya üst kademe yö
neticimin aleyhinde bulunduğu bir kuruluş ba
şarılı olmazsa, bunun günahı kimdedir? Baka
nı tutmuyor devletçiliği, müsteşarı, genel mü
dürü da öz el sektöre aktarma için bekliyor. 
Kurda teslim edilmiş kuzu halindedir, devletçi 
örgütler. O halde, başarısızlığı sistemden çok, 
yönetimde aramak gerekir. 

Sayın arkadaşlarım; Üçüncü Be>> Yıllık Plân 
bir yönü ile gerçekçi ve Anayasa felsefesine uy
gun, bir yönü ile de bu belirttiğim kapitalist 
bir iktidar için yeterli olanakları ve birçok açık 
kapıları vardır. Şaplon gibidir, oraya da uygu
lamaya elverişli, buraya da uygulamaya 'elve
rişli. O halde, bu plânın başarısı ve vereceği so
nuçlar, onu uygulayacakların ekonomik felse
felerine bağlıdır. 

Plânı, AET ilişkileri yönünden de özel bir 
dikkat ve ilgi ile incelemek isteriz, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu yönünden de... 

Plân bir yönden AET ile ilgili varsayımları 
esas almış ve bir yönden de onların gerçekleş
mesinden 'duyduğu kuşkuyu 'belirtmiştir'. Bir 
yerde bakıyorsunuz, 'bunların gerçekleşmesini 
esas almış; dördüncü cilde geldiğimiz zaman 
gerçekleşeceği kuşkusunu belirtmiştir Plân. 
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Hükümetin de bu kayguları paylaştığını 
gösteren çabalara tanık olduk. Dışişleri Baka
nı sayın Olcay zamanında, sayın Bayülken za
manında, 'bugünkü 'Maliye Bakanı ve devlet ba
kanlarının çabalarını (bu noktada bu kayguları 
Hükümet çevrelerinin de paylaştığı izlenimini 
veriyor. 

Aslında AET'ye ilişkin kaygular, Ankara 
andlaşmasınm ekonomik uyum ve ekonomik bü
tünleşme taahhüdü ile 'başlıyor. Kaynağı faizce 
anlaşmada olan asıl kaygular bu iki 'sözden, 
«Ekonomik uyum» 've «ekonomik bütünleşme» 
den doğuyor. Katma Protokol 'bu kayguları, 
korkulu rüyalara döndürmüştür. Uzun uzadıya 
burada konuşurken 'anlatmıştık. 'Bu bakımdan 
çok sakıncalı bulduğumuz Katma Protokolü 
reddedilecek bir miras saymasını sayın Erim 
hükümetlerinden rica etmiştik; «Bu mirası red
dedin, bu kabul edilir bir miras değildir.» de
miştik. 

Gsrçekten az "gelişmiş ve sanayii henüz 
emekleme döneminden kurtulmaya yönelmiş 
bir Türkiye, sanayileşmiş zengin, kapitalist ül
kelerle serbest yarışmalı, gümrük duvarları kal
dırılmış bir ekonomik uyum ve 'ekonomik bü
tünleşme taahhüdü ile kurduğu ortaklığın eko
nomik politikası da liberal kapitalizm olunca, 
nelerle karşılaşacağını kestirmek için kâhin <ol-
mak gerekmez. Bir tarafta az gelişmiş, henüz 
sanayileşmsmiş; bir tarafta gelişmiş, sanayileş
miş güçlü kapitalist örgütleri bulunanlarla eko
nomik uyum ve ekonomik bütünleşme... Bunu 
henüz kavrayamayanlara Harter Raporunu 'oku
malarını salık veririz. 

Harter Raporu diyor ki, «Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda bir kesim ülkelerde altyapı, ener
ji, uzman vardır. Oralarda sanayi kuruluşları 
kurulabilir. Bir kısmında bunlar yoktur, (Tür
kiye gibi) oralarda da hammadde yetiştirilir.» 
Yani, sanayi yapılacak yerlerde sanayi, sanayi 
yapılamayacak yerlerde sanayi yapılamaz. As
lında liberal kapitalizmin gereği bu. Bir yerde, 
Ortak Pazar'ın tümünü, ekonomik uyum ve eko
nomik bütünleşme ilkesine uygun olarak sana
yi kuruluşu yapacaksınız elbette pahalı malo-
lan yere yapılmayacaktır. Ucuz yapılan yere 
olacak. Bizim Hükümet o zaman boyuna uğra
şacak; 'bizde isteriz diyenlerle bugün uğraştığı 
gibi.. Yani, onlar ortak, biz pazar olmuş gibi 

bir durum olur, eğer (hükümetler 'dikkat etmez
se. Ortak T*azar içinde sanayi kuruluşları yapı
labilecek ülkelerde sanayi kuruluşları olacak, 
yapılamayacak ülkelerde de sanayi kuruluşları 
olmayacak anlamına geliyor, böyle söylüyor 
Harter Raporu. 

Katma Protokolün ağır hükümlerini düzelt
mek için Hükümetimizin giriştiği çabaları; Bi
rinci Erim Hükümetinde de, İkinci Erim Hü
kümetinde de, sayın Melen Hükümeti dönemin
de de bu çabaları takdirle karşılıyoruz. Bunla
ra karşı Ortak Pazar yetkililerinin çok sert, hat
ta azarlayıcı tepkileri gurur incitici olmaktadır. 
Beyle 'olacağı da basından belli idi. Bunun için 
«Bu mirası reddedin» diye söylüyorduk. 

Ortak Pazar yetkililerinin konuşmalarını 
sanıyorum hepiniz hatırlıyorsunuz. AET yetki
lilerini ürkütmemek için en kabul edilebilir is
tekleri sunan Hükümet, onları sunduğu halde 
yine olumsuz bir karşılık g'ördü. 

Şimdi Japonya hangi Avrupa ülkesinden 
geridir? Tanzimat kafası ile değil bugün arka
daşlarım, o gün bile yönetilememiştir. Bakın 
Türkiye'de size ilginç bir şey arz edeyim. Tür
kiye'de her atılımdan sonra bu Tanzimat kafası 
karşımıza çıkar, ittihat Terakkinin ilk Başba
kanı Sait Paşa Tanzimatçıdır, hemen Tanzimat 
politikası takibedildi. Atatürk ilk çıktı, iktisat 
konferansında yine Tanzimatçılar vardı. Terak
ki perver ve serbest fırkaların arkasında yine 
Tanzimatçıları görüyoruz. 27 Mayıs'da Tanzi
matçılar yine geldi yanımıza. 12 Mart'tan son
ra da Tanzimatcılık yine başladı. Her atılımdan 
sonra geliyor. Neden? Nedeni belli arkadaşlar: 

AET ile ilgili duruma biraz daha dokunmak 
istiyorum. 'Burada bir şey söyledik mi, derhal 
Avrupalılaşma tutkusu içine girer, «Efendim iş
te Avrupalılaşıyoruz. Bunun asıl amacı Avru
palılaşmaktır». deniyor. Sorun, Avrupalılaşmak 
falan değil. Bize ne getiriyor, ne götürüyor? 
Biz Avrupalılaşma hastalığına Tanzimatta ya
kalandık, 1856 da bunu belgeleştirdik, bizi Av
rupalı saydılar; fakat ondan hiçbir şey alama
dık. Atatürk onun için Avrupalılaşma demedi, 
«Çağdaşlaşmak» dedi, «Asrîleşmek» dedi. Bili
yorsunuz Mecliste «Paşam, ne demek asrîleş
mek?» denince, «Adam olmak, adam olmak» 
dedi. 
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1. Eskiden yapılmışı doğru sanıyoruz. Bili- i 
mini yapmış toplum olmadığımız için, doğru 
sanıyoruz. 

2. Çok önemli, Tanzimattan sonra birçok 
değişiklikler Türkiye'de topluma değil, ege
men sektörlere, yabancıların işbirlikçilerine hak 
kazandırdığı için, bütün onlar birleşiyor ve hep 
Tanzimat yöntemlerini Türkiye'de uygulamak 
isterler. Her dönemde bununla karşılaştık. 

Plânda AET'ye girdiğimiz zaman, 22 yıl son
ra bugünkü italya düzeyine gelerek Avrupalı
laşmada bir ümit kapısı görünüyor. Biz bunu 
da biraz değerlendirmek isteriz. Yani, İtalya 
bugün Ortak Pazarın, gerçi bu deyimi pek sem
patik bulmam; «En geri kalmış ülkesi» sözünü 
bir Devlet için kullanmayı pek sempatik bul
mam; «22 yıl sonra İtalya gibi olacağız» deni
yor. 22 yıl sonra İtalya ne olacak? Yani, 22 yıl 
sonra italya gibi olacağımıza göre, demek ki, 
bugün Ortak Pazarda en az gelişmiş sayılan ül
ke gibi olacağımıza göre, oraya girdiğimiz za
man sakıncalar azalacak.. O orada kalmayacak 
ki, 22 yıl sonra.. Tabiî bunu bir hedef olarak 
almayı yermiyorum; böyle bir hedef alınabilir. 
Ama, daha gerçekçi olarak, kaç yıl sonra Or
tak Pazarda bize en yakın olan ülkeye ulaşa
bileceğimizi kestirsek daha iyi olur. Kaç yıl son
ra, İtalya'ya, kaç yıl sonra Yunanistan'a denk, 
duruma geleceğimizin hesabı yapılabilse, biraz 
güç ama, o daha umutlu olur. Şimdi, dehşetli 
bir gelişme hızı içinde 22 yıl sonra bugünkü 
italya gidecek en ileriye. 

Bir hedef vermesi bakımından yermiyorum; 
fakat pek de fazla umut veren, böyle övünüle
cek bir şey saymıyorum. 

Arkadaşlarım, ana mal birikimi yavaşlar, 
sermaye birikimi yavaşlar kaygısıyle gelir dağı
lımındaki adaletsizliği giderecek tedbirler
den kaçınılmasını da eskimiş bir yöntem olarak 
değerlendiriyoruz. Efendim, sermaye birikemez, 
o halde gelir dağılımındaki adaletsizlik biraz 
daha böyle kalsın.. Kapitalizmin başlangıç dö
nemlerinde uygulanan ve McNamara'nm da, 
demin belirttiğim gibi, «Gaddarlık» diye tanım
ladığı uygulamalarda geçerliği de ancak o. Şim
di, kapitalist ülkelerde bile gelir adaletsizliğini 
giderecek tedbirleri geriye bırakmak, en ezilen 
kitlelerin yüklerini ağırlaştırmak demektir. Bu
nu ilk kavrayan Amerikan başkanlarının tu

tumunu Kennedy ve McGovern'de görüyorsu
nuz. O halde, çağdışı kaimış böyle bir zorla
mayı biz, gelecek gelişmeler yönünden zararlı 
buluruz. En güçlülerin hatırı için ve onların 
daha da güçlenmesi için böyle bir tutum, Ana
yasanın sosyo - ekonomik felsefesine de aykırı 
düşer. Anamal biriksin, adalet sonradan gel
sin... Bu politikanın; özellikle tarım kesiminde
ki oy deposu gibi kullanıldığı halde, böyle söz
lerin altındaki anlamı pek anlayamayacağı için, 
kolayca inandırılabilecek kitlenin durumundan 
cesaret almarak kullanıldığını üzüntüyle belirt
mek isterim. 

Hükümetin bütün üyelerinin bu politikayı 
benimsediğini söylemek haksızlıktır. Hüküme
tin birçok üyelerinin konuşmalarında bizim sa
vunduğumuz ilkelerin varlığını hoşnutlukla 
görmekteyiz. Ama, demek böyle etkilerden Hü
kümet kurtulmakta sıkıntı çekiyor. Asıl belirt
mek istediğimiz nokta budur ki, bu sıkıntı azal-
sm. 

Sayın arkadaşlarım.; 
Plânda belirgin olan önemli çelişkilerden bir 

kaçiT'a değinmek istiyorum: 
Şlııdi bakın üçüncü Plânda sekiz, on nokta

da belirgin çelişkiler var. Önce söyleyeyim ki, 
bu kadar güzel sözleri söyleyenlerin bu çeliş
kilere düşmesi, demin belirttiğimiz etkilerle ola
bilir ancak. 

1. — Üretici ve tüketicinin korunacağından 
söz edilirken, aracılara ilişkin etkin bir tedbire 
raslamadık. Gerçi Sayın Melen de hâl dene
timinde bu sorundan yakınmış tır. Aracıların 
fiyatları yükseltmesinden yalanmıştır. Fakat, 
plânm son kısmında gördük iki, büyük aracıla
rın küçülnıemesini sağlayacak tedbirler düşünü
lüyor 2040 ncı maddede. Yani diyor ki, «Aracı
ya değil de küçük aracıya düşmanız; daha mas
raflı oluyor1, büyük aracı gene devam etsin... 

Kooperatifçiliğin gelişmesine verilen önem, 
bu aracılık sakıncasını azaltıcı etkiler yapacak
tır. Bunu olumlu karşılarız. 

2. — Kaynakların üretime yöneltileceği ve 
banka örgütleme enflâsyonunun önleneceğine 
ilişkin politikanın nasıl uygulanacağına ait bir 
şey bulamadık. Çünkü bu, çok güzel bir söz; 
bankaların örgütleme enflâsyonunu 'önlemek ve 

! kredileri üretim alanlarına çevirmek. Bugün 
| durum nedir? Plândan: 1963'te 1840 olan ban-
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ka şube sayısı 1971'de 3427'ye çıkmış, iki katı
na yakın. Adım başına banka. Kızılayda, beş 
yüz adım içinde bir bankanın 6 şubesi var. Bir 
yerde Devlet Bankası, Ziraat Bankası, iki yüz 
metre ibu tarafta yirmi bin 'lira vererek bir şu
be açmış, aşağı tarafta Emlâk Kredi Bankası 
on beş bin lira vererek o da şube acırın... Bu şe
klîde banka örgütleme enflâsyonu korkunç. Bu 
var, görünüyor. 

ikincisi, ibütçe kadar para bankalarda birik-
ıiniş. Çoğu kullanılmıyor. Plândaki rakam 48,4 
milyar mevduat. Kullanılan kısmı da üretim 
alanına gitmiyor. Böyle olunca, Plân gerçekçi 
olarak diyor ki, 'örgütlame enflâsyonu azaltıla
cak ve krediler üretime dönecek. Gerçi Plânda, 
bankaların sabit hizmet harcamalarını düşürücü 
yönde birleşmelerinin destekleneceği, kamu ku
ruluşlarına ilişkin sigorta sistemlerinin aracıya, 
komisyoncuya komisyon edemeden, doğrudan 
yapılmasını sağlayacak gibi tedbirler var. Bun
lar iyi. Sigortacılık için ve birleşmenin destek
lenmesi için te Jbirlsr var. Fakat. asıl dert olan, 
örgütleme enflâsyonunun nasıl önleneceğine ve 
kredilerin üretim alanına nasıl çevrileceğine 
ilişkin !bir tedbir görmediğimiz gibi, Hükümet, 
özel bankaların - biraz sonra söyleyeceğim - bir 
de teşvikçisi oluveriyor. 

Şimdi arkadaşlarım, bu konu üzerinde; bi
zimkini beğenmeyin ama, bir çözüm lütfedin. 
Biz diyoruz ki, banka şubeleri çok. Herkes 
«evet» diyor. Enflâsyon var. Herkes «evet» di
yor. Hükümet, şubeleri kapatamaz. Doğru. Ye
ni şubeler açtırmamak için bankalar yasası Hü
kümete yetki vermiştir. Bu da doğru. Ama, mev
cudu nasıl düzelteceğiz? Şubelerinizi kapatın... 
Kapatmazlar. Devlet bankalarının şubeleri ka
patılırsa Devlet zarar eder, mevduat öbür tara
fa gider. O halde Türkiye'nin banka sistemin
de bu enflâsyonu nasıl durduracak Devlet? 

Krediler üretime çevrilecek. Bu^ün banka
lar % 6, % 9 faiz veriyor, üretim alanı olan 
sanayi ve tarımda hiç kimse % 5'ten fazla kre
di veremez. Şimdi, verdiği faizden daha küçük 
faizle banka, krediyi nasıl olacak da tarıma ve 
sanayie verecek? öbür tarafta % 18, % 20 kre
di vereni de var. Bu duruma çare? Ben hiçbir 
yerde şimdiye kadar hükümetlerin bu duruma 
çare olacak şey söylediklerini duymadım. Efen
dim, siz devletleştirme istiyorsunuz... Siz de 

başka bir şey söyleyin. Bu söylediğiniz sistem 
örgütleme enflâsyonunu önlesin ve kredileri de 
üretim alanına çevirsin. 

Plânda örgütleme enflâsyonundan yakını-
lırken, özel sektörün kendi bireysel ve kurum
sal tasarrufunu değerlendirme amacı güden ye
tenekli uzmanlık bankaları girişimleri özendi
rilecektir, diyor. 2205 nci maddede. Hem enflas
yon çoktur, hem mevcut yetmiyor, ama bir 
«uzmanlık» adı takılacak; o uzmanlık adiyle 
aslında örgütlenme enflasyonu özendirici bir 
politika yaşatılacak. Ben uzman bankayım, 
ben özel banka kuruyorum... Var olan bankalar 
yetmiyor, uzmanlık niteliği yakıştırılacak yeni 
bankalar kurun, hükümet sizi destekleyecektir, 
anlamına geliyor bu. 

Arkadaşlarım, diğer bir çelişki : imam Hatip 
okullarının eğitimde yarattıkları dengesizlik
lerden ve aydın işsiz ordusunun abartmaların
dan yakınılıyor. Kırk bin olmuş; şu kadar olu
yor, yılda şu kadar çıkacak... Peki, çıkacak ve 
çıkanlara yer yok. Bugün bile her taraf dol
muş. Tedbir? Dördüncü ciltte de görmedim. O 
halde bir çelişki. Durumu ortaya koyuyor, ted
biri bulamıyorum. 

4. Yapısal değişim öngörülmekte; falkat de
min de belirttiğim gibi bunu saf sanayileşmen'in 
doğal olarak yaratacağı kabul edilmektedir. 
Gerçekte ise, sanayileşmeyi önleyen düzendeki 
bozukluk da giderilmeli ve plânın da söylediği 
gibi, Anayasanın 10 ncu maddesinin gereği ya
pılmalıdır. Gerçi reformlar bir ölçüde değişik
likleri yapacaktır. Bu da bir gerçek, ama re
formlara geldiğimiz zaman belirteceğiz ki, iste
nilen, plânda özlü olarak ifade edilen ölçü yok. 

Bu arada bankacılıkta, dış ticarette, aracı
lık ve tefecilikte etkin hiçbir tedbir görmedik 
plânda. Kredilerin ve her türlü bu çıkmazların ya
ratıcısı olan bankacılık, dış ticaret, aracılık ve te
feciliğe ilişkin hiçbir tedbir yok. Tersine bir ted
bir var, plânda. Faiz geri vermesi yolu ile süb
vansiyon yapılarak bozuk banka düzenine ya
şam gücü sağlamak. Plânda bunu görüyoruz. 
Faiz iadesi yolu ile sübvansiyon yapılacak. Son
ra, onu da kimin yapacağını ileride söyleyece
ğim. Göreceksiniz o da Devletin sırtına bine
cek. 

5. Tefeci hakkında hiçbir şeye raslamadık. 
O halde kaynakla nasıl gidecek?.. Biliyorsunuz 
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ki, tarıma giden kredilerin çoğu tefeciye gidi
yor. Adına «Tarım kredisi» diyor, ama oraya 
gidiyor. 

Belli başlı çelişkileri saymaya devam ediyo
rum : 

6. Eğitimde reformla ilgili iyi sözler var 
umut verici çözümler sıralanırken, yüksek Öğ
retimde her türlü reformun başarısı için temel 
koşul olan «Tüm gün» den söz edilmiyor. Bunsuz 
nasıl olacağını biz anlayamadık. Üniversiteleri
mizin «Tüm gün» süz gerçek bir araştırma ve ge
liştirme yapmaları düşünülemez. «Eğitim» ko
nusunda bunun üzerinde duracağız. Şimdi sa
dece çelişki olarak belirtiyoruz. 

7. Gençlik sorunları ve gençlikle ilgili po
litika belirlenirken, çok güzel sözlerle bellenir
ken, gençliğin yurt sorunları ile ilgilenmesin
den huylananların hoşlarına gidecek sözler de 
kullanılıyor. 

«Sapık eğilimlerden çocuklarımızı korumak 
ne denli önemli ise, onların yurt sorunlarına 
ilişkin ilgilerini canlı tutmak da o derecede 
önemlidir. Önce okullarını bitirsinler, sonra bu 
konularla ilgilensinler» görüşü ancak medrese 
zihniyetine yaraşan ve Atatürk'ün demeçlerini 
yalanlayan bir g'örüş olabilir. 

8. — Plânın birçok yerinde devrimci tanıla
malara sağcı çözümlerle çare arayan zorlamala
ra tanık olmaktayız. 

Bir bakıyorsunuz gerçek devrimci bir tanı
lama koyuyor; bir de yanına 'bakıyorsunuz, -
ijişkilere sonra yine değineceğim, - hiç de onun
la ilgisi olmayan sağcı bir çözüm; devrimci bir 
tanımlamaya çare... 

9. — Sanayileşmenin sağlayacağı yapısal 
değişiklik yeterli sayılırken, karşılaşılan dar
boğazlardan geçmek ve çözümlenemeyen sorun
lar için ekonomideki yapısal değişikliğin...» 
Dikkat buyurun, ona «Yalnız» diyor, fakat plân 
başka bir yerde diyor ki, (Bizim benim sadiğimiz 
gürüş, çok önemli,) «... çözümlenemeyen sorun
lar için ekonomideki yapısal değişikliğin daha 
süratlendirilmesmin zorunlu olduğu ortaya çık
tı.» Demek ki, yalnız o yetmiyor. 

Plânın 26 ncı sayfasında ise, «... sosyal ve 
ekonomik yapının; (Dikkat buyurun; bu, plâ
nın ifadesidir) sosyal alışkanlık ve değerlerin 
kalkınmayı süreli kılacak bir yönde değiştiril

mesine bağlıdır.» denmektedir. Tam devrimci 
bir lâf. 

Demek ki plân; öyle bir düzen değişikliği 
yapılmalıdır ki, değer yargıları ve sosyal alış
kanlıklar da değişmelidir diyor. 

işte, bizim de yıllardır savuna geldiğimiz 
«Devrimci düzen değişikliği» budur. Atatürk'
ün de «çağdaşlaşmak» dediği 'budur. Bunu an
lamak istemeyen gericiye de, demin belirttiğim 
gibi, «Adam olmaktır bu» demiştir. 

Sonra, sanayie ağırlık verileceğini söyleyen 
plânda, belirttiğim gibi, bu sektördeki kalkın
ma hızı % 11,2 dir; 32 nci sayfada. Fakat, alt
taki notta 'onu hafifletici izahlar var; ama hiç 
de tatmin edici değil. Sadece, «Kusura bakma
yın, böyle oldu; ama bunu karşılayacak sektör, 
(Onu demin arz ettim; doğru) yatırım malları ve 
aramallarma ağırlığın kaydırılması, bu hız 
düşüşünü bir ölçüde karşılar.» denmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plândaki hızdan daha aşa
ğıya düşüyor. Hız her alanda büyümüştür plân
da. Bir tek küçüldüğü kısım, sanayidir. 

Madencilik : işletmeciliğinin ükusal kalma
sını temel ilke sayan; fakat devletleştirmeden 
titizlikle kaçman politikadaki çelişki belirgin
dir. Bir taraftan diyor ki, «işletmecilik ulusal 
olmalıdır.» Ama hiç bir yerde «Devletçilik» lâ
fını kullanamıyor. Sanayileşmenin ve yükselen 
yaşam düzeyinin gerektirdiği enerjinin sağlan
masında Devlet tekelinin temel ilke olarak ka
bul edildiğine şahit oluyoruz. Bakın, sanayileş
menin ve enerjinin sağlanışında Devlet tekeli 
temeldir, diyor. Bunu kabul ettiği halde, plâ
nın, petrollerin devletleştirilmesinden kaçınan
ların etkisinde kaldığı görülüyor. Bu enerji 
nereden çıkacak? Başka enerji kaynaklaları 
var; ama baş enerji kaynağına sıra g'elince te-
keileme söyleniyor, fakat onun Devlet eliyle iş
letilmesinden kaçınılıyor. 

12. — Bu kısmı hiç anlamadım. Plân, hem 
fiat kontrollerinin yapılacağını söylüyor ve hem 
de serbest yarışmanın ticarette esas olduğunu 
beliriyor. 

«Serbest yarışma» yani piyasa mekanizma
sı... Bunu birçok yerde söylüyor. Serbest yarış
manın olduğu yerde fiat kontrolü nasıl olacak
tır?.. 

Arkadaşlarım, daha fazla çelişkileri tek tek 
saymadan, Türkiye'nin çelişkilerini ve türlü 
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çevreler arasındaki görüş ayrılıklarını göster
mesi bakımından Üçüncü Beş Yıllık Plân ilginç 
bir belgedir. Kimi politik bağnazlıkların ve dü
şünsel katılıkların 'giderilebileceğini ve yurt ge
reklerinin, gerçeklerinin sorumlu kimselerde 
yarattığı geliştirici etkilerini de değerlendiren 
bir belgedir. Yani bütün bunların görüyorsu
nuz, geliştirici nitelikte etkileri de görülüyor. 

Gerçekten bakın, sayın Başbakanla ilgili ola
rak bir örnek vereyim : Sayın Başbakan bir 
zamanlar Maliye Bakanı iken, Caldor Raporu
nu savunduğumuz zaman «Komünist raporu fi
lân» diye onu yermiştiler. Fakat, şimdi plânda 
bakıyorum ki, servet beyannamesinin oto-kont-
rolü için etkin bir uygulama sağlayacağını söy
lüyor, altına imza koyuyor. Bu, bizim için umut 
verici bir gelişme, takdirle karşılıyoruz. Demek-
ki, böyle bir gelişme oluyor, gerçekler insanla
rı zorlayarak böyle bir yere getirebiliyor. 

Ve Plânda bu nitelikde başka ifadelerde ol
duğu halde, bu Hükümet bu Plânı benimsemiş 
ve bize sunuyor. Bu(nu da takdirle karşılıyoruz. 
Zaten Plânın etkisi ile öyle bir noktaya geldi ki, 
değişikliğin en çok karşısında bulunan sayın 
Demirel bile bakm ne diyor geçen gün. Düzen 
değişikliği isteyenlerin hepsinden de ileriye gi
derek diyor ki, «Devleti yeniden kurmalıyız.» 
Valla, eğer biz bunu söyleseydik yanmıştık. Bü
tün gazeteler üzerimize gelip, «Devleti yıkıyor 
musunuz ki, yeniden kuruyorsunuz?» derlerdi. 
Ama demek öyle bir gelişme olmuş ki Türki
ye'de, sayın Demirel bile «Devleti yeniden kur
malıyız» diyor. Aslında bisinı savunduğumuz 
Anayasanın bu hükmü, 10 ncu maddenin emri
dir. Plân da, buna ileride dokunacağını bildi
riyor; Anayasanın öngördüğü düzene, toplum
sal düzeni getirmektir. 

Sanayinin, teknolojiyi üreten düzeye çıka
rılmasını öneren plâna karşı, bunun ancak bü
yük dış yardım ve yabancı arama ile yapılabi
leceğini söyleyenler de veya yabancı teknolojiyi 
ithal etmeden yapılamayacağını söyleyenler de 
var. 

Biz bunu bir çelişki sayıyoruz. Bu suretle, 
güya yabancı anamal, yabancı teknoloji ithali 
ile Türkiye bu asamaya ulaşacak... Yani, pazar 
arayan ve bulduğu pazarları insafsızca sömü
renlerin bizi de kendileri gibi pazar arar duru-
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" ma getirecekleri sanılıyor. Tabiî, biz bunu pay
laşamıyoruz. 

Biraz bu konu üzerinde durmak istiyoruz, 
resmî belgelere dayanarak. Yabancılar kendi 
açılarından önemsiz sayılacak borçlar vererek 
maddî değ ellerinin çok üstünde ödünler kopar
makta. ve çıkarları için yaşatmak istedikleri bo
zuk düzenleri de bu yolla ayakta tutmaktadır
lar. Ayrıca, «Yarimi ediyoruz» övünmesi ve gö
rüntüsü yolu ile pazar elde ederek sömürüleri
ni kolaylaştırdıklar] gibi, sömürülen ülkelerde 
davalarına savunucular türetmektedirler. Tür
kiye'nin bu taktiklere alan olmasından başka, 
yabancı kaynakları kullanmadaki yanlışlıkları 
da belirterek; itildiğimiz çıkmazı somut olarak 
meydana çıkarmak istiyoruz. 

Aldığımız borçlar; çoğunlukla alt yapı ve 
sanayi yatırımlarında kullanılmadıkları için, 
ekonomik yönden kendimize yeter duruma ge
lemememizi ve yabancılara avuç açmaktan kur-
tulamamızı sağlamakta, etkisiz biçimde kulla
nıldıklarından bu yabancı anamal ve yardım, 
süreli borçlanma, borç alabilmede övünme, çığ 
gibi büyüyen borç yükü altında dış politikayı 
ipcteklemekten kurtulamıyoruz. Bu yolda, sü
rüklendiğimiz bu kısır döngü içinde, yabancı 
anamal da o ölçüde şımartılmıştır ki; verdiği
min büyül: ödünlerle, bir uzmanın belirttiği gibi, 
% 50'ye kadar çıkan transfer kârlarına rağmen 
iltifat etmiyor. Plânda dış borç yüküne bir ba
kıyorum, 46 milyar 580 milyon; faiz ve ana 
para. 

Arkadaşlarım, yeni emperyalizm ve yeni sö
mürgeciliğin bu yöntemlerini ve incitmeden 
sömürme, ya da sömürürken bile yardım edi
yor gösteren taktiklerini ve genel olarak yar
dım kandırmacalarmı açıklayan, bilimsel ve 
uluslararası değerde bir kaç belgeyi takdirinize 
sunacağım; fazla umut bağlayanlar umut bağla
masın diye. 

1. Birleşmiş Milletler istatistikleri: 1954-
1960 döneminde az gelişmiş ülkelerin dışa sat
tıklarından aldıklarının, bugün ancak % 80'ini 
alırken, onlara verdiklerinde de % 10 artış, yani 
eğer dış ticaret oyunu olmasaydı, istatistik ka
zanacakları parayı hesap ediyor; 7 milyar sat
tıklarından, 3,5 milyar aldıklarından kâr ede
ceklerdi. Tümüyle yılda 10,5 milyar dolar. Ya
ni, yoksul ülkelerin bugünkü toplam zararı 10,5 

_ 270 — 



C. Senatosu B : 90 9 . 10 . 1972 O : 2 

milyar dolar. Bu zarar; bugün yılda aldıkları 
borç, bağış ve özel anamal toplamından çok
tur. Gördünüz mü güzel oyunu?.. Bu, Birleş
miş Milletler istatistikleri. 

Bunu söyleyen yerilir, ama yine aynı ista
tistikte bakıyoruz, bu yolla az gelişmişlerin 
borçları da 1967'de 41 milyara çıkmış. Bu acık
lı kandırmacayı, uyutucu afyonu kullanan sö
mürüyü, Batılı sanayi ülkeleriyle, onlarla tica
ret yapan az gelişmişler arasında 1962'de Para 
Fonu Konferansında Brezilya delegesi şöyle an
latıyor. Diyor ki : «1954'de 19 çuval kahveyle 
aldığımız otomobili, şimdi 32 çuvalla alıyoruz.» 
İnanıyorum ki, 'bugün o 50 çuvala çıktı. Dünya 
Parlâmentolar Birliğinde ben de bunu anlat
mıştım ve kim kime yardım ediyor sorusunu 
sorunca; fakirlerin Zenginlere yardm ettiğini 
çoğunluk .söylemişti. Birleşmiş Milletler Lâtin 
Amerika Komljsyonu Başkanı Prebisch'in bu 
konuda açıkladığı bir teori, bir kural, bir na
zariye vardır. Diyor ki ; «Az gelişmişlerin üret
kenliğinin artmasından, kendilerinin değil, 
sanayici zengin ülkeler yararlanıyor. Bu Ali 
Cengiz oyununun dayandığı teori şöyle. Diyor 
•ki : «Üretkenliği attırmak içün yapılan dış 
alımla, verilen para, artan üretimdeki fiyat 
inldirimi.» Yani, üretkenliği artırmak için, 
yoksullara mal satarken, artan üretim fiya
tını indiriyor; aynı parayla daha çok mal 
alabiliyor, ithal ettiği için para fazla alıyor, 
ürettiği malı da, fiyat indirdiği İçin daha 
ucuza alıyor. Bu suretle Prebisch diyor ki; 
«Bu suretle bu teori, az gelmiş ülkelerim üret
kenliğinden yararlananlar, kendilerinden çok, 
onlara yardım edenlerdir.» İki başlı kazanç. 

Bu ince hesaplı taktikle sömürülmekten 
yoksulları kurtaracak en büyük tehlike; onla
rın pazar olmaktan kurtarılmalarıdır. Böyle 
bir tehlikeyi önlemek için büyük çaba... Brita-
nika Ansiklopedisi de diyor ki; «1966'da geliş
miş ülkeler, az gelişmelere verdikleri paranın 
üçbuçuk katını geri almışlardır.» Verdikleri
nin üçbuçuk katını... 1 milyar 130 milyon do
lar verip, 4 milyar 951 milyon dolar geri al
mışlar ve 1 milyarı da geri bırakmışlar ki, on
dan sonraki kazançlarını sağlasınlar diye. Bi
liyorsunuz ki, kazançlar da salt transferler de
ğildir. Yerli işbirlikçileri sayesinde kendi üret
tiklerinden kat kat kâr sağlayan işbirlikçile

rini baş tacı edenleri elbette bu politikayı yü-
' rütecekler, içeride ittifak bulacaklar. 

işte, bunları arz etmemin sebebi; bu dış 
yardım, anamal, kredi, ticaret hadleri üzerin-

ı deki oyunlar altında yatan gerçekleri hem 
uluslararası nitelikteki belgelerden, hem ulus-. 

j lararası örgütlerdeki resmi yayınlardan an-
I latmak içindir. 

Yabancı anamal ve ekonomik yardım, gel
diği ülkenin pazar olmadan kurtulmasını ön
lemede ve üretici gücünü arttırmasını engelle
mede her gün yeni yeni yöntemler bulup uy
gulamaktadır. Bunu yapan ülkeler adını koy
muş; «Yeni enperyalizm», «Yeni sömürgecilik» 
diyorlar ona. Bu durumda hâlâ, ara malı ve 
yatırım malları üretiminde yabancı ana
mala ve teknoloji ithaline umut bağlayanlar, 
bunu eğer saflıklarından yapmıyorlarsa; ni
çin yaptıklarını anlayamıyorum. 

Biz bu oyuna, oyunu kavrayamadığımız 
için aldığımız askerî yardıma bel bağlayarak 

1 kapıldık. Bu da önemli. Şimdi biz bu oyunu 
kavrayamadığımız için, son 25 - 26 yıl içinde 
birçok askerî yardım aldık. Askerî yardım 
aldığımız zaman, askerî sanayii paydos ettik. 
Askerî yardımın eskidiği, kullanılamaz hale gel
diği zaman döndük baktık ki, bizim fabrika
lar da kapanmış, onlar da bunu yapmıyor. So
nunda el ele, baş başa kaldık; bu arada gelişe
medik. Başka ülkelere bakıyoruz, gelişmişler. 
Hem yardım almışlar, hem gelişmişler. Biz yar
dım alınmasın demiyoruz, yardımın aleyhin-

j de söylemiyoruz, ama diyoruz ki, bunun ince
liğini bilen ülkeler bunun sakıncalarını Önlü-
yorlar. 

Gerçekte bir kıyaslamayla bu kısmı bitir
mek istiyorum. Biz Kırıkkale'de Raynmetal 
topu (ki, o zaman Almanların en iyi topları 
idi) yaparken, 1934'de gemiyi tersaneye indir-

I meye başlarken, Balkanlarda hiç kimsenin ak
lına böyle şey gelmiyordu. Şimdi bakıyoruz, 
Balkanlarda bu iş bizden çok ileri gitmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın uygulanmasın
da karşılaşılacak güçlükleri de sıralamak iste
riz. 

Çelişkilerle, beğendiğimiz yönleri söyledik
ten sonra güçlükler : fin önemlisi, finansman 
güçlüğü. 1971 bütçesi milyarla açık vermiş, 
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1972 bütçesi bu açığı b:r kat daha artırmış. 
Finansmanın büyük bir sıkıntısı. 

2. Vergi kanunları 6 aydır Meclislerde. 
Çıkmaları da ne zaman bilmem. 

Sonra, İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen 
yatırımlardan önemli bir bölümü, milyarlarla 
ifade edilen bir bölümü, yeni plân dönemline 
aktarılıyor. Bir finansman güçlüğü daha. 

Sonra, Plânda öngörülen reformların ger
çekleştireceğine inanmak güçtür. Plân ona 
dayanıyor. 18 ayda yapamadığımıza göre, bun
dan sonra yapılabileceğimi de pek kolay 'kabul 
edeaniyoruz. Yeni Plân stratejisi ise, bu re
formlara dayanıyor. Görüyorsunuz ki, büyük 
milyarlar açık, büyük milyarlar açık... Vergi 
çıkmıyor, reformlar yapılamıyor. Buna daya
narak plân stratejisinin büyük güçlüklerle kar
şılaşacağını söylemek kehanet değildir. 

Şimdi plânda birinci güçlük finansman. 
t kinci güçlük; AET ile ilişkin var sayımların 
gerçekleşeceği kabul edilmekte ve katma pro
tokolün kaygı veren hükümlerinin değiştirile
ceği sanılmaktadır. Plân bu varsayıma daya
nıyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları 
birbirine çok benzer durumda gelişmiş kapita
list ülkelerle tüm bir ortaklık için, bizim de 
onların ekonomik ve sosyal yapılarını kazan
mamızı amaçlamaktadır plân. Fakat, bu amaç 
gerçekleşinceye değin, onlarla açık bir yarış
maya giremeyeceğimiz açıktır. Onların sosyo -
ekonomik yapılarını kazanma özleminin, bize 
deminden beri eleştirdiğimiz politikanın tepe
den inme uygulanmasına zorlanacağımız kay
gısını uyandırıyor. Plânda; «AET'ye karşı 
yüksek himaye söz konusu değildir» sözlerini 
kaygı ile karşılamaktayız, Günkü, bunda öl
çü nedir; herkese göre değişir. Yüksek hima
ye olmayacaktır yabancı sanayie karşı. Ortak 
Pazar Komisyonu Sayın Başkanının açıkladığı 
görüş esas alınırsa, onun dergilerde çıkan 
beyanlarına göre en kısa sürede bizim sana
yimizin kapısını kapamalıdır. AET'ye ilişkin 
varsayımların gerçekleştirilmesine karşı, AET 
ödevlilerinin çıkaracağı engellere böyle içerden 
de katılanlar vardır. Bakın arkadaşlarım, 
AET ile pazarlıklar devam ederken, AET Ko
misyonunun C. H. P. li üyesi ile A. P. li Baş
kanının beyanları var. Yamyana koyuyorum; 
C. H. P. li üye diyor ki, «Hükümetin istekleri 

en asgarîdir. Haklıdır ve yetersizdir. Kabul 
edilmemesi haksızdır.» Başkan diyor ki, «Ken
di Hükümetimiz (zıt eleştiriyor) fazla ileri gi
diyor, bu istekler kabul edilemez.» Şimdi, 
birisi yetersiz buluyor, birisi tam AET sözcüsü 
gibi, «Hayır, haksızdır bu istekler, bunlar ka
bul edilemez. Yüksek koruyucu tedbirler yan
lıştır.» diyor. Bunları duyduğumuz zaman 
görüyoruz ki, AET ile ilişkilerimiz, bu var
sayımın kolayca gerçekleşebileceğini göstermi
yor. 

Arkadaşlarım, plân kamu kesimi içim em
redici ve özel sektör için özendirici olduğu için; 
çok yerde söyleniyor ve çok övülen yönü bu, 
özel kesime sağladığı büyük avantajları onun 
kullanmasına seyirci kalmaktan öteye, Devlete 
her hangi bir fırsat vermiyor. Yani diyor ki 
Devlet, ben karışmam bu işe. Devletin milyar
larla çıkar sağlayacaklara hiç karışmaması 
tek yanlı bir imtiyaz değil midir? yani, daha 
açık konuşalım, ilerde de söyleyeceğiz, buna 
dokunacağız. Devlet büyük olanaklar hazır
lıyor özel girişime. Kârlı işleri sen yap diyor. 
Faiz iadesi yolu ile sübvansiyona da gidiyo
rum; bunu Merkez Bankası yolu ile de ödeye
ceğim, Hazinenin sırtından, ama seni özendire
ceğim, yalnız okşayacağım, bu işleri yap... 

Biz de diyoruz ki, hiç olmazsa Hindistan ka
dar; Anayasanın 41 nci maddesine göre, 42 nci 
maddesine göre ulusal ekonominin gereklerine 
ve sosyal amaçlara göre, özel jgkişlmin yöneti
mini etkileyecek olanakları bulunsun. 

Plânda belirtilen kamu kesiminde merkezî 
yönetimi, taşra yönetimlerini, yöreysel yöne
timleri ve kamu ekonomik kuruluşlarını da 
kapsayarak, kadro ve personeli bir bütün ola
rak ele alacak reform ilkeleri bizim benimsedi
ğimiz ilkelerdir. Güzel sıralanmış... Fakat, Sa
yın Başbakanın Meclisteki beyanlarını bu 5*e-
formun niteliği hakkında kendi ağzından ay
dınlatıcı •açıklamaları gerekli kılacak nitelikte 
gördük. 

Gerceklm, bu arz ettiğim çok önem1! reform 
her yenü ile toplumu kapsıyor. 

Yönetsel reform dönemi üzerinde duraca
ğım. Fakat burada Sayın Başbakan diyor ki; 
aynen konuşması şu : «sıkıyönetim adamı içeri 
alıyor, sonra bırakıyor. Adam gelip makamına 
oturuyor. MYılî Eğitimde bu 'gibileri Bakanlık 
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emrine alma olanağı vardır. iBir de Danıştay 
yardır. Danıştay yürütmeyi durduruyor... Siz
den yetki (istiyorum. Verin yetkiyi, bir günde 
yapayım.» 

Ayrıca, Anayasa değişikliği yapılmadan sa-
kmcaîlı saydığı memurları, öğretmenleri gör ev
lerinden uzaklaştırmak için bir genel temizdik 
i'steyenıliere Mecliste verdiği bir karşılık ve üni
versitede temizlik listekleriyle bütün 'bu beyan
lar birleştirilince büsbütün (kuşku duymamak 
e1 den gedmiyor. Yapılan temizlik için de, «Bu
nu zurna ile ilâna gerek yoktur. Bir hukuk dev
letinin! anlayışı içinde olacaktır» diyor. Hem 
böyle kimseye söylemiyor bunu, hem hukuk 
devleti il'kesi içinde 'oluyor... Eğer hukuk devle
ti bu ise, reforma bu yansıyacaJksa anlamadık... 
Açık rej^m yürütmenin eylemlerini gizü tut
mak diye bir ilke yoktur. Sıkıyönetimde bera-
et edenlere ceza vermek hırsı, eğer bu olanağı 
Hükümete verecek bir reform gelecekste, bu gel
mesin. Yani sıkıyönetim mahkemesi gibi bir 
yerde adam beraet ettikten sonra, hâlâ ona ce
za verme olanağımı Hükümete verecek bir şey 
gedecekse, o gelmesin. Çünkü böyle bir rejiımin 
adına koymak gerekir. Nedir bu rejim?.. Bir 
huikük devletinde Sayın Başbakan işitse ki, sı
kıyönetimden beraet edenler bakanlık ' emrine 
almıyorlar; derhal bunu yapan bakanın aley
hinde 'kovuşturmaya geçer. ıSen nasıl bakanısın, 
sıkıyönetimde beraet edenleri bakanlık enirine 
allıyorsun,, der. Oysa, Sayın Başbakan bunu övü
yor. ve diyor ki, keşke her yerde, her baikanı-
hkta da bu yetki olsa da, sıkıyönetim mrıkıyöne-
tim nereye girerse girsin, biz gena onun hesa
bını görsek... Dileriz ki, reforma bu yansırofi-
sm. 

Sayın arkadaşlarım, kamu ekonomik kuru
luşlarla ilgili düzeraileme çalışmalarının gecik-
meisinde Plânda yaikmıîıyor. Bu konu, çok il
ginç bir konu aslında, Bu iş bir yılan hikâyesi 
gibi bitmez. 1961'de bütün hazırlıkları biter, 
sandık dolu yasa /taşanları hazırlanır. 1963'te 
9 yıl önce 440 sayılı Yasa çıkar; komisyonlar 
kurulur, bir türlü çalışmaz, sonuç abnımaz. On 
bir yıl.. Bir sür̂ e önce de„ bu islerin yürütmesin
de Devlet Plânlama örgütünün görevilendinil-
diğiııi Hükümet belgelerinden okuduk, umut
landık. Bari Devlet Plânlama örgütü yürütsün 
bunu... Şimdi 'bakıyoruz, gene bıraktığımız yer

de. Arkadaş!arım, 11 yılda çağ değiştiriyor ül
keler. Bizde Devletin (kurulmuş kuruluşlarının 
bütün hazırlıkları; sanıldığıma göre 1961'de 258 
komisyon bunun için beliğe (bölge çalıştı, bütün 
bu sonuçlar'la bMıeştiriIıdiği halde henüz çalışa
madılar. Bu, /biraz ürkütücü. Var olan bir şey; 
yeniden bütün bunlar 11 yıöda yapılırdı. Bunla
rın çoğu belki 11 yıldan daha ıa!z sürede yapıl
mıştır, arala çalıştırılmaları için çi'kan hazır'Mk-
lar uygulatamadı. 

Arkadaşlarım, konuşmamızın son bölümü 
olan Plânın uygulanışında türdü sektörlerde 
öngörülen işlerle ilgili, gözönünde bulundurul-
masımı önemli saydığımız görüşlerimizi de özet 
olarak sunacağız. 

Birinci konu eğitim: Baş sorunumuz ve bü
tün öbür isleri de yapacak insan gücünü yetişti
recek olan eğitimde sistem ve niceliklerde deği
şikliklerin öngörülmesini ve bu konu ile ilgili 
umut verici sözlerin plânda yer almasını takdir
le karşılıyoruz. Plânda belirtilen eğitim amaçla
rı ile görüş birliği halindeyiz. Gerçekte, plânda 
belirtilen eğitim, amaçlarını Türk eğitiminden 
biz de bekliyoruz. 

Bu. arada, sistem ve niceliklerde köklü deği
şikliklerin ivedi hal aldığını bir kez daha belirt
mek istiyoruz. Tüm uygar ülkelerde eğitimde kök
lü değişiklikler yapılırken, bizde hâlâ değiştiril
meyen birtakım çağ dışı yöntemlerin ve medrese
den kalma görüşlerin etkilerinden Türk eğitimi
ni arıtamayışımızı üzüntü ile belirtmek isteriz. 

Eski Fransız Başbakanlarından De Gaulle' 
ün Millî Eğitim Bakanı Edgar Faure Parlâmen
toda diyor ki; «Ulusal eğitim, alışkanlıklarımız
da ve doktrinlerimizde; (Doktrine düşman olan
lara da söylüyorum, doktrinlerimizde diyor ora
sı da) yırtıcı bir gözden geçirme (inrevision 
dechirant, Fransızcası) gerekir.» O öyle derse 
ve Fransız üniversitelerini çağ gerisinde kalmış 
köhne kurumlar diye nitelerse; artık ünlü Sor-
bon Üniversitesi çağ dışı kalmış, köhneleşmiş sa
yılırsa, bizdeki duruma hangi niteliği yakıştıra
cağımızı size bırakıyoruz. 

Bu durumda plânda öngörülen amaçları ve 
kimi aydınca görüşleri umutla karşılamakla bir
likte, yeter bulmadığımız yönler vardır. Onları 
la kısaca belirtmek isteriz. Bunların hepsine de
ğinmeyeceğiz, sadece bir iki noktaya değinece
ğiz. 
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1. Yüksek ögTetim : Yüksek eğretimde her 
türlü reform, ancak tüm günün kabulü ile ger
çekleşebilir. Tüm gün olmayan bir üniversite
nin gerçek bir bilimsel çalışma yapması sağlana
maz. 

Düşünün arkadaşlar, dışarıda muayenehane
sinde 50 - 60 kişi bekleyen ve vizitesi şu kadar 
olan bir doktor ders verirken, laboratuvar fi
lân, bütün bunlar arasında çalışırken kafası ora
ya takılır. İnsanlık bu. Bürosunda beklerken. 
herhangi bir konuda danışmak üzere gelen kim
seden para almak fırsatı varken, ders veren hu
kukçu profesörün veya mühendis profesörün bü
roya, muayenehaneye gitmeden durması kolay 
değildir. İnsanlıktır bu, insanlığın zaafıdır bu. 
Tüm gün olursa, oradan umudu keser, oraya 
gitmez; hakkı verilir. Bir profesörün yaşaması 
için ne gerekirse, Devlet onu vermek zorunda
dır. Profesör kitabını da pazara çıkarmak 20-
runda değildir; telif parası verilir, baskı parası 
ile satılır. 

Bu noktaya gelmedikçe; profesörü bürosun
dan, muayenehanesinden, danışmanlıktan, bil
mem. neredeki ortaklıktan, müteahhitle iş yap
maktan alıkoymak mümkün değildir. Bu olma
dıkça bilimsel araştırma, laboratuvara kapanma, 
çocuklarla uzun uzun uğraşma yapılamaz. As
lında böyle iş yapacaklar büro da açmaz. Onun 
için dünyada artık görülüyor ve bugün Türkiye' 
da de meydana çıkmıştır ki, tüm günsüz üniver
site reformu boştur. Gerisi havadır. Bilimsel 
araştırıcı, geliştirici eylem, profesörün bilime ve
rilmesiyle ancak sağlanabilir. 

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişteki 
giriş sınavının haksız niteliği ve değerlendirme 
hatasından doğan adaletsizliğini giderecek bir 
tedbire de plânda rastlayamadık. 

Gerçekte, yüksek öğretim dönemine gelmiş 
çocukların % 93,2'sini eğitim olanaklarından 
yoksun bulunduran bir az gelişmiş ülkede; (plâ
nın rakamı bu) yüksek örğenim çağındaki genç
lerinin % 93,2'sini eğitim olanaklarından yok
sun bulunduran bir az gelişmiş ülkede üniversi
te giriş sınavının kalkındırmayı sınırlayan en
gellerin kaldırılacağı va"di ile tüm bir çelişki ol
duğu kanısındayız. Böyle bir ülkede bu barajı 
engel sayıyoruz. 

Aslında üniversite giriş sınavı gerçek bir öl
çü olmadığı gibi, adaletsiz bir barajdır da. Dev

letin bol olanaklarla donattığı okullardan yeti
şenlerle, bir yıl hiç o dersi görmemiş olduğu hal
de okuldan çıkan çocuklar aynı teste giriyor
lar... Sonuç, Anadolu'daki üniversiteden kovu
luyor. Giremez ki, çok güç... 

Şimdi, burada Devlet haksızlık ediyor. Çün
kü o okula öğretmen ve donatım göndermiyor. 
Ama, cezasını da oradan gelen çocuğa çektiri
yor. Demek haksızlık gören cezalanıyor. 

Bizce bir tek sınav da yeter olmadığına göre, 
üniversite giriş sınavı ölçü olmadığından başka 
adaletsizdir de. 

Aslında, yetenekleri meydana çıkarmak için 
meslekleri ayırmadan başka üniversite giriş sı
navı olamaz. Bunu biraz daha kıyaslamalı ola
rak belirtmek istiyorum. Hepsi Einstein olsa, 
% 30'ini kapıdan çevireceğiz... Çünkü kadro bu, 
açtığımız okul bu. Anlıyoruz hepiniz gireceksi
niz. Von Braun, Einstein hepsi geldiler, sınava 
girdiler ve bunların % 80'i geriye dönecek... Ar
kadaşlar, üniversiteye giriş sınavı lise diploma
sidir. Devlet bu diplomanın bir yönünü iptal 
etmektedir. Diyor ki, «Bitirdin, ama oraya gire
mezsin.» Bakın bu sözümü Edgar Faure nasıl 
değerlendiriyor ve hangi ülkede yüksek öğre
nim ne durumda? Edgar Faure diyor ki üniversi
te giriş sınavı için; «Devletin kendi eliyle ver
diği resmî bir belgeyi vahim biçimde iptalidir.» 
Bizim söylediğimizi söylüyor, «iptal ediyor» di
yor. Ama şimdi Türkiye'de deniyor ki, her ge
len üniversiteye girerse... Kapıları açalım, her
kes girsin. Plâna inanıyorsak; herkes girse bun
dan önceki yıllardaki talebeler de girse, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planındaki öngörülen raka
mı dolduramamışız... Kendi Plâmmızdaki raka
mı dolduramamışız; 250 000 talebe. Plân dönemi 
içinde gelip de geri çevirdiklerimizi de içeri al
sak o rakamı bulamıyoruz. 

Bir de salt orana bakıyorum Amerikan Üni
versitesine yılda 300 bin kişi giriyor. Fransa, 
İngiltere ve kalkınmış ülkelere bir bakıyorum; 
üniversite öğrenci oranını alıyoruz; nüfusa gö
re oranını buluyoruz; bu durumda bizim üniver
sitelerimizde de yüksek öğretimde en az 300 - 350 
bin kişi bulunması gerekir. Henüz 200 bini bul
madı. Oysa, az gelişmiş ülkenin kalkınması yük
sek öğrenimdeki seferberlik ile olur. Uzman ora
da yetişir. Şimdi rakama vurduğumuz ve diğer 
az gelişmiş ülkelere baktığımız zaman görürüz 
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ki, bizim bu iş yanlış. Ne gelişmişe uyuyor, ne 
az gelişmişe. Kendi Devletimizin Planındaki ra
kama da uymuyor. Ama bütün bunun sonucunda 
«oku1, yapamadık», denecek. Doğru. Yapabildi
ğimiz; kadar alacağız. O halde bu sistemde de bir 
değişiklik yapmalı. Yeter derecede üniversite, 
fakülte açmcaya kadar hiçolmazsa bu sistemde 
bit* değişiklik yapmalı. 

Arkadaşlarım, UNESCO'ya sunulan bir ra
porda ; uçurum, aleyhte nasıl büyüyor bakın. Ra
por diyor ki, «Zengin ülkelerin eğitimde nüfus ba
sma yaktıkları para az gelişmişlerin 30 katıdır.» 
Yani, az gelişmiş ülkelerle aradaki uçurumu bir 
de böyle adam başına 30 kat yatırarak şiddetle 
artırıyorlar. Çağ bu noktadadır. Bu yarışmayı 
kazanmak zorunda olduğumuza göre, ben Plân
daki o ifadeyi çok beğendim. Evvelâ karar, son
ra gereklerini yapmaya toplumu zorlama olanak
larını kullanma. 

Yaygın eğitimi düzenleme çabalarını takdir
le karşıladık. Fakat bu halk eğitimi ile •birleşim
ce, özellikle halk eğitiminin de kaderini düşü
nünce, bu uygulamada Hükümete, alman bu 
derslere uygun bir politika izlemekte dikkatli 
davranmasını herhalde rica etmekten başka 
söylecek fasla bir şey yoktur. 

Eskiden olduğu gibi, tekniğe kaydırma lâf
larının bu plânda içtenlikle uygulanmasını bek
liyoruz. Tekniğe kaydırma, çağın gereğidir. 
İkinci Plânda da öyleydi; ama imam hatip 
okulu açılma yarışı başladı, imam hatip okul
ları herhalde teknik okullar değildir. Bu okul
lardan çıkanlara da iş bulamayınca aydın işsizi 
artıyor. Yoksa, memlekette her alanda gerekli 
insan yetişecek. İmam hatip okullarından da 
gerekli insan yetişecektir; ama enflâsyonu kötü. 

Arkadaşlarım, Plânda tarıma verilen önemi 
takdirle karşılıyoruz. Plân rakamlarına baktığı
mızda; tarıma elverişli 21,7 milyon hektar ara
zinin 13,5 milyon hektarının sulanabilir arazi 
olduğunu görüyoruz. Birim arazi üzerinde bi
zim verimimiz Fransa kadar olsa, tarım üretimi 
2,5 katı, İtalya kadar olsa 2 katı, tarıma hiç 
elverişli olmayan Yunanistan kadar olsa 1,5 
'katı artabiliyor muş. Böyle bir kalkınmayı hesa
ba vurduğumuzda, ulusal kalkınma hızında 
% 14 gibi bir ek yapar. % 28 yapıyor, bu % 50 
artar. Tabiî, sulanabilen toprakların hacmini 
çoğalttığımız takdirde, bu verimin daha çok ar
tacağı da kuşkusuzdur. 

Uzmanların görüşüne göre, tarımda en elve
rişli ülkelerden biri olduğumuz halde, verimi 
en düşük ülkelerden biri olma durumumuzu de
ğiştirmeliyiz. İşte, aracının asıl baş belâsı oldu
ğu yer tarımdır. Plânda öngörülen örgütlenme
yi, bu savaşta çok olumlu bir adım sayarız. En 
uygurun, uygun ürün seçişindeki başarısızlığını 
giderecek kontrollü krediye de Plânda rasla-
yamadık. Tarım kredilerinden yakınılıyor; ama 
biliyorsunuz tarımda kontrollü kredi olmazsa, 
para tefeciye gidiyor. Plânda, kontrollü kredi 
yöntemini bulamadık, Hükümet uygulamasın
dan bunu bekleriz. 

Arkadaşlarım, bakınız kendimizi tarımda 
besleyemiyoruz, Sanayi ülkesi de değiliz. Bu 
çelişkiden kurtulmalıyız. Biz Türkiye'de kira
cı mıyız? Sanayi ülkesi değiliz, tarım ülkesi de 
sayılmıyoruz. Türkiye'de kiracı mı oturuyoruz? 
Sanıyorum bu çelişkiden kurtulmanın yollarını 
uzmanlarımız biliyor. 

Bu arada hayvancılık üzerinde çok önem ver
diğimiz bir noktada durmak istiyoruz. Arkadaş
larım, Türkiye'de besin sorunu çok önemlidir. 
Gerçi Türkiye'de veterineri, hâlâ hayvan dok
toru zannedip, onun dışında başka bir görevi ol
madığını sananlar çoktur. Oysa besin kontrolü 
diye bir konu vardır. Bir arkadaşıma, Deniz 
Kuvvetlerinde veteriner var dediğim zaman, 
«Yahu, gemilerde hayvan var mı?» dedi. Oysa, 
dünyada besin kontrolü diye bir konu vardır. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de protein ve vita
min noksanlığı, özellikle hayvansal protein 
noksanlığı çok büyüktür. Genel politika da, 
bugün değil yıllardan beri, proteinsiz besini 
destekliyor. Bakın size bir misal vereyim: Tür
kiye'de bir kilo et ile 30 kilo ekmek alırsınız, 
yani bir kilo ete bir çuval ekmek. Mem
leketim Trabzon'dan bir örnek verdim, 
orada saman ekmekten ucuzdur. Kuru ot da ek
mekten ucuzdur. Odun bölgesi olduğu halde 
iki kilo odunla bir kilo ekmek alırsınız. Böyle 
bir memlekette besin, zorunlu olarak tahıla ka
yıyor. Tahılda da protein ve vitamin yok. De
yimimi bağışlayın, ben ona, «Dozajı düşük af
yon» diyorum. Kalkınmış ülkelerde bu yok. 

O halde, soru.. Şöyle önemli bir konu var, 
bilimsel çalışma için bir birim kuruluyor; bu 
bilimsel çalışmayı veterinerlerden de rica et
tik, önce birim arazi üzerinden tahıl yetiştir-
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mekle, gelişmiş hayvan türleri, ahır hayvancılı
ğına dönüşmenin dönüm başına rakam olarak 
kazancı nedir? Yeni hayvan türlerini de bunun 
içine katarak, et ve süt ürünleri yönünden hangi 
hayvan cinsi makbuldür? Örneğin; et yönünden 
en masraflı olanı sığırdır. Sanıyorum 8 birim 
üzerinden 1 kilo et veriyor. Tavuk, 3,5 birim 
üzerinden 1 kilo et verir. Demek ki, hesapları 
yapılıyor. Bu teknik branş bu hesapları yapar
sa, Türkiye'de bu besin türünün değiştirilmesi, 
hayvancılıkta bu türlerin seçilişinde, bizim gibi 
politikacılara, uzman olmayanlara bilgi verir. 
0 bakımdan üzerinde çok önemli durulması ge
rekir. Plân, cinsleri geliştirmeden söz ediyor. 
Sanıyorum Türkiye'de cinslerimizi geliştirme 
yetmez, yeni türlerin de katılması gerekli ol
duğu inancındayız. 

Arkadaşlarım, Plânda pek incelenmemiş olan 
çay sorunu çok önemli bir sorundur. Çay soru
nu üzerinde durmak zorundayız. Bugün Türki
ye'de çay üretimi, tüketimi geçmiş; maliyetinin 
1 10'una da satamıyoruz, 20 - 22 liraya mal ol
duğu halde 2 liraya satamıyoruz. Bu durumda
ki bir ürün ileride nasıl yaşatılacak? Bu, ile
ride sorunlar çıkaracaktır. Devlet, zorunlu ola
rak büyük sübvansiyon yapıyor; ama kalite yö
nünden ve fabrikaların verimi yönünden han
tallık içindedir, 

Tütün sınırlamasının etkin olmasını dileriz. 

Ormancılık konusunda, Plânda çok önemli 
bir hususa rastladım. Verilen önem yerinde, 
ama ağaçlandırmada büyük bir yavaşlama gö
rülüyor. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 150 
bin hektar, ikinci Plân Döneminde 128 bin hek
tar ağaçlandırma yapıldığı Plânın 275 nci say
fasında görülüyor. Yani her yerde ileri gider
ken, ormancılıkta geriye gidiş var. Orman kıyı
nıma kapıların açıldığı dönemde, ağaçlandırma 
da savsaklanmış. Bu orman düşmanlığı ile sa
vaşma konusunda daha etkin tedbirlere gerek
lilik vardır. 

Arkadaşlarım, sanayi sektörüne geliyorum. 
Ağırlığın sanayie kaydırıldığı söylenmesine kar
şılık, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derne
ğinin yayınladığı broşürde de belirtildiği gibi, 
bu sektördeki yıllık ortalama artış hızı, önceki 
dönemlerden bile düşük tutulmuştur. Bu husu
su demin de belirtmiştim. Bu düşüklüğün, ger
çek sanayileşmeyi sağlayacak ara ve yatırım 

l mallarına kaydırılmasını bir ölçüde önlemekle 
birlikte gene etkisi kalacaktır. 

Kamu ekonomik kuruluşların sanayileşme 
sürecindeki etkinliği ve yeri yönünden Plânda
ki sözleri yadırgadık. Bu sözler, sayfa 1042'de 
ikinci Beş Yıllık Plândaki felsefeye benziyor. 
«Kamu ekonomi kuruluşlarında etkinlik ve ve
rimliliği üstün bir düzeye çıkarma, kaynak ya
ratma olanaklarını artırma, teknoloji birikimi, 
uyumu ve üretimi gerçekleştirecek ve kendi 
kendilerini yenileyecek bir yapı ve işleyişi sağ
layıcı bir reformcu tutumda ele alınacakları» 
söyleniyor. Bu, çok güzel, takdire değer bir 
ifade ve zaten böyle isteniyor. Fakat, dört say
fa önce de; «Bu kuruluşlar, kalkınmanın belli 
bir hız ve biçimde gerçekleşmesinde tamamla
yıcı, tümleyici bir güç ve araç niteliği taşıya
caklardır.» diyor. Yani burada ikinci dereceye 
düşürülüyor. Dört sayfa arasındaki bu ifade
leri bağdaştıramadık. Şimdiye değin sanayileş
memizin belkemiğini meydana getiren ve özel 
sektöre de okul ve yetişkin insangücü kaynağı 
olagelmiş bulunan bu dev kuruluşların rolünün 
bu ölçüde küçümsenmesini çok yadırgadık. Tür
kiye'nin kalkımasmda öncülük ve okulluk yap
mış Kemalizmin bu orijinal buluşlarının neden 
ve kimlerin etkisi ile İkinci Plâna bütünleyici 
bir araç durumuna itilmek istendiklerini anla
yamadık, 

Petrolde, Sayın Bakanın beyanını ve 1954 
tarihli Yasanın değiştirileceği vaadini umut 
verici nitelikte değerlendiriyoruz. Artık kendi 
ülkemizde kendi ulusal kuruluşumuz, petrol ara
ma yasağından kurtulacak. Bu kanun değiştiri
lirse; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklıkları 
Türkiye'de petrol arayabilecek ve Türkiye'de 
başka kuruluşlarla eşit işlem görecek. Elbette, 
biz de yıllardan beri bunu savunmuştuk. Bizim 
firma 8 taneden fazla arama yapamaz; 4 - 5 ta
ne alt kuruluşu olan yabancı firma 40 yerde 
yapıyor... Bizimki bir tane olduğu için 8 yerde 
yapıyor. Kendi ülkemizde yabancı firma daha 
çok arama olanağına sahipti. 1954 tarihli Ya
saya göre. Bunun değişeceğinden kıvanç duy
duk. Fakat biricik çözüm olan petrolün devlet
leştirilmesinden söz edilmeyişini de doğrusu ya
dırgadık. 

Bugünkü dünyada petrol sorunu nedir? Bili
niyor ki, bugün dünyada petrol sorunu, petrol 
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bulma değildir. Çünkü dünyada petrol üretimi 
tüketimden çok. Bugün dünyada petrol sorunu, 
petrolü satacak pazar bulmadır. E, böyle olun
ca çok kazançlı, çok ucuz petrol yeri bulursa, 
orada petrol, arıyor. Türkiye bu nitelikte olma
dığına göre, Türkiye'ye gelecek yabancı firma 
Türkiye'de petrol bulmak için değil, Türkiye'ye 
petrol satmak için gelir. Dünya sorunu bu. 

Plânda petro - kimya sanayiine ayrı bir yer 
verilmesini takdirle karşıladık. Çünkü eski
den buna karşı büyük bir savaş vardı, bereket 
ki, o savaş da gevşedi. 

«Sanayide üretim teknolojisi, ürün ve pazar 
araştırmanın merkezî sisteme bağlanıp hızlandı
rılması...» sözlerini yerinde karşılamakla birlik
te, mertkezî sisteme bağlamak felsefesine ve 
Devletin yapması gereklerimle uyan bir tutu
mun demir - çelik sanayiinde izlerine rastlaya-
madık. 

Arkadaşlarım, bu, önemli bir yara. Ereğli 
Demir - Çelik'de komik bir tutum vardır. Za
rarını ve kârını her yıil buradan kanun çıkara
rak biz öderiz adamlara... Statüsü özel, yükü
mü Devletin sırtında. Statüsü özel, özelin için
de yabancılar imtiyazlı. Devlet, bu Ereğli De
mir - Çelik'e etkin bir karışım yapamaz. Da
ha kaç yıl bu durum sürecek? Doğrusu bunu 
Hükümetin ve Plânlamanın dikkatine sunarız. 
Bu komik statü daha ne kadar sürecek? 

Plân, demir - çelik sektörümü, sanıayleşme-
nin ve yatırım malları sanayiinin kilit rolünde 
gören ve onu uluslararası yarışmaya yetenekli 
hale getirmeyi amaçladığı halde, bugünkü bu 
belirttiğim komik duruma belirli bir gerçekçi 
çözüm getirmedi. 

Bakır konusu... Bu da ayrı bir konu, bu 
da ayrı bir komikliktir, özellikle Karadeniz 
Bakır Kompleksinde bu çok belirgin. Sayın 
Tumçkanat'ın raporu üzerinde uzun uzadıya 
durmayacağım, ama bunun temel statüsü de 
kötü. Kapitüler hükümler olduğu gibi, temel 
statüsü de kötü.. 

Bir de, henüz yalanlanmamış bir şey oku
dum. ödenmiş sermayeye bakıyoruz, Devletin 
girişimi 925 milyon tutuyor; yatırımla nomi
nal sermaye tutarı. 40 milyonu özel sektör ta
rafından ödenmiş, kârın % 51'ini alıyor diye 
yazıyor. Ben anlayamadım; ne Ticaret Kanu
nuna sığdı, ne benim kafam aldı bunu. Böyle 

1 bir kuruluş varsa, Hükümetin dikkatine sunu
yorum, Komisyona da arz ettim, 40 milyonla 
925 milyonluk bir sermayenin içinden % 51 pay 
almak bir skandaldir. 

Askerî sanayi hususundaki görüşleri takdir
le karşılamakla birlikte, temel bir politika 
saptanmasını yıllardan beri savunuyoruz. Biz 
diyoruz ki; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bugün
kü dehşet dengesi ve dünya durumundaki asıl 
görevi ne ilse, o göreve göre örgütlenmek su
retiyle... Biz inanıyoruz ki, çok daha küçük 
çapta bir ordu, daha büyük hareket ve ateş 
gücü üstün bir ordu, dünya gerçekleri ısısın
daki bir politikanın vereceği sonuç olur. O za
man 9 milyarlık bütçenin 4 milyarını, 3 milya
rım ne kadarı ise, askerî sanayile ayırırız M; 
Komisyonda da arz etmiştim, böyle askerî sa
nayie 4 milyarlık yatırımla 15 milyarlık iş yapı
lır. Neden? Nedeni meydanda. Şu kadar li-

I ra verdiğiniz mühendisi asteğmen olarak çalış-
I tıracaksınız, günlük 100 lira verdiğiniz eri, 

günde yemeği dâhil 3 liraya çalıştıracaksınız; 
otuzda bir emek... % 3'e inecek emek. Grev 
yok, lokavt yok, vergi yok, kira yok... Böyle 
bir sanayileşme sürecine bu para yatırılırsa 
büyük ölçüde fayda sağlar. Gerçi Hava ve 
Demiz Kuvvetlerinin vakıflarını umutlu giri
şimler olarak karşılıyoruz ama, bununla bu 
işin olacağına da pek inanmıyoruz. Gönüllü 
katkılar ve çalışmalar çok güzel; ne kalırsa kâr, 
vatandaşın katılması sevindirici, ama bununla 
bunlar olacağa benzemez. Onun için büyük bir 
stratejik değişim gerekiyor. 

Ulaştırma sektöründeki durum ilginçtir. 
Çark, Türkiye^de ters döner. En ucuz olması 
lâzım gelen pahalı, pahalı olması lâzımgelen de 
ucuz olur. Dünyanın neresine giderseniz gi
din karayolları deniz ve hava yolundan paha
lıdır. Türkiye'de tersine karayolları ucuz, 
deniz ve hava yolları pahalıdır. Nedeni belli. 
Birisinde alt yapı, işletim, masraf hepsi Dev
letin, kullanma da Devletin. Birinde bütün mas
raf yapım Devletin kullanma başkasının; kara
yolu. Olur mu böyle şey? Birisinin sırtına ve
receksiniz kurşun çuvalım, birisi de atlet haydi 
yarış diyeceksiniz... Yanşamaz. Bunun çaresi 
var; vergileme. Sayın Ulaştırma Bakanı da Ko
misyondan sonra bana dedi M, merak etme bi
zim böyle bir teşebbüsümüz var. Takdirle karşı-

I larız. 
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Ulaştırmada çok önemli bir konu vardır: Bu, 
iran'ın Türkiye üzerinden ulaştırmasını sağla
maktır. İM yol var biliyorsunuz; iskenderun'la 
Trabzon. Bugünkü İran Dışişleri Bakanı Halat-
bari CENTO Genel Sekreteri iken kusurun biz
de olduğunu açık açık bana anlattı. Halatbari 
diyor ki, bütün kusur sizde. Üzerinde fazla dur
mayacağım, ama bir şey söyleyeceğim, çok ko
miktir. iran'ın araçları Türkiye'ye girdikten 
sonra bir teminat parası alırız, araçtaki malda 
da bir eksiklik olursa o parayı ona mahsup ede
rim. Bizim Devletin içinde araç gezerken onun 
garantisini bizim para ile vereceğine iran pa
rası ile verir. Bunun özellikle Hükümetin dik
katine sunarım. Önleyemedik bunu. Halatbari 
diyor ki, «iran'dan Batum'a avantajlar şunlar: 
Ardiye parası almaz, bu dediğiniz para da yok, 
rahat gidiyoruz. Dolayısıyle tüccar orayı daha 
kolay buluyor, Trabzon'a geleceğine Batum'a 
gidiyor.» Onun için zannediyorum dikkatli bir 
konudur. 

Turizm için özel sektöre verilen önceliği 
yerinde buluyoruz, işte, özel sektörün hiç bir 
sakınca yaratmayacağı alan bu. Yabancı ana
malda sakınca yaratmaz. Aslında turizm, özel 
sektörün işidir. Devlet ancak öncülük, örneklik 
yapabilir. Aslında turizmde yapılan birçok şey
leri Devlet yapamaz bile, yakışmaz Devlete. 

Özel girişimle ilgili politikaya dokunacağım. 
Çünkü, bir kısım arkadaşlar bunu çok kötü 
sandılar, bizim görüşümüz ayrı. 

«Yatırımları toplum yararının gerektirdi
ği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânları
nı yapmak Devletin görevidir.» Anayasanın 
hükmü. Bu hükmün esas alındığını söyleyen 
plân, özel girişimi salt özendirici tedbirlerle, 
yani okşayarak ve umut verdirerek bu hükme 
uygun bir tutuma nasıl yönelteceğini biz anla
yamıyoruz. O özel girişim ki, en üst kademede
ki yetkililerinin ağzından bakın neler demiş: 
«Devlet bize parasız arsa verecek. Devlet, faiz
siz, ya da çok düşük faizli uzun vadeli kredi 
vereoek bize. Devlet altyapı yapacak, enerji ve
recek, üreteceğimiz malları alacağını taahhüt 
edecek. Yabancı mallara karşı bizim mallarımızı 
koruyacağını taahhüt edecek. Bütün bunları ya
parsa, görürsünüz biz de gideriz Doğu'ya yatı
rım yapmaya.» Bu sözler özel girişimin en başta 
geleninin beyanıdır. Oraya herkes gider o za

man. Hattâ, bu beleşçiliği sağlamayı Devletin 
görevi sayıyor. Dünyanın hiç bir uygar ülkesin
de bu tür bir özel girişim yok. Bizim özel giri
şimin anlayışı bu iken, Devlet buna seyirci ka
lacak, üstelik yardım edecek. Tabiî özel girişi
min hepsi böyle değil, ama çoğu böyle. 

Avrupa ve Amerikan kapitalizmi ile bizim
kini kıyashyamayız arkadaşlar. Bizde bir defa 
kapitalizm yok. Yani kapitalizmin kuralları da 
yok Türkiye'de. Çünkü Avrupa'da, biliyorsunuz 
«Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.» ilke
sine inanıyordu Avrupa, Amerikan kapitalistle
ri ve sömürdükleri ülke de kendilerinin değil 
yabancı idi. Bizimkiler ne diyor? Ben yabancı 
ülkeye gidemem; Devlet de bu işe karışsın, bu
radaki sömürümü kolaylaştırsın diyor. Daha 
başka bir şey söylemiyor. Görüldü ki, Avrupa 
kapitalistleri de dışarıda sömürü yapamaymca 
içeriye döndüler ve çatırdama başladı. Demin 
belirttiğim gibi, Kennedy ve McGovern buna 
çare arıyorlar. Onun için biz böyle bir özel gi
rişimi, böyle başıboş bırakmaya pek yanaşamı
yoruz. 

Sağlık politikasında sosyalizasyonun henüz 
benimsenmediğini, yeter derecede desteklen
mediğini görüyoruz, ilâçla ilgili olan plândaki 
görüşleri çok takdir ederiz; fakat bunun çok 
zor olduğu kanısındayız. Nitekim eski Sağlık 
Bakanı, böyle bir kararnameyi sayın Cumhur
başkanına kadar götürdüğü halde, sayın Baş
bakan tarafından geri alındığına ilişkin rivayet
ler duyduk. Demek ki o kadar etkili ki bu iş, 
böyle bir değiştirme yapma çok zor. 

Biraz da sosyal güvelik konularına dokun
mak istiyorum. 

Anayasamızın felsefesine uyan bir sosyal 
güvenlik sistemini henüz kuramayışımız, top
lumsal huzursuzluğun başlıca nedenidir; fakat 
kimi umut verici gelişmelere tanık olmaktayız. 
İşçi haklarının örgütsel güvenceye bağlanması 
yasalan ve bunların uygulanması son yıllarda 
başarılı olmuştur. 

BAĞ - KUR'u yerinde bir girişim sayarız. 
Asgarî ücretlerin Devlet kesiminde bir ölçüde; 
fakat özel kesimde henüz yeterli olmadığı be
lirgin ve plânda da böyle yazıyor. Aslında, Dev
let kesiminde de asgarî ücret yetersizdir. Geçin
me endekslerine baktığınım zaman, yeterli bir 
şey bulamazsınız zaten, işçilerimizin Devlet ke-
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simini savunmasının başlıca nedeni, orada bu 
durumun daha anlayışla ele alındığını görmele-
rindendir. 

Kötü kullanılan Sosyal Sigortalar fonu ile 
ilgili bakanın davranışı yerindedir; fakat başa
rısını henüz kestiremiyoruz. 

Tarım kesimindeki ücretli işçilerin çalışma 
koşullarının iyileştirileceğini belirten çalışma
ları, plândaki görüşleri takdirle karşılamakla 
birlikte, gecikmemesini dileriz. 

Ücret politikası için işçi, işveren, Devlet tem
silcilerinden kurulu ücret ve Gelirler Konseyi 
yerinde bir girişimdir; fakat bunun da gecik
meden çalışmaya konulması gereklidir. Kamu 
kesimindeki iş uyuşmazlığı ve verim artışları ile 
ilgilenecek Kamu Kesimi Endüstriyel ilişkiler 
Biriminin kurulmasını yerinde bir girişim sa
yarız. 

işçi tasarruflarını değerlendirme üzerinde 
biraz durmak istiyoruz. Bu, plânda öngörülen 
yerinde bir girişimdir; ama henüz güven verici 
bir karşılık bulamamışlardır. Birçok işçilerle 
Avrupa'da da konuştum, bizi dolandırıyorlar di
yorlar. Eğer ıg*üven verici bir karşılık bulunur
sa, resmî ve güven veren bir örgüt kurulursa 
bunda başarı sağlayabiliriz. 

Bu arada, işçi haklarının kısıtlanmasını öne
ren eğilimlere fırsat verilmemesini özellikle be
lirtmek istiyoruz. Gerçi bu, henüz yaygın de
ğil ; ama grev yapanların yerine, başka işçilerin 
alınması gibi bir öneriye rastladık. Bu, grevi 
kaldırmak demektir. 

Yurda dönecek işçilerin yaratacağı sorunları 
bugünden düşünmek... Bu sabah radyoyu dinle
yenler sanıyorum, bu konuda uyarılmıştır. Al
man içişleri Bakanı: «Artık, dışarıdan işçi ala
mayacak noktaya geldik», diyor. Yarın, bu iş
çiler geri gitsin noktasına da gelebilir. Bu işçi
lerin, dönüşlerinde yaratacağı sorunlar çok 
önemli. 

Dış Ticaret : 
Dış Ticarette açığın giderek arttığından ve 

aksaklıklardan yakınıyor plân; fakat durumu 
düzeltecek tedbirleri görmedik. Türkiye'de ger
çek anlamda ne ihracatçı var, ne ithalâtçı var. 
Bunların çoğu dışarıdaki firmaların temsilcileri. 
Onun için bu çelişkiyi giderecek bir tedbir gör
medik. 
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En önemli saydığımız ve yadırgadığımız yön
leri biraz fazla olan analî politika üzerinde dur
mak istiyoruz. 

Gerçekte, (972 nci sayfada) kamu yönetimi
nin pahalılığından, zaman zaman yatırımlarda 
ve kimi cari giderlerde kısıntılar yaparak, büt
çe açıklarını giderme ya da azaltma zorunluğu 
duyulduğundan; fakat bunların etkisinin de sı
nırlı kaldığından (yani hesapsız kitapsız yürü
düğümüzden) harcamaları fazla koyuyoruz; ve
remiyoruz ve yatırımları kısıtlıyoruz, bundan 
da sonuç alamıyoruz, diyor plân. 

Vergilerin, gelir artışlarını doğru izleyeme
diğinden de yakınıyor plân. Vergiler gelir ar
tışlarını izleyemiyor, diyor. Dolaylı vergilerin 
yönetimindeki kolaylıktan ötürü, hızlı gelişme 
gösteren üretim alanlarına, vergi dışı kalma ko
laylaşıyor. Onlar artıyor gidiyor, biz de yaka-
layabildiğimize vuruyoruz dolaylı vergileri di
yor plân. Sistemin, vergi yükünün daha âdil bir 
biçimde dağıtılması açısından da yetersizliğini 
koruyor, diyor plân. Yani sistem yetersizliğini 
devam ettiriyor. 

1971 yılı sonunda banka mevduatlarının 48,4 
milyara yükseldiğini, kredilerin plânda öngörü
len sektöre ve yönlere yöneltilmesi için umudun 
Merkez Bankası reeskont ilişkilerinin düzen
lenmesine bağlandığını açıklıyor. Başka bir ted
bir görmüyor. 

Kredi fiyatlarının ucuzlatılması için faiz 
iadesi yoluyle sübvansiyon uygulamasına gidil
diğini söylüyor ve arkasından da gidileceğini, 
banka ve borç alana faiz farkı ödemesi; (Dik
kat buyurunuz) banka ve borç alana faiz farkı 
ödemesi sistemine dayanan sübvansiyon uygu
laması yapılacak. Genel bütçeden ayrılacak fon
larla, Merkez Bankasındaki selektif kredi fo
nundan bu işler yapılacak... Görüyorsunuz ki, 
öyle bir hasta ayakta tutulmak isteniyor ve has
talığın tedavisi de Devletin sırtına yükleniyor. 
Bunun akılcı, becerikli bir malî politika oldu
ğuna inanamıyoruz. Bütün bu sakatlıkların dü
zeltilmesi tedbirine cesaret verilecek yerde, sa
katlıkları Devlet sırtından reeskont ilişkiler dü
zeltilmesi ve Merkez Bankası fonlarından faiz 
iadesinin sübvansiyonu karşılanacak... 

982 nci sayfada tarım kredilerinin kullanı
lışından yakınılmakta; fakat demin belirttiği
miz gibi kontrollü krediden söz edilmemektedir. 
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Tefecilikle savaşta ise herhangi bir etkin ted
bir yok. Yani Plân, malî bakımdan duruma ger
çekçi tanılama koyuyor, devrimci değerlendir
meler yapıyor; fakat bu gerçekçiliğin gerektir
diği gerçekçi tedbirler alınamıyor, özeti bu... 

Aslında tedbirler de, ya bozuk düzeni yap
ma solunumla (suni teneffüsle) yaşatmak, ya da 
ceremeyi Devlete, yani tüm ulusa ödeten bir tu
tum. Bütün bunların, bir mutlu azınlığın çıkar
larının hatırı için yapıldığını söylemek, ancak 
bir mantık gereğidir sanırız. Yalnız onun için ya
pılır bu. Yoksa, bütün bunları gördüğü halde 
neye düzeltemiyor? 

Bu arada malî politika ile ilgili olumlu ted
birler de gördük. Bunları da belirtmek isteriz. 
örneğin; gider vergilerindeki düzenlemede kat
ma değer vergisine geçişin esas alınmasının ye
rinde bir tedbir olduğu kanısındayız. Servet be
yannamelerinin otokontrolu sağlayacak biçimde 
uygulamaya konacağı vaadi yıllardır ilk kez bir 
Hükümet belgesine geçebilmiştir. Yerinde bir 
tedbir elbette. 

Yurt dışındaki işçilerin dış bankalardaki pa
ralarından yararlanmayı plânlayacak ulusal ban
ka sisteminin örgütlenmesi de iyi bir tedbirdir. 

Adalet konusunda öngörülen reforma, tutum 
ve kapsam yönünden reform denemeyeceği kanı
sındayız. G-erçekten 1025 nci sayfada; «Reform, 
var olan sistemin aynı anda değiştirilmesi biçi
minde değil; fakat belli bir öncelik ve zamanla
ma içinde gerçekleştirilecektir.» diyor. Bunu 
oluruna bırakacağız diyor, belli bir zaman ve 
öncelik içinde yürüyüp gidecek... O zaman onun 
adı reform değil. Reformda biraz atılımlı bir 
eğilimle işi ele almak gerekir. 

«ivedi bir hak yok, zamanla olacak» diyor. 
Bu görüşü savunan bir Hükümet, Anayasa fel
sefesine, yargı erkinin dayandığı ilkelere ters dü
şen nitelikte bir güvenlik mahkemeleri sistemini 
yürürlüğe koymak için ne için ivedilik eder öy
le ise? Reform böyle dursun; ama güvenlik 
mahkemeleri biran önce kurulsun, deyince bir 
çelişki buluyoruz. Elbette uzmanlık yönünden, 
hız yönünden böyle mahkemeler bâzı dönemler
de düşünülebilir; ama yargı erkini zedelemeden. 

Ulusal bütünlük ve dengesizlik yönünden 
Plândaki görüşler : 

Yatırımların dağılışında izlenmesi gereken 
politikaların uygulanmasında, sanayiin yurt yü-

[ zeyine dağılmasını belirleyen sözleri ulusal bü
tünlüğü sağlamada, bölgesel ayrıcalıkları gider
mede etkin tedbirler görmekteyiz. 

Anayasanın, yönetimin bir bütün olduğunu 
belirten 112 nci maddesi ile çelişen yasal ve yö
netsel aksaklıkların giderilmesine çalışmayı plân
da olumlu bir davranış sayarız. 

Tüm yöresel hizmetlerin tek bir temel yasada 
yer almasının gerçekleşeceği sözü de yönetimde 
bir aşama sağlar. Bunu, temel sanayiin Sam
sun - Çukurova doğusuna geçmeyeceği kararı
nın değiştirilmesi olarak ycrumluyoruz. Sanayii 
yurt yüzeyine yayma... Oysa, bundan önce bura
da usun uzadıya eleştirdik; Samsun - Çukurova 
doğusuna temel sanayiin gitmeyeceği kararı alın
mıştı. Karar şu idi : Temel sanayi gidecek beş 
bölge vardı; izmir, istanbul, Bursa - Marmara, 
Çukurova, Samsun. Beş bölgeyi koyduğunuz 
saman Doğu'da kimse kalmıyor.. Yeni plân stra
tejisinde böyle bir dağılımı. Öngörmesini yerinde 
buluyoruz. Şehirleşme ile birlikte bunu düşün
mek gerek. 

Arkadaşlarım, bu nokta üzerinde biraz dur
mak istiyoruz. Şehirleşme konusunu bir de şu 
yönde alacağım: Türkiye'de şehirleşmede aykı
rı bir iş var. Bakınız, büyük şehir nimetlerin
den yararlanmak için Kars'taki, Van'daki, Hak
kâri'deki adam nereye gitmelidir? İzmir'e, istan
bul'a, Ankara'ya filân gitmeli. Bu, dehşetli bir 

I dengesizlik. Şehirleşme sorunu, yurt yüzeyinde 
bu dengesizliği giderecek büyük şehir nimetle
rinin büyük çoğunluğunu 8 - 1 0 bölge sağlaya
cak girişimler bir Devlet politikası olarak ger
çekleştirildiği takdirde, bu dengesizlik birkaç şe
hir etrafındaki birikimi azaltacağı gibi, yurt yü
zeyinde insanların büyük şehir nimetlerinden 
yararlanma olanağım da çoğaltır. Bunun bir 
benzer uygulaması köylerde öngörülüyor. Elbet
te toplulaştırma, sosyal yaşam ve hizmetlerin 
götürülmesi yönünden etkin bir tedbirdir. 

Kültür alanında, Plânla söylendiği gibi «Ata
türkçü nitelikteki» sözünü çok yerinde buluyo
ruz; fakat hiçbir yerde şu Kültür Bakanlığının 
ne için kaldırıldığını da öğrenemedik. Çünkü bu
nun için bir Kültür Bakanlığı kurulmuştu; şim
di Müsteşarlığı da var. Her halde bu konuyu 
anlayacadığımız için fazla üzerinde durmuyo
ruz. Yalnız söylemek isteriz ki, kültür alanında-

j ki atılımlı öngörüleri yerinde görürüz. 
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Değineceğimiz bir konu da, gençliktir. Plân
da iyi yer almış; eksik yönleri de bulunan konu. 
Çağımızın teknolojik gelişmelerinin gençlikte ya
rattığı etkileri gerçekten bilimsel bir yaklaşımla 
tanımlayan Plânda konu ile ilgili politikada bir 
yetersizlik, hattâ çekingenlik göze çarpmakta
dır. Bir yönü ile güzel söylüyor, bir yönde çekin
genlik var. Hükümet çevrelerinde de böyle bir 
çekingenlik gördük, örneğin; Dünya Gençlik 
örgütü temsilcileri, Avrupa Ulusal Gençlik ör
gütü temsilcileri Hükümetimizle görüşmek iste
diği zaman, bakanlarımızın bunları kabul etme
diklerini anlayamadık. Bunu gazeteler de yaz
dı. Türkiye Cumruriyetinin bakanlarının yarının 
dünya yöneticileri ile konuşmaktan neye çekin
diğini anlayamadık. 

Plânın 879 ncu sayfasında; «Gençlik soran
larının ekonomik, sosyal ve kültürel yapıyle ya
kın ilişkileri gözönünde bulundurularak bu so
runların bireysel ye toplumsal yönden oluşumu
nu etkileyen etmenler araştırılarak bulunacak; 
çözüm yolları, sorunların bütününü kapsayan bir 
yaklaşım içinde ele almacakUr.» diyor. Doğru, 
böyle alınmalıdır. Bir yönü ile bu sözlerle soru
na doğru bir yaklaşım; fakat sorunun asıl özne
si, nesnesi, olan; yapıcısı, faili, hedefi olan gencin 
eylemi ile Plân ilgili görülmüyor. Bunu söylü
yor. Etki - tepki sürecine göre genç de konu
larla ilgilenecek. Akılcı tutum onu ilgilenmekten 
alıkoymak değil, olumlu ve yararlı biçimde ilgi
lenmesini sağlamaktır. Gençlikle ilgilenmend
en akılcı yöntemini Atatürk göstermiştir. 

Arkadaşlarını, çağımız bir bakıma gençlik ça
ğlan'. Dünyanın her yerinde gençlik olayları ol
muştur; fakat hiçbir akılcı Devlet adamı, ko
münistinden kapitalistine değin, kendi gençliğini 
yerme, ya da dışardan yöneltildiğini söyleme ve 
kendi anne - baba ve yöneticilerinin çocuklarını 
yönetemediğini kabul etme gibi ulusal gururu in
citici bir beyanda bulunmamıştır. Zaten böyle 
isek yandık. Çocukları yönetemiyorsak Devleti 
hiç yönetemeyiz. Hele kendi gençlerini, medre
se mollası gibi, önce derslerini bitirsinler, yurt 
sorunlarım sonra düşünürler; politik eylemler 
karşısında anlamsız birer gözlemci gibi baksın
lar, bu öğüdü tutmayanların kafasını ezerim, di
yen bir politika dünyada geçerli değildir. En 
olumlu tutum, bütün gençliği bir avuç militanın 
etkileyemeyeceği bir ortamda geliştirip yaşata

bilmektir. Evet, üniversitelerde olayları yara
tanlar % 1 - 2 kadardır. Nasıl oluyor da bütün 
kitleyi etkiliyor? Çünkü bütün kitle etkilenecek 
bir ortam içinde tutuluyor da ondan. Demin de 
arz ettim, kitabı 500 liraya satınca kitaptan is
yan ediyor. Hoca derse gelmeyince o oradan is
yan ediyor; bir de bir militan çıkıyor, söyledi
ği sözlerin hepsi bunları temsil ettiği için, arka
sından gidiliyor. O halde, gençliğin sorunlarıyle 
ilgilenecek akılcı tutum, küçük bir grubun bü
yük bir kitleyi etkileyemeyeceği bir ortamı ge
liştirmektir. Genç çocuk çıkış arıyor, toplumsal 
sorunları demin de belirttiğimiz gibi arıyor; çö
zümü göremeyince sağa, sola sapıyor. 

Arkadaşlarını, şu gerçeği dikkatinize sunmak 
isterim. Az gelişmiş ülkelerin hepsinde zor so
runlar vardır, bunalım vardır. Gelişmişlerde de 
bir ölçüde vardır. Böyle bunalım ortamında 
genç kafa, çözüm arayan insanın karşısına iki 
kişi çıkıyor. Birisi; «Ben bunu kamçı ile yapa
rım (faşist) zorla çalıştırırım yaparım ben bunu; 
büyük sermayeye dayanırım zorla yaparım. Bel
ki bir çare.» diyor. 

Çıkıyor biri de; «Hayır, proleterya egemen
liğinde olur bu, komünist rejimle olur bu. Bu da 
bir çare.» diyor. 

Çare; bu durumu kabul ederek, çözümü ne o, 
ne bu; ne kırk katır, affedersiniz, ne kırk satır
dır. Ya?... Şudur, diyebilmektir. O saman ne fa
şistin, ne komünistin etkileyemeyeceği bir gidiş..-. 
Adım ben koymuyorum; parti politikası yapmı
yorum, ama adını bulursunuz. 

Tarım ve Toprak Reformuna da kısaca de
ğinmek istiyoruz. Bu yılan hikâyesi de eski. 
1961'den beri sürüp gidiyor. Sayın Erim Hükü
metinin ilk tasarısı ilk kez, bizce gerçekçi bir çö
züm önermekte idi. Fakat bu iç savaşı yaratır-
mıs, kan gövdeyi götürürmüş, bunu kabul eder
sek, diye bir fırtına koptu. Kim iç savaşı yara
tacaktı, Hükümet de seyredecekti? Hükümet 
çevreleri söylüyor bunu çünkü. Devlet nerede 
olacaktı bu iç savaşta? Bir defa bugünkü Hükü
metin hiçbir üyesi böyle söz söylenıemelidir. Çün
kü, bundan önceki Hükümet iş savaşı kışkırtı
yor demektir bu; o zaman bugünkü Hükümetin 
Sayın Başbakanın da altında imzası bulunduğu
na göre, «Efendim, farkında değildi imza edil
di.» denemez elbette. O halde böyle bir tasarıyı 
getiren bir Hükümetin bir üyesi bugün Başba-
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kanken, o Hükümetin hiçbir üyesi, bu bizi iç sa
vaşa götürecekti, kan gövdeyi götürecekti, diye
mez. 

Köleliği önleyecek bir tasarı idi o bizce, iş
te çıkar çevrelerinin etkinliği bu sözleri söyleti
yor. 

Dünyada yapmayan var mı toprak reformu
nu? Yok. «Saksıda Devlet» diye tanımlayabile
ceğimiz Çin bile yapmış bunu. Saksıda bir Dev
lettir o. 

Amerika Birleşik Devletleri resmî yayınları; 
«Bunu yapmayan az gelişmiş ülke ne rejimi sağ
layabilir, (bizim kütüphanede de vardır, Az Ge
lişmiş Ülkelerin Geleceği adlı kitap. Amerikan 
Devleti yayınlamış) bu toprak reformunu yap
mayan hiçbir ülkede ne gerçek demokrasi olabi
lir, ne sanayileşme olabilir, ne sosyal dayanışma 
olabilir.» diyor. 

Bugünkü tasarıyı hazırlayan ve sunan iki sa
yın Bakanın da iyi bir reform isteyeceklerinden 
kuşkum yoktur. Beyanlarını ilgi ile izledik. Ve
rimi artıracak tedbirleri, örgütlenmeye ilişkin 
görüşleri yerinde; fakat, reformun ağalara dö
nük yönü bu tasarıda eksik. Bakın, zilyede do
kunmaz; en azından dokunur görünmüyor. Mu
vazaaya dokunmaz; reformdan kaçırılan toprak
lar pek çok. Demek ki, tekniği güzel, örgütlen
mesi güzel; fakat, ağaya dokunan yönü yok. 

Sayın Başbakan bütçe açığında (Sos) çeker
ken «Yalnız yoksulun sırtına binmek yolu açık 
değildir, daha başka yollar vardır» diyesim gel
di. Sayın Başbakan: «Efendim, açık var, şöyle
dir, durum kötü. Çare?...» diyor. 

Cevap veriyoruz: Yalnız onun öngördüğü de
ğildir ; yalnız taban fiyatlarını yükseltmemek ce
vap değildir; güçlülere daha çok yük yükleme 
cevabını sıralayalım. Neden zilyed yoluyle ikti
sabı kaldırmıyorsunuz? Bu hırsızlık kalkmıyor 
toprak rejiminden? Milyarlarca lira değerde top
rak bedava dağıtılabilir. Neden banka hovarda
lığını önlemiyorsunuz? Neden dış ticaret oyun
larına çare getirmiyorsunuz? Vergi kaçakçılığın
da öngördüğünüz tedbirleri daha sıkı uygula
yın. Tarım ürünlerinden gerçek vergi alın... 

Baktım ki, son çıkardığımız yasalar bile bi
na vergilerini azalttı. Ben vergiye gittim, daha 
as vergi veriyorum. 400 - 500 lira azaldı benim 
dairenin vergisi. Böyle aşağıya gidiyor. Herkes 
yükseliyor, çıkan vergi kanunları azaltıyor. 
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Sonra, Hazineden yasa ile kişilere kâr veri
yor ; fakat, aman taban fiyatları yükselmesin 
diye bağırıyor... Şimdi, Hükümete özellikle rica 
ederiz; bu belirttiğimiz tedbirler bir kısım mut
lu azınlığa dokunur, ama büyük kaynaklar sağ
lar, biraz da onları zorlayalım. 

Kamu yönetimi yönünden, bu konuda da 
ikinci bir yılan öyküsü var. Mehtap projesi... Ne
den uygulanmadığını Plân da anlayamamış, biz 
de anlayamadık zaten. Plânda önögrülen he
deflere ulaşımda, kaynak ayırımında, işlemlerin 
yapılabilmesi ve denetimi için etkin bir kamu yö
netimini öngören Plân eski savsaklamalardan da 
yakınıyor. En gerçekçi tanımlamayı koymuştur. 

Bakın çok beğendim; sayfa 1031; Plân diyor 
ki : «Kamu kesiminin genel kuruluşunu saptayan 
Anayasa, bugünkü sisteme tümüyle yansımamış
tır.» Askıda kalmış Anayasa diyor. Sonra: «Ka
mu kesiminde bir çok kuruluşun yasaları yok
tur. önemli bir kesimi ise sistem ve başka kuru
luşların varlığı ve görevleri gözönünde bulun
durulmadan yasalaştmîmıştır.» Ya yasası yok
tur, ya baştan kara bir yasa yapılmıştır diyor. 
Sonra: «Yüksek yönetici kadrolarda yapılan 
atanmaların açık, nesnel, objektif ölçülere bağ
lanmamış olması, genç kuşaklarda kolayca de
ğer yargılarının yapılmasına, meslek ahlâkı ve 
yönetiminin bozulmasına yol açmıştır», işte, ger
çekçi tanılama koyuyor Plân. 

Kamu kuruluşlarındaki dağınıklık, Anayasa
ya uymazlık verimsizlik, hantallık ve pahalılık 
için çok yerinde tanılama ve gözlemleri de kap
samaktadır Plân. Yaraya parmağı basmış ve 12 
Marta gelişin gerçek nedenlerini bilimsel bir dü
rüstlükle açıklamıştır. 

Plân özetle ıdiyor ki: «ileri bir Anayasamız 
var, anra, kurulu düzen ona uymuyor. Çağ dışı 
hantal, pahalı, değerlere yer vermeyen, ahlâk 
bozucu, dağınık, yasasız ya da yasa anarşisi için
de bir kamu yönetimimiz vardır.» Yorumu bu 
Plânın, işte bizim de yıllardan beri yakındığı
mız durum bu idi. istediğimiz de bu çağ dışı bo
zuk düzeni, ileri olan Anayasamıza uydurmak
tır. 12 Mart Muhtırası da bizim gözlerimizi ve 
önerimizi beigeleştirmiştir. Anayasamız kurda 
teslim edilmiş kuzu, ya da demircinin eline veril
miş bir elmas durumundan kurtulsun diye bağır
dık. Bir de baktık ki, birden bire herşey değiş
ti; elması çekiçle işleyemediği için istediği bici-
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me sokamayanlar elması kötülemeleri haklı çı
karmaya başladılar ve böyle ileri bir Anayasa 
ile Devlet yönetecek yetenek ve zihniyette olma
yanların suçu başkalarına yüklemek çabalarına 
birtakım aksi görüşte olması gerekenler de katıl
dı. Değişti iş. Meğer, köhne denen düzeni sür
dürmekte, ülkenin zararına olduğu belli olduğu 
halde, inat edenler, Devlet düzenindeki hantallı
ğı yaşatıp değerleri kıyımla Devlet kapısından 
kovanlar, yıllarca yönettikleri kuruluşların yasa
larını çıkarmayanlar ve Devlet gücünü acze dü
şürüp sokağa teslim ederek görülmemiş bir anar
şi yaratanlar değil de; böyle yapmayın, diyen ve 
onun için tedbirler öneren Anayasaymış suçlu. 
Plânla tanılamak... 

Arkadaşlarım, kimmiş o suçlu? Bir devrim 
ürünü olduğu halde, karşı devrimci uygulamaya 
araç edilmek istenen suçluyu biraz tanıyalım. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, Plânla ne alâkası var bunun. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin. 
M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 

(Devamla) — Senedi İttifaktan bu yana bütün 
özlemlerin üzerine dönüştürüldüğü bir Anayasa
dır bu. Uzun çalışmalar ve yaygın katkılarla 
Türk bilimsel ve düşünsel gücünün anıtsal bir 
yapıtı olarak meydana çıkmıştır, içeride ve dı
şarıda herkesin övdüğü, Türkiye dinamik kamu
oyunun etkin koruyuculuğuna, Devlet kurumla
rının gönülden desteğine, işçinin ve köylünün 
sevgilisi gibi koynunda saklamasına kadar, hiç
bir kitaba nasip olmayan bir benimseyiş sağla
yan, suçlu oldu. Şimdi de, uygulanmayışı sonu
cu yaratılmış bir bunalımın suçlusu oluvermiş... 
O bunalımı yaratanların kusurlarını düzeltmekle 
görevliler bu ulusal sözleşmeyi suçlamada, sanı
yorum şimdi pişman oldukları sözler söylemiş
lerdir. Oysa, görevleri onu uygulamaktı. Hiç ol
mazsa, bundan sonra geç de olsa, 12 Mart hükü
metleri tarihsel misyonlarını bir kenara itip, 
Anayasa ile uğraşmaktan vazgeçerlerse alkışla
rız. 

Anayasanın suçu iki. Deminden beri belirt
tiğimiz politikada Anayasanın iki suçu vardır. 
Nedir bunlar?. 

1. Sosyal Devleti öneriyor, 
2. Hukuk Devletini öneriyor. Doğulu bir 

ülkede hukuk devleti.. Kurumsal, örgütsel, bilim
sel veriler esas alınacak; keyfî değil. Buna alış

mıyor, alışkanlıklar yeterli değil, o halde hu
kuk devleti ilkesi yanlış... 

Sosyal devlet, tüm toplumu kapsayacak, 
yaraları sağlayacak, değişiklik isteyecek, bu da 
rahatsız edecek... Bu iki nokta, çıkışından beri 
aleyhinde konuşulan noktalardır. 
Arkadaşlarım, yanlız Anayasa değil, onun 

kurduğu bütün Devlet kurumları da suçlu imiş.. 
Onlarla da uğraşıldı. Neden bugüne geldik? 
Reforumlar yapılamadı. Nedeni bu. O halde 
çare, plânın da dediğinin tersine, Anayasanın 
kamu yönetimine yansıması yerine, o bozuk dü
zene uyan ve o kötü alışkanlıkları yaşatacak 
biçime Anayasanın sokulmasıdır. Karar veril
di, elcevap fetva bu.. Anayasaya göre düzeni 
değiştirme yerine, Anayasayı ona uydurmalı
yız. 

Suçlunun cezası, «O suçu yapma» diyene 
yükleniverdi. Yükleniverdl de ne oldu? Anaya
sa değişikliğiyle uğraşıyoruz bahanesiyle 18 ay 
da hiçbir tek reform yapamadık. Bunun sonucu 
o çıktı; uğraştığımızca Anayasa ile... Reform 
bile yapamamanın yolu bulundu bu Anayasa 
ile, 

Anayasa önümüze atıldı onunla 8 ay kavga 
ettik, bitti.. Yapılan Anayasa değişikliklerin
den hiçbir yarar olmadığı gibi, ileride bu deği
şiklikleri kullanacak yasalar da çıkmadı. Bir 
yıl geçmeden yine Anayasa değişikliği karşımı
za çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu Anayasa de
ğişikliği meselesi; malûmuâliniz Anayasa ile il
gili görüşmeler yapılacak ileride, Anayasa de
ğişiklikleri gelecek, o zaman ifade buyurursu
nuz. Lütfen efendim, bir hayli de uzadı. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Yönetimin temeli bu olduğu için 
dokunuyorum. 

Sıkıyönetimsiz, ya da sivil sıkıyönetimle, 
sıkıyönetimden daha sıkıyönetim olanakları 
aranmak isteniyor kanısı var. Yönetsel reform 
öyle istiyor. Sıkıyönetimsiz, ya da sivil sıkıyö
netimle, sıkıyönetimden daha sıkıyönetim ola
nakları hazırlamak... Yönetimde reform Sayın 
Başkan.. Tabiî bunun sonucu reformların çoğu
nun başka bahara kalmasına gider o zaman. 
Bunlarla uğraşınca, arkadan yıl gelecek, s«çim, 
gelecek, reformlar yine uyuyacak, Anayasa ile 
yine bir kaç ay boğuşacağız. Ya da bu uğraşı 
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içinde reformları yozlaştırıp, halkın reform is
tediğini söndürmekten başka bir sonuç verme
yecek. İşte reform dediğiniz de bu imiş. 

Oysa, Devlet yönetiminde asıl beceri, yöne
timi ve toplumsal düzeni, ileri olan Anayasaya 
uydurmayı becermektir. Geriye doğru değil, 
ileriye doğru değişimden yana olmaktır. Yönet
sel reformun da plânda asıl niteliği bu olmalı
dır. Anayasayı değiştirip bozuk düzenin gerek
lerine ve çağ dışı alışkanlıklara uydurmak bir 
siyasal irticadır. Siyasal 'irticaın hayır getirdi
ğine ilişkin bir tek örnek yoktur. Bu çabaların 
sonucu gelecekte bir özgürlük ve rejim savaş
masını yaratmaktan başka bir şey değildir. 
Bugünkü çalışmalar... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir noktayı istir
ham edeceğim. Şimdi gayet güzel bir müzakere 
sistemi içerisinde gidiyoruz. Fakat, şu kullan
dığınız «Siyasî irtica» kelimesi veya deyimi çok 
ağırdır. Çünkü, Anayasa değişikliği Parlamen
tomuzca kabul edilmiştir ve geçmiştir. Bu söz
lerinizle bir nevi Parlâmento, irticaa öncelik 
verdi gibi bir hal çıkıyor. Lütfen bunu izah 
buyurun ve bir açıklığa kavuşturun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kanımız şu 
Sayın Başkan; şimdi eğer özgürlükler, haklar 
kısıtlanır, Devlet kurumlarının etkileri azaltı
lır, çoğunluğun egemenliği daha fazla çoğaltı-
lırsa, önümüzdeki seçimden sonra Türkiye bir 
özgürlük ve demokrasi savaşmasına itilmiş ola
caktır. Bu kaygımızı belirtmek isityoruz. Diyo
ruz ki, bu, 160 küsur yıldan beri kafaların dön
düğü bir özlemi yansıtıyor. Bundan geriye dö
ner isek, bu kısıtlamalar yapılır ise, o zaman 
bugünkü sıkıyönetimler kalkıp, seçimden son
ra gelen iktidarlar bir özgürlük ve demokrasi 
savaşmaslyle karşılaşacaklardır. Buna gitme
yin; o halde bunlarla uğraşacağına yapılacak 
işler var. Onlara yönelin ve özet olarak biti
rirken, Hükümetten ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyelerinden görüşmekte oldu
ğumuz plânın 1 030'dan 1 034'e kadar olan 
sayfalarına uyan bir tutumu benimsemelerini 
öneriyoruz. Bu tutumu herkesten önce, o plânın 
altında imzası bulunan Hükümetten bekliyoruz. 
Geç de olsa, bu gerçeğin ve Türkiye için ger
çek çıkar yolun bu olduğunun anlaşılmaısı di
leğiyle Sayın Başkanın da sabrını tüketmeden 
(Biraz tüke'ttimse de) Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyelerini saygıyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın Yıldız. 
Söz sırası Sayın Fikret Gündoğan'ın.. Yok

lar. 
Sayın Fahri Korutürk, buyurun efendim, 

Kontenjan Grubu adına. 
KONTENJAN GRUBU ADINA FAHRİ KO

RUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde 
müsaadenizle ben, Kontenjan Grubunun görüş 
ve tutumu hakkımda geme! bâzı maruzatta bu
lunacağım. 

Cumhuriyet idaresinin Türkiye'de Türk va
tandaşına kazandırdığı en büyük nimetlerden 
birinin plânlı çalışma fikri olduğunda şüphe 
yoktur. 

Atatürk'ün hayatının son yıllarını görenler 
hatırlayacaklardır ki, Cumhuriyetimizin kuru
cusu hayatının son senelerinde özel ve resmî ça-
lifmalarında 'daima «Plân» ve «Program» keli
meleri üzerinde (durmuş ve plânlı çalışmayı bü
tün yurttaşlara kazandırmaya ve bu fikrin bü
tün yurt sathında yayılıp yerleşmesine ve be
nimsenmesine gayret göstermiştir. 

Şükranla şayandır ki, Cumhuriyet Hükümet
leri genellikle birbiri arkasına bu fikri benim
semiş ve zamanla plânlı çalışma, kalkınma, hü
kümetlerin siyasî programları yanında, memle
ketin kalkınmaisınıda takibine riayet edecekleri 
bir rehber olarak mevzuatımızda yer almış bu
lunmaktadır. Net&kim bugün, 9 EMm 1972 gü
nü Cumhuriyet Senatosu, Sayın Ferid Melen 
Hükümetinin, kemdi programı açısından ele ala
rak büyük bir dikkat ve gayretle hazırlamış ol
duğu üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
müzakeresine başlamış bulunmaktadır. 

Biz de, diğer parlamenterler gibi, üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına, Bütçe Plân Kar
ma Komisyonunda almış olduğu son şekli ile 
basılı olarak ancak iki günden beri sahip bu
lunmaktayız. Filhakika plân üzerindeki Hükü
met çalışmalarının anahatlarmdan çeşitli kay
naklarla bilgi sahibiyiz. Yine plân üzerinde 
Bütçe Karma Komisyonunda görevli Kontenjan 
Senatörü arkadaşımızın bize zaman zaman yap
tığımız toplantılardaki açıklamalarından elde 
ettiğimiz bilgiler var. Fakat Devlet Plânlama 
Teşkilâtının ve çeşitli bakanlıkların ellerinde 
mevcut bulunan kıymetli bilgi ve belgelerle, 
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çok değerli uzmanların "birlikte çalışmalarının 
mahsulü olan ve böylece mahiyeti ve kapsamı 
o nispette geniş ve önemli bir şekil alan Kal
kınana Plânı üzerinde her thaüde daha geniş bir 
zaman içinde inceleme yapmak şansına sahibol-
mak isterdik. 

Filhakika önümüzde bulunan Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı, bundan evvelki kalkın
ma plânlarından farklıdır. Son yılların ortaya 
koyduğu şartlar altında, 22 sene sonra Avrupa 
Ortak Pazar Teşkilâtına tam üye olmayı kabul 
etmişizdir. Bu sebeple bu defa plân hedeflerini 
daha uzun bir zaman perspektif içinde ele al
mak mecburiyeti içine girmişizdir. Bu bakım
dan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânını o nis
pette geniş ve o nispette büyük bir dikkat ve 
ihtimamla incelemek zorunluluğu [doğmuştur. 
Bu düşünceler altında Kontenjan senatörleri 
olarak plânın Senato müzakerelerini dikkatle 
takibetaneyi ve kişisel mütalâalar ileri sürmeyi 
ve bu müzakereler sırasında üyelerin ileri süre
ceği her türlü fikir ve tartılmalardan yararla
narak (aydınlanmayı ve 'öylece serbest oy kul-
lamımayı daha uygun bulduk. 

Bütün bunlara rağmen, memleketin karşısın
da bulunduğu temel sorunları teşhis ederek ve 
bu sorunları kendisine hareket noktaları olarak 
seçip çalışan ve Batı ülkelerinin bir 'aşırıdan faz
la bir zaman içinde ulaştıkları bir düzeye, sınıf
lan ve zümreleri değil, fakat sadece milletin 
bütününü akıl ve ilim yolu ile bir çeyrek asır
dan daha kısa bir zaman içimde nasıl ulaştırabi
leceğini düşünen bu çalışmaları kendisine hedef 
alan Sayın Ferid Melen Hükümetini bu yolda
ki gayret ve emeklerinden dolayı tebrik etmek 
isteriz. 

ilâve etmeliyim ki, plânı sunarken önsözler
de Sayın Barbakanın, memleket sorunlarına 
Atatürkçü bir görüşle yaklaşmak ve o görüşte 
çözüm yolları bulmak gayreti içinde çalışmış 
oldukları hakkındaki teminatı bizi mutlu kıl
mıştır. Hükümöte bu yoldaki teminat V3 mesai
sinden dolayı Kontenjan Grubu adına tefekkür
lerimizi arz eder, büyük bir ilgi ile takip buy-
rulacağından şüphe etmediğimiz müzakerelerde 
Genel Kurula başarılar diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koru-
türk. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Orhan 
Küriimoğlu. 

AP GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞ-
LU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın müzakeresi dola-
yısıyle tümü üzerinde Adalet Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım. 
Mevzua girmeden evvel bir hususa temas et
mek isterim, Zira bu husus Plânın hazırlandığı 
dönemdeki siyasî görüş ve kanaati tebarüz et
tirecektir. 

Plânın 1 nci cildinde, «Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın ve Yeni Stratejinin Sunuşu» başlığı ile 
başlayan kısmın sonunda sayın Ferid Melen'in. 
Başbakan olarak imzaları bulunmaktadır. Fa
kat ayni sahifenin alt kısmında «Yeni strateji 
ile ilgili 21 Temmuz 1971 tarihli konuşmanın 
metnidir» şeklinde bir not vardır. 21 Temmuz 
1971 tarihinde zannediyorum ki, Başbakan sa
yın Erim idi ve sayın Melen o tarihte Başba
kan olmadığına göre, buradaki fikirler sayın 
Erim'in fikirleri olmak iktiza eder. Benimsemiş 
olabilirler, fakat Devlet Yönetimi itibariyle fi
kirler arasındaki kuruluş, ana maksat yönün
den bir değeri olduğu kanısındayız; bu sebeple 
bu hususu dikkatmıza arzetmek isterim. 

Sayın üyeler, toplumların var olduğu za
mandan beri nizam fikri ve bunun her sahada 
tahakkukunu sağlamak fertlerin ve toplumun 
ilk görevleri arasında olmuştur. Nizam fikri, di
siplini gerektirir, disiplin ise her konuda ba
şarının şartıdır. 

Toplumlar başarıya ulaşmak, varolmak için 
bir disiplin ifade eder plânlı hareketi benimse
mek zorundadırlar. Bu sebeple plân fikrini top
lum, hattâ fert ile birlikte varsaymak gerekir. 
Ancak iptidai topluluklardan ileri toplumlara 
doğru derece derece çoğalarak ve gelişerek çok 
yönlü mahiyet kazandığı için, modern toplumun 
plân ihtiyacı çok daha geniş ve çok daha ilmî ol
mak zaruretini doğurmuştur. 

Çeşitli sektörlerde vâki olan süratli gelişme 
Plânı tatbikçi kişi veya kişilerin zihninden çı
karıp nazarî olmaktan kurtararak kâğıt üzeri
ne dökmek ve bir ilmî tasnife tabi tutarak mü
şahhas hale getirmek sonucunu doğurmuştur. 
Bu suretle toplumu yönetenler ihtiyacı karşıla
yacak, hattâ ileriye dönük olarak sonraki dö-
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nemlerde vuku bulmalsı muhtemel ihtiyaçları da 
dikkata alarak, toplumu daha süratli kalkındı
racak tedbirler getirmek durumundadırlar. 

Bugünkü teknolojik gelişme ve sosyal yapı 
büyük bir süratle yatırımlarda ileriye dönük 
tedbirleri zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucu 
olarak da, plân fikri ve plânlı kalkınma Anaya
sa maddeleri halinde hükümetleri ve yöneten
leri bağlayan mahiyete dönüşmüştür. Bu cüm
leden olarak, Türkiye Cumhuriyeti 1961 Ana
yasasının 129 ncu maddesinde «iktisadî, sosyal 
ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma 
bu plâna göre gerçekleştirilir» denilmekte ve 
plânın uygulama şeklinin bir kanunla tanzim 
edileceği gösterilmektedir. Anayasanın getirdiği 
bu zorunlıığun ve bilhassa plân ihtiyacının fi
kirlere yer etmesinin sonucu olarak, bugüne ka
dar beşer yıllık iki plân uygulaması yapılmış 
ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Tabiî sayın 
Yıldım kabul buyururlarsa. 

Adalet Partisi Grubu olarak plân ve plânlı 
kalkınma fikrinin tam savunucusu olduğumu
zu, toptan bir kalkınmanın buna bağlı olduğu
nu, sadece bir Anayasa gereği olduğu için de
ğil, fikren de tam bir benimseme halinde bu
lunduğumuz için, bir kere daha belirtmek iste
riz. 

Plânlı kalkınma ve refah devletini kurma 
Adalet Partisinin kalkınma politikasının teme
lini teşkil eder. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan İ'yesi 
S el âh addın Babüroğlu'nun. inşaat •mevsiminin 
uzatdmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztckin'in yazılı cevabı 
(7/68) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Özü : Sayın Melen Hükümetinin «Atatürkçü 
Atılım» programının teknikle ilgili bir sayfa
sında, yer alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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Grubumu*;, plânlamayı, yüksek bir hayat se
viyesine ulaşmada, ihtiyaçları artan medenî ve 
ileri bir toplumu idarede rasyonel bir politika
nın başlıca aracı saymaktadır. Ancak plânı, ik
tisat politikasına devlet müdahalesini ve kont
rolünü artıran bir vasıta değil, kalkınma potan
siyelimizi ilmî metodlarla tam değerlendirmede 
zarurî bir yol telakki etmekteyiz. 

Adalet Partisinin, plân anlayışı ve uygula
ması hususunda bazı çevrelere göre değişik gö
rüşü olalbilir. Amma bu görüş, Adalet Partisi 
dışındaki kuruluşların yorumladığı şekilde plâ
na karşı olma anlamında olmamıştır ve olamaz. 
Bu görüşümüz Birinci ve İkinci Beş Yıllk Plân
ların Yüce Meclislerde müzakeresi sırasında 
grup sözcülerimiz ve bunun dışında Adalet Par
tisi yetkili organları tarafından tekrar ifade 
edilmiş ve İkinci Beş Yıllk Plânın müstakil, ya
pıcı ve uygulayıcısı olarak fiilen ispatlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, özür dile
yeceğim, Komisyon bulunmamaktadır, bu du
rum karşısında müzakerelere devam edemeyece
ğiz. 

Onun için, 10 . 10 . 1972 Sah günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 17,30 

bölgelerinde soğukta inşaat yapabilmede tek
nik tedbirler alarak inşaat mevsiminin uzatıla
cağına 'ait hüküm vardır. Bunun Doğu ve Gü-
nsğdoğu Anadolu kalkınmasına ne sağlayacağı, 
hangi teknik tedbirlerin bütün bu bölgeye tüm 
olarak uygulanacağı, inşaat literatüründe yer 
alan teknik bilgilerden başka bu konuda yeni 
bir tedbir geliştirilmiş midir? Hk. sözlü ısora 
Başbakandan. 

IV - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI ŞORTLAR T E CEVAPLARI 
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Olağanüstü durumlarda kurulmuş 'olan ihü-
kümetllerin programlarımda özellikle, çok aceFje, 
önemli ve ciddî konularım yer lalacağını kabul 
etmekteyiz. 

Sayın Melen Hükümeti programımın geme! 
yapısında, nedenli bilimsel konular ve verilere 
vukufla değinilmiş olması da'.'elbette olağandır. 

Programın, şimdilik sadece (teknikle ilgili 
bir sayfasında yer alam ve öteden beri ilgi ile 
izlediğim, Doğu / ve 'Güneydoğu Anadolu Bölge
leri kalkmaması ile ilişkili bir hususta deırimle-
mesine ve gen'işlemiesine bilgi edinmek ihtiyacı
nı duymuş bulunrnıaktayım. 

Bütün Cumhuriyet hükümetleri programı-
larında bugüne kadar yer almıaimış zamıam sa
man DPT çalışmıaflarında raslanıilam bir konu 
£ayın Ferid Melen Hükümeti prögramunda yer 
almaştır. Dama evvelki hükümet progratmların-
da da Doğu ve Güneydoğu AmıadoluıiMUzla ilgili 
görüşler yer alınışlardı. Bunlarda eleştirilmiş
lerdir. Bölgelerarası demigesizöik anılan bölge
ler aleyhine sürüp gelmiştir. Böylesine bir or
tamda; Sayın Melem'in «Atatrükçü Atılım» Hü
kümet programımın 18 n'oi sayfasında aşağıdaki 
hüküm yer almış bulunmaktadır. 

«Devlet yapılarının lüks ve israftan uzak, 
hizımetin en iyi yürütülmesini sağlayacak şekil
de projelendirilmesi ve mahallî şartlara en uy
gun ve sağlam şekilde imşaası üzerimde önemle 
durulacaktır. Buna paralel olacak inşaat mev
siminim kusa olduğu Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinde inşaatın soğuk havalarda da 
devamını ve bu suretle inşaat (mevsiminin uza
tılmasını sağlayacak teknik tedbirler alınacak
tır.»' 

Doğu ve Güneydoğu Anadaluda kışın 
«—30» ile «40» derecesinde soğuklarım günler
ce süreceği bilinmektedir. 

Sorular : 
1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele

rinde soğukta inşaat yaparak, ıinşaat mevsimimi 
uzjatomak hususunda, inşaat literatüründe yer 
alan metotlardan başka yeni bir teknik gelişti-
rilîimiş mildir? 

2. 'Hükümet programında stözü edilen böl
gelerde, hangi tokmak tedbirler, ne suretle, na

sıl alınacaktır? Hangi aylarda veya dereceler
de inşaat yapılması sağllansacaktır? Bu olanak
tan niçin Anadolıımııuzum diğer soğuk bölgeleri 
yararlandırılmamaktadır? "Bu tedbirler, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolumuzıun kalkmımasında 
ne ölçülerde gelmiş geçmiş hükümıetller uygula
malardan farklı yararlar sağlayacaktır? 

3. İSayım Melen (hükümet programından an
laşıldığına göre : Soğukta inşaat 'veya 'tesisler
den önemli 've özellik taşıyanlardan öte, bu 
bölgelerdeki bütün yapı ve tesislerde teknik 
tedbirler alınarak 'inşaat mevsimi uzatılacaktır. 
Bu durumda tedbirlerim geniş bir genelleme ile 
yaygınlaştırılmasında sağlanacak yararlar ne
lerdir? Bölgemin ve bölgeye Igeleeek oT.anakla-
rın tasarruflu ve em yararlı kullanılması yönte
mi olarak bu yolıu seçerek programda yer vere
cek ağırlığa getirilmesindeki görüşlerinüz ne
lerdir? 

4. Soğukta inşaat yapılmasında, hangi cins 
ve sistem inşaatlarda ne türlü tedbirler, nasıl 
yaygınca.«tırılarak uygulamacaıktır? Programımız
da, lüks ve israftan uzak proje ve tedbirlerle 
inşaat yapılacağına yer verilmiştir. Bu ba^e ÇTÖ-
re : Soğukta inşaat yapma tedbirleri ile kaza
nılacak süre tesis veya yapının'maliyetim3 yap
tığı tesiri işletmede kurtarabilecek midir? 

5. Doğu ve Güney - Doğu - Anadolu bölge
lerimizde, geçmiş yıllarda normal inşaat mevsim
leri yeterince değerlendirilebilmiş midir? 1972 
yılında durum nedir? 

6. Yatırımların genel bütçeden karşılana
cak 7 milyarı aşkın bir kısmının yeni vergiler 
yolu ile sağlanması öngörüldüğü bir dönemde, 
bu tür tedbirlerin alınmasını gerekli kılacak 
ağır bir durum var mıdır? 

7. inşaat mevsimini uzatmak amacı ile pre
fabrike konut yapan fabrikaların dışardan itha
limi düşünülmektedir? Böyle ise, bu sistemler 
inşaatın yapım süratini mi artırır yoksa soğukta 
yapılarak inşaat mevsimini mi uzatır? 

Bu yolda bir karar mevcutsa, bu sistemlerin 
ülkemiz koşulları, istihdam sorunu, inşaat yöre
leri, şehirsel konum yönlerinden uygunluğu etüt 
edilmiş midir? 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü 
Selâhaddin Babüroğlu 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 5 . 10 . 1972 

özel Kalem 
Sayı : A-01/1799 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi Selâhaddin 
Babüroğlu'nun yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 9 . 1972 gün 15077 - 649 - 7/68 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Se
lâhaddin Babüroğlu tarafından, inşaat mevsi
minin uzatılmasına ilişkin olarak verilen ve 
Sayın Başbakan adına cevaplandırılmak üzere 
gönderilen yazılı soru önergesine verilen cevap 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 
Mukadder öztekin 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

inşaat mevsiminin uzatılması hakkında, Sa
yın Senatör Selâhattin Babüroğlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesine, Sayın Başbakan 
adına cevabımı arz ediyorum. 

Genellikle, iklim şartlan memleketimizin-
kjiıe yakın olan ülkelerin inşaat şartnameleri, 
soğuk havalarda beton dökülebilmesi için alın
ması gerekli tedbirleri tarif etmişlerdir. 

Çeşitli lâboratuvar deneyleri çok soğuk ha
valarda bile tehlikesizce beton döküTebilece-
ğini ortaya koymakla beraber, şartnameler ke
sin bir zorunluluk olmadıkça - 5 ° C dan daha 
aşağı ısılarda beton dökülmesini tavsiye etme
mektedir. Zira soğuk havada işçilik pek iyi 
ve arzulanan nitelikte olmamakta, alınması ge
reken tedbirler, pahalı çözümler ortaya çıkar
maktadır. 

Şartları bugün artık değişmiştir. Kalkınma 
Programı yoğun bir inşaat faaliyetini öngör
mektedir. Ortaya çıkan ve hızla artan ihti
yaçlar betonun küçük yerleşme merkezlerin
de dahi kullanılabilmesini gerektirmiştir. Kü
çük yerleşme merkezlerimiz, memleketimizin 
daha soğuk iklim şartları olan bölgelerin-
dedir. Buraların da yakın bir gelecekte bü
yük yerleşme merkezleri haline dönüşmesi kal-
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kinmamızın hem şartı hem neticesi olarak ka
bulleneceğimiz bir gerçektir. 

Binaenaleyh, bir yandan her bölgedeki yo
ğun inşaat faaliyetini kış mevsimi dolayı-
siyle uzun süreler tatil etmemek, bir yandan 
da soğuk iklim şartlı bölgelerimizde (Bil
hassa Doğu bölgemizde) betonun tercihan 
kullanılmasını sağlamak , bakımından soğuk 
havalarda beton dökme imkânlarını en ileri 
derecede geliştirebilmek yönünden çaba har
camanın zamanı artık gelmiştir kanaatindeyiz. 

inşaat mevsimimin uzatılması konusunda 
Bakanlığımızca üzerinde durulan tedbirleri şu 
şekilde özetlemek mümkündür. 

I. - idarî tedbirler : 
İdarî yönden; 
1. ihalelerin malî yıl başında yapılma

sına, 
2. Yer teslimıininin inşaat mevsimi başlan

gıcı Mayıstan önce yapılmasına, 
3. ihalesi yapılmış işlerin tatbikat proje

lerinin Mayıs başında hazır bulundurulma
sına, 

4. Kontrol teşkilâtının yeterli hale getiril
mesine ve 

5. Mütaahhitlerin iyi seçilmesine çalışıl
maktadır. 

II. - Teknik tedbirler : 
Teknik yönden; 
1. Betona katkı maddesi konulması, 
2.. Süratle mukavemet kazanan alümin

yum oksit oranı yüksek çimento kullanılması 
ve 

3. İnşaatta faaliyet gösterilecek hacmin 
plâstik örtü içine aalınarak çalışılması ko
nuları etüt ettirilmektedir. 

Ayrıca; 
Bu konuda, Kanada ve İskandinavya mem

leketleri tatbikatını incelemek ve memleketi
mizde uygulanabilmesi imkânlarını araştırmak 
üzere bu m emle ektilerden teknik yayınlar 
getirilmiş ve getirilmektedir. 

III. - Mevzuat yönünden alınacak tedbir
ler ; 

Mevzuat yönünden; 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ve 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nunun günümüzün koşullarına uyacak şe
kilde değiştirilmesine çalışılacaktır. 
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Bu genel izahatımızdan sonra sözlü soru 
önergesini madde madde cevaplandırıyorum. 

1. İnşaat mevsiminin uzatılması konusun
da inşaat literatüründe yer alan metotlar
dan başka yeni bir teknik geliştirilmiş değil
dir. Ancak son yirmi yılda, soğukta beton dök
meyle ilgili ortaya konmuş ileri tekniklerin 
uygulanması bahis 'konusudur. Bunlar bil
hassa, geliştirilmiş olan çeşitli beton katkı 
maddeleriyle ilgilidir, 

Yapılan çok sayıda tecrübeler kullanılan 
katkı maddelerinin faydalarını açıkça ispatla
mıştır. 

2. Alınacak tedbirler yukarıda açıklanmış 
bulunmaktadır. Bu tedbirler'in soğuk iklim 
şartlı her bölgemizde alınmasına çalışılacak
tır. 

Bu tedbirlerin alınması ile kalkınma prog
ramının öngördüğü yoğun inşaat faaliyetimin 
gerektirdiği inşaat mevsiminin uzatılmasının 
sağlanacağı kanaat İmdeyiz. 

3. Yukarıdaki açıklamamızdan da görüle
ceği üzere alacağımız tedbirler yalnız teknik 
tedbirler olmayıp bunlar meyanmda idarî ted
birler ve mevzuat tedbirleri de söz konusudur. 

Bu tedbirlerin, memleketimizin daha so
ğuk iklim şartları olan küçük yerleşme mer
kezlerine kadar götürülmesi düşünülmektedir. 

Bu tedbirlerin sağlayacağı yararlar, tesis
lerin biran önce işletmeye geçmesini sağlama 
.suretiyle kalkınmamıza sürat kazandırmak ola
rak özetlenebilir. 

4. Alacağımız tedbirler yukarda açıklan
mıştır. Tedbirlerin bir kısmı idarî ve mevzuat 
tedbirleri olup yapının maliyetine tesiri bulun
mamaktadır. 

Maliyete tesiri olacak teknik tedbirlerin ise 
tesisim biran önce faaliyete geçmiş olmasının 
tevlidedeceği fayda karşısında bir önem taşı
mayacağı kanısındayız. 

5. Bu konuda almakta olduğumuz tedbir
lerin arasında inşaat mevsiminden yeterince 
faydalanma da bahis konusudur. 

G'eçen yıllarda inşaat mevsiminden yete
rince faydalanıldığı bir gerçektir. Ancak; bu 
tedbirlerle daha fazla faydalanılacağı görüşün
deyiz. 

Bakanlığımız teşkilâtı 1972 yılına bu 
görüşle girmiştir. Ve inşaat mevsiminden tam 
istifade etme gayesiyle çalışmalarını sürdür
mektedir. 

6. Alacağımız tedbirlerin bütçeye munzam 
bir külfet yükleyeceği kanısında değiliz. 

7. Prefabrik konut yapan fabrikaların 
dışardan ithali düşünülmemektedir. 

Hükümet programında yer alan inşaat mev
siminin uzatılması konusu Bakanlığımız 1972 
yılı bütçesinin T. B, M, Meclisinde görüşülmesi 
sırasında da dile getirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 4 10 . 1972 
Bayındırlık Bakanı 
Mukadder öztekin 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

90 NCI BİRLEŞİM 

9 . 10 . 1972 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal

kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci ma-..İdesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık 'cezkeresi ve Plân Kar
ma Komisycmu raporu (Millet Meclisi 3/906; 
Cumhuriyet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tarihi : 6 .10 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Planının 16.10.1962 
tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 3 /906; C. Senatosu : 3/170) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 9 . 1972 
Tetkik Dairesi 

S ay i :148- 70/9290 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanan Yüksek Planlama Kurulunca incelenmiş ve Bakanlar 
Kurulunun 15 . 9 . 1972 tarih ve 7/4979 sayılı Kararnamesiyle kabul edilmiş olan «Üçüncü Beş 
Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Planı» nm, 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine göre, ilişkin olarak sunulduğunu arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

Plan Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet 3îeclisi 
Plan Karma Komisyonu o . lü . 1972 

Esas No. : 3/906 
Karar No. : 1 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından hazırlanıp, Yüksek Planlama Kurulunca incelenen ve 
Bakanlar Kurulunun 15 . 9 . 1972 tarih ve 7/4979 sayılı Kararnamesi ile kabul edilen (Üçüncü 
Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Planı) Millet Meclisi Başkanlığınca 20 . 9 1972 tarih ve 
3/906 sayılı dosyası ile KomısyoLumuza havale edilmiştir. 

16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 :? ayılı Uzun Vadeli Planın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün 
korunması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde gösterilmiş olan esaslar dairesinde, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973 - 1977) Komisyonumuzda, 21 . 9 . 1972 Perşembe günü saat 
10,00 da görüşülmeye bağlanmıştır. Bu görüşmelerde Hükümet adına Devlet Bakanı, Yüksek 
Planlama Kurulunda görevli Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı hazır bulunmuşlar
dır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ıgörüşüldüğü müddetçe 48 ISenatör ve Milletvekili söz 
atarak çeşitli 'görüş, düşünce ve kanaaıtlarmı belirtmişlerdir. Bu suretle sayın üyQ,ler yapıcı tutum, 
iyi niyet ve değerli çalışmalarla Plana önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Planın tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyonumuzda hasıl olan kanaatler ve varılan 
sonuçlar aşağıda özet olarak arz edilmiştir. 
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Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlar ile ulaşılan sonuçlar, kazanılan tecrübeler, karşılaşılan 

sorunlar ve ortaya çıkan yeni durumlar, Üçüncü Beş Yıllık Planın yeni bir perspektif içinde ha
zırlanmasını gerektirmiştir. Özellikle Ankara Anlaşması çerçevesinde Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna katılmaya geçişi düzenleyen Katma Protokol, kalkınma politikasının yeniden gözden geçi
rilmesini zorunlu kılmıştır. 

Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Strate
jisi kalkınmanın ve kalkınma planlamasının Anayasal temelleri ile ülkenin temel sorunları ve kal
kınma potansiyeli göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 

Ayrıca, Katma Protokol'a Türkiye'nin perspektif dönemde sanayileşmiş toplumlar arasında 
yer alma hedefini gerçekleştirecek yönde ve özellikle sanayileşme açısından uygulamada es
neklik verileceği göz önünde tutulmuştur. 

Bu stratejide, genel hedefler seçilirken, bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasın
da, belirgin bazı kriterlere göre, en az gelişmişlik düzeyinde bulunan ülkenin fe?t başına gelir 
seviyesi ile ekonomik yapısı somut bir örnek olarak alınmıştır. Bu gelir seviyesi ve ekonomik 
yapı üç nedenle benimsenmiştir. Türkiye'nin Millî güvenlik politikası, böyle bir gelişmişlik düze
yine ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. Benimsenen gelir seviyesi ve ekonomik yapırm gereği olarak 
22 yıllık dönemde öngörülen hedefler, stratejik ilkelere uygun politikalar izlendiği ve planlama 
araçlarının etkin kullanımı sağlandığı takdirde gerçekleşebilir hedeflerdir. Ayrıca bu 
hedefler, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde millî bütünlüğünden ve öz yararların
dan kaybetmeden kalkınmasına :mkân sağlayacak niteliktedir. 

Birinci ve İkinci Planlarda öngörülen gerçekleştirilemeyen ve bugün yenide a toplu olarak ele 
alınmış bulunan reformların, bu stratejide ayrıntılarına girilmemiş, yalnızca esasları ve sistem 
içinde yerleri belirtilmiştir. G-erçekten reformlar, Anayasanın buyruğu ve kalkınma planlaması
nın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak 
için bu reformların en kısa zamanda gerçekleştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Strateji'de millî kültürel bütünleşmenin, sosyal dayanışmanın, duyarlı ve etken bir kamu 
yönetiminin stratejik ilkelerle özdeşleşmiş sistemli çabaları ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ki
şi mutluluğunun ve manevî huzurunun asgarî koşulları güçlenmiş bir Ulusun güvenliği ve hürriyeti 
içinde sağlanacağı tabiî olduğundan, savunma çabaları ile gelişme arasında bir denge kurulacak, 
savunma gücünün modernleştiri n:-esi kalkınmanın koşullarından biri olarak benimsenmiştir. 

Uzun dönem için öngörül °n gelir seviyesini ve ekonomik yapıyı sağlamada, kamu ve özel te
şebbüse birlikte yer veren karmn ekonomi sistemi esas alınacaktır. Planlar, kamu kesimi için em
redici, özel sektör için yoi gösterici nitelik taşıyacaktır. 

Planlı kalkınma bugün ekonominin ve toplumun çeşitli kesimlerinin belirli hedeflere ulaşma
daki çabalarını ahenkleştiren bîr metod, ayrıca Türk toplumunun tercihlerini aksettiren bir bel
ge olarak daha çok benimse*-rnekte ve güven kazanmaktadır. 

Bu plan Türkiye kalkınmasının dinamizmini 22 yıl gibi ilk iki plandan dahj uzun ve farklı 
bir perspektifte ele almaktadır. Öte yandan hedefler, belirli stratejik tercihlere dayatılarak daha 
fazla ağırlık ve açıklık kazanmıştır. 

Bugüne kadar Türk kamuoyu planlı kalkınmayı gayri safî millî hasılamızın yıllık artış hızını 
esas alarak tak ib etmiştir. Bu hız, planlarda, geçen 10 yıl için yılda ortalama yüzde 7 olarak tes
pit edilmişti. Kalkınma hızına ulaşmak için tarım gelirinin yılda yüzde 4, sanayi gelirinin yüzde 
12 ve hizmetlerin yüzde 6,5 civa^nda bir ortalama hızla artması gerekiyordu. Türkiye, geçen 10 
yıllık dönem içinde esas hedefi sağlayacak yüzde 7 yakınında bir kalkınma hızını gerçekleştirmiş
tir. 

Geçmiş 10 yıllık devrede sanayide yıllık yüzde 12 artış hedefi gerçekleştirilememiş, ama planlı 
dönemde Türkiye, tüketim malları sanayiini geliştirmiş, ara mallan sanayiinde cMdî ilerlemeleı 
olmuş ve yatırım malları sanayiinde gelişmeye çok hazır bir duruma gelmiştir. Bugün hemen 
her alanda, Türk yatırım malı imalâtçıları, ekonomiden daha fazla pay talebetnıeHe, kendi ürünle
rinin ve hizmetlerinin korunmalını talebetmektedirler. 
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Hızla artan nüfusumuzun bundan böyle tarım alanında tutmak imkânları azalmaktadır. Bu as

rın sonunda nüfusumuz 70 milyonu bulunca köylerde yaşayan halkımız sayı olarak 15 milyon ci-
vaıına düşecek, şehirlerde yaşayan nüfus ise 14 milyondan 55 milyona çıkacaktır. Bu nüfusun, 
şehirlerimizde 'gelişecek sanayi ve buna ibağlı olarak gelişecek olan hizmet kollarında istihdamı ge
rekmektedir. ö te yandan Türkiye'nin jeopolitik durumu da sanayileşmesini gerekli kılmaktadır. 
Bütün bunlar Türkiye'nin 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma kararım verme
sini gerektirmiştir. 1963 Ankara Anlaşması 'bu kararı belirten ve tam üyeliğe namzetliğimizi ko
yan bir belgedir. İki yıl önce imzalanan ve Yüce Meclislerce onaylanan Katma Protokol da geçiş 
dönemini başlatmıştır. Böylece Türkiye, 22 yıl içinde AET Ülkeleri ile gümrük birliğini gerçek
leştirmek ve 22 yıl sonunda her türlü mal, hizmet, sermaye, para ve insan giriş çıkışı bu ülkelere 
karşı hiç bir kısıtlamaya taibi tutmamak durumundadır. Üçüncü Plan hazırlanırken 22 yıl sonunda 
varacağımız gümrük birliği de dikkatle ele alınmış, o tarihte batılı sanayileşmiş toplumların eko
nomik ve sosyal yapılarının kazanılması da temel bir hedef olarak seçilmiştir. Millî varlığımızı, bü
tünlüğümüzü, yüksek millî menfaatlerimizi Avrupa Ortak Pazar Topluluğu içinde koruyacak 
tek gelişme yolu budur. Ayrıca bu asrın başından beri Türk Milletinde yerleşen sanayileşme özlemi 
bu hedefe ulaşma başarısını destekleyecektir. 

Ekonomik ve sosyal yapılardaki gelişmelerden maksat, Türkiye'nin gayrisafi millî hâsılası için
de bugün yüzde 23 civarında olan sanayi payının 199'5'te yüzde 40'a yaklaşması, tarım gelirinin 
bugünkü payı >olan yüzde 28'in yüzde 10 civarına inmesidir. Ayrıca sanayi sektöründe çalışanla
rın toplam çalışanlara oranı yüzde l l 'den yüzde 22'ye ulaşması, tarımda çalışanların pa
yı da bugünkü yüzde 60'lardan yüzde 20'lere düşmesidir. Bu neticeye ulaşabilmek 
için gayri safî yurt içi hâsılanın önümüzdeki 22 yılda ortalama yüzde 9 civarında artması gerek
mektedir. Sanayi gelirinde Birinci ve İkinci Planlarda 'kabul edilen yüzde 12 civarındaki artış hı
zı hedefi, önümüzdeki 22 yılda mutlaka gerçekleştirilmelidir. Sanayi sektörü içinde ara malları ve 

yatırım mallan sanayi]erinin artış hızı, yılda ortalama yüzde 14 civarında olmalıdır. 
Üçüncü Plan, Planlı Dönemde Gelişmeler, Uz^n Dönemde Amaçlar ve Hedefler, Üçüncü Beş 

Yıllık Planım Hedefleri ve Dengeleri, Sektörlerde Gelişmeler, Politikalar ve Reformlar ve Plan Uy
gulama Düzeni ve Araçları başlıkları altında altı kesimden oluşmakta, kesimler ayrıca bölümlere 
bölümler alt bölümlere ayrılmış bulunmaktadır. 

Birinci kesimde planlı dönemdeki ekonomik ve sosyal gelişmelere yer verilmiştir. 1963 -1972 
dönemindeki gelişmeler gerek Plan hedeflerine -öre Plan uygulamasındaki başarı ölçüsü gerek 
Türkiye'nin yarışmak ve yetişmek durumunda olduğu ülkelere göre ulaştığı satıh bakımından 
incelenmiştir. Türkiye planlı dönemde gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin ortalamasına göre gayri 
safî millî hâsılasında daha yüksek bir artış oranı gerçekleştirmiştir. Böylece kişi başına gelir 1962'-
de yaklaşık olarak 3 400 TL.'dan 1972'de 5 094 TL.'na yükselmiştir. Ancak Türkiye'nin gelişmiş 
batı ülkeleri ile arasındaki önemli gelir farkını kapatması için bu artış yetersizdir. 

İkinci kesimin ilk bölümünde Türkiye'nin bu-ün karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal 
sorunlar sıralanmıştır. Türkiye'nin bugün çözümlemek zorunda olduğu en önemli sosyal sorunlar 
hızlı nüfus artışı ve istihdam meselesi, gelir dağılımı, eğitimin ve sağlığın sayı ve özellikle vasıf 
bakımından yetersizliği ile şehir ve köy kesimle inde hızlı şehirleşmeden ve dağınık yerleşmeden 
doğan sorunlar olarak belirmektedir. 

İhracatımız büyük ölçüde tarım ürünlerine damalıdır. Bu durum ihracatımızın çeşitlendirilerek 
artırılmasını önlemekte, kalkınmanın bir gereği alarak ithalâtımızı hızla artırmak zorunluluğu, it
halâtla ihracat arasındaki farkı aleyhimize çoğaltmaktadır. Bahse konu açık, halen bir döviz soru
nu yaratmıyorsa bu, işçilerimizin gönderdiği dövizlerin artmasından ileri gelmektedir. Ancak 
bunların devamlı olarak artacağını varsaymak o-epçekçi sayılamaz. Bu arada, kamu yönetimi, ve
rimli bir şekilde çalışmamakta kendini yenilememe'ktedir. 
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Türkiye'nin bu sorunlarını çözümleyebileee k ve onu Batı dünyasının özellikle Avrupa Eko
nomik Topluluğunun güelü bir üyesi kılacak olan hedefler ve zaman zaman kaynaklarımızın 
mahdut oluşu sebebiyle çelişebilecek olan bu amaçları 22 yıllık perspektif içinde uzlaştırma 
yolları, ayrıca bunların sayılarla ve zamana göre ifadesi olan hedefleri İkinci Kesimin son 
iki bölümünde verilmiştir. Bu kesimde verilen hedeflere göre bugün fert başına 5 000 TL. 
yi aşan gelirimiz 1995 yılında, yani AET ile gümrük birliğini gerçekleştirdiğimizde 21 000 TL. 
mn civarına ulaşacaktır. Böylece, Türk halkının daha iyi yemesi, daha iyi giymesi, daha iyi 
yerlerde oturması, eğitim ve sağlık hizmetlerinden daha yüksek oranlarda yararlanabilmesi 
imkânı dahiline girecektir. Bunu müşahhas olarak ifade <etm<ek gerekirse 22 yıl sonra Türki
ye, 1970 İtalya'sının yaşama seviyesine ulaşacaktır.. 

Üçüncü kesimde gerçekleştirilmesi gereken ekonomik ve sosyal hedefler gösterilmiş, dış 
ve iç finansman gerekleri belirtilmiş özel kesimin ve kamu kesiminin finansman dengeleri 
kurulmuştur. Bu dönemde gayri safi yurt içi hasılanın yılda ortalama yüzde 8, gayri safi millî 
hâsılanın ise yüzde 7,9 oranında artması öngörülmüştür. Böylece fert başına gelir 1977'de 
6 640 TL. ya çıkmış olacaktır. Öte yandan tarım gelirinin yılda ortalama yüzde 3,7 sanayi 
gelirinin yüzde 11,2 hizmetler gelirinin yüzde 7,7 artması hedef alınmıştır. Bn gelişmelerde 
Üçüncü Plan dönemi sonunda gayri safi yurt içi hâsıla içinde tarımın bugün yüzde 28,1 olan 
payı, 1977'de yüzde 23,4'e düşecek, sanayiin payı yüzde 22,6'dan yüzde 26,8'e yükselecek. 
hizmetlerin i nki ise yüzde 49,3 iken yüzde 49,8 olacaktır. Üçüncü Planda ekonominin genel 
yapısındaki bu değişme yanında sanayiin kendi yapısında da ara mallarına daha çok ağır
lık verilmesi ve yatırım mallarına daha hızlı bir gelişme ortamının hazırlanması yönünden 
bir değişikliğin sağlanması öngörülmüştür. Milletlerarası finansman kurumlarından alacağımız 
borçlarla işçilerimizin gönderdikleri ve gönderecekleri dövizler, hızla artacak, ihracat ve ge
lişeceğini umduğumuz turizm gelirlerimiz, Üçüncü Plan döneminde dış finansman ve döviz ih
tiyaçlarımızın karşılanacağın] göstermektedir. 

Üçüncü Planın dördüncü kesiminde ekonomik sektörlerde ve sosyal alanda plan uygulaması ile 
bu dönemdeki gelişmeler değerlendirilmiş, uzun dönemde beklenen ve öngörülen gelişmelere deği
nilerek Üçüncü Plan dönemi ile ilgili hedefler verilmiştir. Ayrıca bu hedeflere ulaşmak için öngö
rülen tedbirler sıralanmıştır. Ekonomik sektörlerin gelişmesinde hızlı ve dar boğazlara yol açma
yacak bir sanayileşme esas alınmıştır. Yatırım mallarının hızla gelişmesine imkân verecek ayrıca 
tabiî kaynaklarımızın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde ara malları sanayilerinin geliştirilme
sine ağırlık verilmiştir. Daha çok mühendislik hizmetlerine dayanan yatırım malları sanayilerinin 
geliştirilmesi için bu hizmetlere ağırlık verilmesi projecilik ve dizayn çalışmalarının teşviki ön
görülmüştür. 

Enerji yatırımlarında da, ucuz, zamanında ve özellikle yurt içi kaynaklara dayalı olarak üre
tebilmek için geleceğe uzun bir bakış açısı gerekli olmuştur. 
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Üçüncü Plan döneminde yatırımların sektörel dağılımı, geçmiş iki plan dönemi ile karşılaştır
malı olarak şöyledir : 

Tarım 
Madencilik 
İmalât 

Ara malı 
Yatırım malı 

Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Eğitim 
Sağlık 
Konut 
Diğer hizmetler 

I + II 

33,2 
10,8 
59,4 
38,6 
8,4 

19,2 
40,8 

4,5 
13,8 
4,1 

53,5 
14,4 

253,9 

(1971 fiyatları) 
(Milyar TL.) 

III. Plan 

33,0 
16,3 
87,7 
53,9 
19,3 
24,0 
40,6 

4,5 
14,0 
4,0 

44,0 
13,0 

281,1 

Bu yatırımlarla gayri safi millî hasıla 1972'de 191,2 milyar TL. dan 1977'de 279,5 milyar TL. na 
ulaşacak artış yılda % 7,9 olacaktır. Sınaî üretim artışı yılda % 11,9'dur. 

öte yandan tarım sektörünün gelişmesinde dengeli beslenmenin ihracat imkânlarının gerekleri 
gözönünde tutulmuş, hayvancılığın özel tedbirlerle geliştirilmesi derpiş edilmiştir. Eğitim siste
minde hızlı sanayileşmenin icabettirdiği insangücünü zamanında yetiştirmeyi sağlayacak değişik
liklerin yapılması, bunun için teknik ve meslekî eğitimin geliştirilmesi, öğretim ve eğitim program
larının öğrencilere araştırıcı vasıflar ve pratik bilgiler kazandıracak şekilde yeniden düzenlen
mesi öngörülmüştür. 

Sağlık hizmetlerinin özellikle, dengeli bir şekilde geliştirilerek yurt sathına yayılması esas 
olarak alınmıştır. 

Sanayileşme ile ahenkli bir şekilde gelişen sıhhatli bir şehirleşmenin gerektirdiği tedbirler ön
görülmüştür. Köy kesiminde dağınık yerleşmeden doğan mahzurlara merkez köylerin geliştirilmesi 
yolu ile çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Bu merkezler çevre köylerin yararlanacağı kamu hizmet
lerinin teksif edildiği merkezler olacaktır. 

Üçüncü planın beşinci kesiminde bu planda öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi için uyulması 
zorunlu olan politikalar ve reformlar yer almaktadır. Bu arada politikaların uygulanmasında 
önem taşıyan tedbirlere de temas edilmektedir. 

Bu planda teşvik ve yöneltme politikaları istikrar ve açıklık esas olacak şekilde formüle edil
miştir. Bu kesimde ayrıca kalkınma planlamasının vazgeçilmez bir vasıtası olan reformların genel 
çizgileri ve hedefleri de gösterilmiştir. Planın son ve 6 ncı kesiminde planın uygulama düzeni ve 
araçları belirtilmiştir. 

Birbirlerine bağlı olan sektör üretimlerinin diğerinin üretiminde dar boğaz yaratmayacak şe
kilde dengeli olarak geliştirilmesi için yatırımların, zamanında, yerinde ve yeterli büyüklükte ya
pılabilmesi önem kazanmaktadır. Master planların bir planmala aracı olarak kullanılması bunu sağ
lamak için gerekli görülmüştür. 

ö te yandan mahallî müşterek ihtiyaçların mahallî kaynaklarla veya merkeze en az yük olacak 
şekilde karşılanabilmesi için il mahallî idare planlamasının uygulanması öngörülmüştür. 
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Yukarıdaki izahlarımızdan sonra raporumuzun bu bölümünde değiştirge önergeleri ile ilgili hu* 

susları belirteceğiz. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973 - 1977) üzerinde yapılması istenilen değişiklikler 

hakkında 26 adet değiştirge önergesi verilmiştir. Söz konusu önergelerden 9 adedi Planın bütün
lüğünü bozmayacak mahiyette görüldüğünden 12 adedi Planın bütünlüğünü bozacak nitelikte 
görüldüğü cihetle reddedilmiş, 5 adedi de oylamaya geçilmeden evvel önerge sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. 

Kabul edilen önergeler aşağıda sıralanmıştır : 

1. Bolu Milletvekili H. İbrahim Cophın önergesiyle Planın 282 nci sayfasında İlkeler ve Ted
birler başlığı altındaki 563 ncü paragrafın 1 nei maddesinde 1 nci satırındaki (Devletçe ormanları 
korumak ve devamlılığını sağlamak yanında) ibaresinden sonra (Her türlü) ibaresinin konulması 
şeklinde, 

Aynı sayfa ve aynı paragrafın 3 ncü maddesin le sondan ikinci satır (Ucuz tarife ile verilen hak
ların işlenmiş ürün olarak verilmesi olanakları geliştirilecek; bu hakların nakden verilmesi ola
nakları da artırılacaktır.) şeklinde, 

2. Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın öner . i y l e aynı paragrafın 2 nci maddesi orman ürün
leri sanayiinin hammadde ihtiyaçlarını karşıla ak üzere ağaç türlerine dayalı geniş ağaçlandır
ma projelerini uygulamak amacıyle, (perspektif dönemde kurulması örgörülen orman ürünleri 
sanayiinin hammadde isteklerini karşılamak üzere, mevcut ormanların gayeye uygun olarak yeni
lenmesi projeleri ile hızlı gelişen ağaç türlerine dayalı geriliş alanları kapsayan ağaçlandırma pro
jeleri de geliştirilerek uygulanacaktır.) şeklinde, 

3. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zon ruldak Milletvekili Kevnd Nedimoğlu'nun müş
terek önergesiyle, Planın 324 ncü sayfasında İlkeler ve Tedbirler başlığı altındaki 638 ncıi parag
rafın 2 nci maddesi, Gıda Maddeleri Kontrolünün etkin bir hale getirilmesi için Tarım Bakanlığı 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müşterek çalışmak suretiyle bir Türk Gıda Kodeksinin mey
dana getirilmesi amacı ile, (Gıda maddelerinin kalite kontrol hizmetleninin yürütülmesi, teknoloji 
ve kalite geliştirilmesine yön verecek mevzuat sorunlarının çözümlenmesi Tarım Bakanlığı bünye
sinde etkin ve tutarlı bir şekilde ele alınacaktır. Tarım Bakanlığı Türk Gıda Kodeksimi hazırlaya
cak ve uygulamasını sağlayacaktır. Bütün bu hizmetlerin yürütülmesinde Tarım Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği kuracaktır.) şeklinde, 

4. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevnii Nedimoğlu'nun müş
terek önergesiyle Planın 376 nci sayfasının Yatırımlar başlığı altındaki 728 nci paragraf m, halen 
memleketimizde 317 bin ton kâğıt üretimi yapıl .ıaktadır. 1995 senesinde bu miktar 4 milyon to
na çıkarılacağından yeni fabrikaların kurulması ıı sağlamak amacıyle 4 ncü ve 5 ncli satırlardaki 
(bu yatırımlarla üç yeni tesis ile hammadde durumuna göre altı mevcut tesisin tevsii kapsanacak-
tır.) ibaresinin (bu yatırımlarla yeni tesislerin yapılması, başlanmış fabrikaların ikmali, mevcut
ların tevsii sağlanacaktır.) şeklinde, 

5. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevnd Nedimoğlu'nun müş
terek önergesiyle Planın 842 nci sayfasının ilkeler ve Tedbirler başlığı altındaki 1602 nei paragrafın 
6 nci maddesi, Sanat Enstitülerinin teknik liselere dönüştürülmesini sağlamak amacıyle, (Mevcut 
Sanat Enstitülerinin teknik liselere dönüştürülmesi esastır. Teknik liselere dönüştürülemeyen 
Sanat Enstitülerinde yaygın eğitim içinde pratik Sanat okullarına dayalı bir sistem uygulana
caktır. Teknik liselere dönüştürülüneeye kadar Sanat enstitülerinde örgün eğitim yanında yaygın 
eğitim için de pratik eğitime dönük bir sistem uygulanacaktır. Bunlar temel eğitim ara kademe
lerinden de öğrenci alabilecekler ve dalların özelliğine göre farklı süreli eğitim programları uygu
layacaklardır. Teknik liselerin birinci sınıfında başarı gösteremeyenler de daha kısa süreli prog
ramlarla bu okullarda yetiştirileceklerdir.) şeklinde, 
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6. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu'nun müş

terek önergesiyle aynı paragrafın 7 nci maddesi, teknik liselerde atelye, teknik ve meslek dersleri 
öğretmenlerinin Personel Kanununda mevcut teknik hizmetler sınıfına alınmasını sağlamak ama-
cıyle, (Teknik liselerde atelye, teknik ve meslek dersleri öğretmenlerinin Personel Kanununda 
teknik hizmetler sınıfına dâhil edilmeleri sağlanacaktır.) şeklinde, 

7. Aydın Milletvekili Nah.it Menteşe'nin önergesiyle planın 863 ncü sayfasında ilkeler ve ted
birler başlığı altındaki 1657 nci paragrafın 15 nci maddesi, genel yaygın eğitim faaliyetlerine 
gönüllü örgütlerin de katkılarını sağlamak amacıyle, (birinci maddeye paralel olarak genel yay
gın eğitim faaliyetlerindeki dağınık uygulamaya çözüm getirmek üzere, tüm genel yaygın eğitim 
programları gönüllü örgütlerin katılmasını da sağlayacak şekilde Halk Eğitimi Genel Müdür
lüğünce yönlendirilecektir. İnsangücü Eğitim ve Mektupla Öğretim Genel Müdürlükleri, Halk 
Eğitimi Genel Müdürlüğü ile birleşecek ve tek genel müdürlük olarak genel yaygın eğitim çalış
maları yürütülecektir.) şeklinde, 

8. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu'nun müşte
rek önergesiyle, planın 941 nci sayfasında ilkeler ve tedbirler başlığı altındaki 1865 nci paragra
fın 1 nci maddesinin 4 ncü satırındaki (Bu amaçla) ibaresinden sonra (yapılmakta olan mülk ko
nutun yanısıra), ibaresinin eklenmesiyle, 

9. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu'nun müş
terek önergesiyle, aynı başlık altındaki 4 ncü madde, konut maliyetlerini düşürmek amacına 
dayalı olarak Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının ortaklaşarak bir 
yönetmelik hazırlamalarını sağlamak için, (Yukardaki ilkelerin gerçekleştirilmesi ama
cıyle çeşitli kuruluşların konut kredi fonları ile fertlerin konuta ayırabilecekleri fonların tek 
bir kaynakta toplanması yoluna gidilecektir. Bu amaçla Emlâk ve Kredi Bankasında toplanacak 
bu fonların kullanımı, kredi tavanları, kira düzeyi ile verilecek kredi, vâde ve faiz farklılaştır
ması veya kaldırılması gelire göre ve konut maliyetlerini düşürme amacına dayalı olarak yeni
den saptanacaktır. Bu uygulama Maliye ile İmar ve İskân Bakanlıklarının ortak düzenleyecekleri 
bir yönetmeliğe göre yürütülecektir.) 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Planın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe ifade edilen önergelerin ret gerekçeleri aşağıda sı

ralanmıştır:. 
1. Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ile Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin aynı mahiyetti 

olan önergeleri; 
«1. Üçüncü Beş Yıllık Planda getirilen ilke, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 441 nci say

fasındaki 4 No. lu ilkenin aynen tekrarıdır. Planlar arasında uzun dönemde tutarlılık, bütünlük 
ve devamlılık sağlanıması yararlı görüldüğünden bu tedbir getirilmiştir. 

2. Petrolle ilgili işlemler arama, ham petrol bulma, taşıma ve rafinaj olarak ayrıldığında en 
kârlı kısım hiç şüphesiz taşıma ve özellikle rafinaj olmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizdeki petrol 
aramaları millî bir kuruluş olan TPAO ile yabansı şirketler tarafından yapılmaktadır. Bu ilişki
ler çerçevesinde millî kuruluşa aramalar için gerekli kaynağın sağlanması açısından, rafineri kur
durmak bir zorunluluk olmaktadır. 

3. Planın kamu finansman dengesi ve özellikle İktisadî Devlet Teşekküllerince yaratılacak 
kaynaklarda Üçüncü Plan döneminde rafinerilerin kamuca kurulması öngörülmüştür. Bu neden
le, kamu kesiminin finansman dengesini bozucu olan teklif plan bütünlüğüne aykırı görülerek.», 

2. İzmir Milletvekili Kemal Önder'in önergesi; 
«Özellikle petrol aramalarında gerekli teknolojik düzeye ulaşılamadığından yabancı teknoloji

ye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu öneri kamu kesimine yeni malî yük getirerek planın finans
man dengesini bozacağından», 

3. Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Millet
vekili Kevni Nedimoğlu'nun karayolları ile, Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın ormancılık sek
törü ile ilgili önergeleri; 
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Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde yapılacak ağaçlandırma yatırımlarının 1 milyar 028 mil
yon TL. dan 2 milyar TL. na çıkarılması ile Kevni Nedimoğlu, Nuri Bayar ve Nahit Mente-
şe'nin Üçüncü Beş Yıllık Planda Karayolları Ge:ıel Müdürlüğü yatırımları için öngörülen 7 mil
yar 700 milyon TL. mn 13 milyar 100 milyon TL. na çıkarılmasını teklif eden önergeleri esas 
itibariyle planın tüm dengelerini ilgilendirmektedir. 

Bu eklerin ya toplam yatırım tavanına ek bir yatırım, ya da diğer sektörlerden yapılacak kaynak 
aktarmaları ile karşılanıması gerekmektedir. Bunlardan birincisi, ekonomik yeni tasarrufları ve 
bu tasarrufların kamuya aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Kaldı ki bu, planın millî gelir, sek-
törel büyüme hızları, tasarruf oranı gibi temel büyüklüklerinin de yeniden düzenlenmesini ge
rektirecektir. İkinci yol izlendiği takdirde, sektörlerin sermaye hâsıla oranları, dış ticarete kat
kıları, üretme katkıları ve istihdam yaratıcı özellikleri farklı olduğundan, planın bütün nıakro-
ekonomik büyüklüklerinin yeniden hesaplanması ve hedeflerin yeniden belirlenmesi şarttır. Her 
iki şekil de planın bütünlüğü içinde matematiksel makro dengeleri değiştireceğinden,» 

4. Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç ile Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin müşterek 
önergesiyle, Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin aynı mahiyetteki bir başka önergesi; 

«Plan tasarısının enerji hammaddeleri üretiminde kamu işletmeciliğinin esas alması ile bor 
tuzları, volfram ve radyoaktif minerallerin kamu tekelinde tutulmasına ilişkin tedbirlerinin değiş
tirilmesi öngörülmektedir. Aynı mahiyette olan bu iki önerge, iki konuyu kapsamaktadır. (1) 
Enerji hammaddeleri, (2) Bor tuzları, volfram ve radyoaktif mineraller. 

1. Plan tasarısında da belirtildiği gibi, enerji hammaddelerinde kamu işletmeciliği esas ka
bul edilmiştir. Enerjinin zamanında, verimli ve kararlı bir şekilde sağlanması amacı ile bu esas 
konulmuştur. Değişiklik, Üçüncü Planın yatırımlannı, madencilik ve enerji sektörlerinde üretim 
hedeflerini ve bunlara bağlı olarak sanayi üretim hedeflerini ilgilendirdiğinden planın matematik 
Myüklükler açısından tutarlılığını bozmaktadır. 

2. Stratejik madenlerden bor tuzları, volfram ve radyoaktif mineraller Anayasamızın 130 
ncu maddesi ile de ilgilidir. Bunlar Anayasanın adı geçen maddesi ile Devlet sahipliği yanında 
Devlet işletmeciliği de öngördüğü madenler niteliğindedir. Örnek olarak bor tuzları, yalnızca 
bugünkü ve beklenen ihracatıyle değil, teknolojik gelişmelerle gelecekte hudutsuz bir imkân sağla
yabilecek önemde görülmektedir. Değişiklik önergesi yatırımı, üretim ve ihracat hedeflerini etki
leyecek ve ayrıca Hükümet Programı, Hükümetçe Yüce Meclislere sevk edilen tasanlar ve Senato 
Araştırma Komisyonunun bor mineralleri için ortaya koyduğu sonuçlara ela aykırı düşecektir. 

Yukarda açıklanan nedenlerle plan bütünlüğünü bozacağından», 
5. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu'nun müşte

rek önergeleri; 
«1. Plan tasarısının 664 ncü sayfa, 1158 nci paragrafının (9) sayılı tedbiri ile yeniden yapı

lacak bu tip yollardan geçiş ücreti alınması ilkesi esası kabul edilmiştir. 
(2) Ancak tedbir teklifi bu ücretlerm ayrı bir fonda ve kuruluşta toplanması esasını 

(tahsis - i varidat) getirdiğinden ve bu esas bütçe bütünlüğünü ve kaynakların planlı dağılı
mı uygulanmasını zedeleyeceğinden, 

6. Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ile Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu'nun aynı 
mevzuları kapsayan iki adet müşterek imzalı önergeleri; 

«Planın hızlı sanayileşme tercihi ve ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük 
sayıda uygulayıcı tipte vasıflı insangücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle sanayi ve ticaret işletmelerinde yönetici ve uygulayıcı, fabrika müdürü, işletme 
organizatörü, imalât muhasebecisi, kalite kontrol ve pazarlama uzmanı gibi elemanlarla, 
sanayi tesislerinin kurulnıasmı, imalât proserleriiıin işletilmesini sağlayacak mimar ve mü
hendislerin akademi ve yüksek okullarca süratle yetiştirilmesi gerekmektedir. Önergede ileri 
sürülen biçimde akademilerin üniversiter sistem içinde tutulması, bu konuda hazırlanan, a 
(Master) planın hızla uygulanmasında özellikle ilk yıllarda hukukî ve teşkilât problemleri 
nedeniyle ileride kapatılması mümkün olamaya cak açıklar ortaya çıkaracaktır. 
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Bu önergedeki çözümle Planın hızlı sanayileşmeye yönelmiş insangücü ihtiyaçlarının kar
şılanmasına imkân olmadığından,» 

7. Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'ııin önergesi; 
«Plan tasarısında kullanılan dil, esas itibariyle 1961 Anayasasının dilidir. Tasarının Yük

sek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulunda görüşülmesinde dil .konusu Planın kavram 
tutarlığı açısından titizlikle incelenmiş ve bütünlük sağlanmıştır. 

Komisyonda üzerinde durulan bazı kelimelerin ise ya başka Türkçe karşılığı bulunmayan 
ya da bilimsel bir kavramı ifade eden kelimeler olduğu görülmüştür. Ayrıca önergeden 
Hükümetin Türk dilini en güzel şekilde kullanamayacağı anlamı da çıkarılabilir. Önerge
nin kabulü halinde bütün Planın yeniden gözden geçirilerek yazılması sonucu doğacağın
dan ve bu değiştirmelerle Plan tasarısının kavram bütünlüğünün bozulması da muhtemel bu
lunduğundan,» 

8. Sakarya Milletvekili Nuri Bayarin önergesi; 
«a) Planda yer alan rakamların Devlet İstatistik Enstitüsü ve ilgili bakanlıklarca veril

diği ve resmî belgeye dayandığından, 
b) Aslında sayın üye tarafından verilen rakamlarla Plan taslağında yer alan rakam

lar arasında büyük bir fark olmadığı ve farkın sayın üyece verilen rakamlara «Askerî 
veterinerlerin» dahil edilmemesinden ileri geldiği ve askerî veterinerlerin dahil edilmesi ile 
farkın (13) e indiğinden, 

e) Planın insangücü hesaplarının doğru olduğu ve projeksiyonların baz yılı rakamlarına 
dayanması nedeniyle değiştirilmesi halinde Planın insangücü - eğitim hedeflerinin bozulaca
ğından, 

d) Ayrıca istihdam sektörü yönünden gereğinden fazla yetiştirilecek veteriner hekimle
rin yerinde kullanılmaması durumunda büyü k bir israf m ortaya çıkacağından.» 

Reddedilmiştir. Ayrıca : 
1. — Aydın Milletvekili N'aJıit Mcnteşe'nin, (Stratejik madenlerin bilimsel 'kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak tespiti) ile ilgili önergesi, 
2. — ErzuiTun Milletvekili Pasım Cinisli'nin, (Temel Metal Sanayileri ve enerjinin hanı madde 

ihtiyaçlarını ve döviz kazancmu art ırmakla.) ilgili önergesi, 
3. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, (Orman köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yön

lerden kalkındırılması) ile ilgili önergesi, 
4. —• Sakarya Milletvekili Nuri Bayar iile Zonguldak Milletvekilli Kevui Nedilnıoğhı'mm, (Orta 

Öğretim ile Yüksek Öğretim arasında yer alan barajım kaldırılması) ile ilgili önergesi, 
5. — Erzurum M illet vekili Rasim Cinisli'nin, (Genel yaygın eğitim faaliyetleri) ile ilgili öner

gesi, 
Oylamadan önce amıza sahipleri tarafından geri alınmıştır. 

Müzakereler sırasında, Komisyonumuzca ,Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin geriye aldığı bir 
önergesinde mevzuııbahis edilen, stratejik değer taşıyan madenlerin tespiti ik̂ in geniş bir ilmî ve tek
nik araştırmanın bir kurul tarafından yaptırılarak, bu kurulun vereceği rapor muvacehes-in.de stra
tejik madenilerin tespitinde daha fazla isabet olacağı hususun bir temenni olarak Hükümete iletil
mesi kararlaştırılmış, ve 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı (Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konma
sı ve Bütünlüğünün Korunması hakkındaki Kanun) un, kati hükümler getirmiş bulunduğu ve hu
nim sonucu olarak plan müzakerelerinde parlamenterlerin gereği •gibi 'katkıda 'bulunma imkânın
dan mahrum kaldığı hususunda Komisyonun müşterek kanaati olarak tebellür etmiştir. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma- Planı (1973 - 1977) hakkında düzenlemeli işbu Raporumuz Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

' dana 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 
Amasya 

S. Aygün 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
N. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Haitay 
H. Özkan 

İmzada bıdunaımaldı 

İzmıir 
A. N. Üner 

Başkanvekilii 
Edirne 

N. Ergeneli 

Afyon Karahisar 
H Hamamcıoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
Söz hakkım saklıdır 

H. 1. Cop 
Erzurum 

Söz hakkım mahfuzdur 
R. Cinişli 

İçel 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Okyayuz 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Afyon Karahisar 
K. Karaağaçlıoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
İmzada bulunamadı 

Amasya 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Acar 
Ankara 
/ . Yetiş 

Kayseri 
M. Yüceler 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Manisa 
H. Okçu 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Bayar 
Tabiî Üye 

Söz hakkım saklı 
K. Karavelioğlu 

Kocaeli 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Tokoğlu 
Maniisa 

Söz hakkım mahfuzdur 
Doğan Barutçuoğlu 

Niğde 
N. Çerezci 

Bulunamadı 
Sakarya 

H. Uysal 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Bulunamadı 

Ankara 
Y. Köker 

Bulunamadı 
C. S. Üyesi Denizli 

Söz H saldı bulunmak üzere H. Oral 
S. Babüroğlu İmzada bulunamadı 

Gaziantep Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur M. E. Turgutalp 

8. Tanyeri 
İzmir 

Varsayımlara (dayalı kaynak, amaç ve hedeflere 
ulaşma -olanağı Üçüncü Beş Yıllık Planda gerçekçi 
değildir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan. 'istikrarı sağlama nite
liği yönünden düşündürücüdür. 

öngörülen reformlar yeterli değildir. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Kemal Önder 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur 
İV. Kalaycıoğlu 

Malatya 
M. Kaftan 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

B. 8. Baykul 

Sivas 
A. Durafcoğlu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 
Bulunamadı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Uşak 
Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
F. Atayurt 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Komisyonda bütününe ve esasına müessir olmayan pek mahdut birkaç talî hususta teferruat sa
yılabilecek bazı değişikliklere maruz kalmış bulunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına (3. BYKP) 
ve yeni Plan stratejisinde (PS), aşağıda kısaea ve hulasaten arz olunan sebeplere binaen, bizzarur 
muhalif kalınmıştır : 

1. — Haddizatında müzakere mevzuu, 1973 - 1995 yıllarını ihata eden 22 yıl gibi çok büyük za
man periodu içinde Türkiye'nin, uzun dönemde kalkınmasına ve 3. BYKP nın temel hedeflerine 
ve stratejisine müessir pek çeşitli ve son derece önemli bilgi ve faktörlere ilişkin bazı projeksiyon, 
tahmin ve kabullere dayanmaktadır. 

Teknik bakımdan, bir türlü sulh, sükûn ve istikrara kavuşamayan dünya şartları muvacehe
sinde halen içinde bulunduğumuz ahval ve durumu gösteren ülkelerde, böyle 22 yıl gibi uzunca 
bir zaman perioduna ait kalkınmayı düzenleyen uzun dönemli kalkınma planlarının gerçekten 
makbul, muteber ve tutarlı olabilmeleri ihtimal ve şansı, pek nadirdir, denilebilir. Çünkü; bu 
uzun dönem içinde gerek dış ve gerek içte tekevvün edebilecek politik, stratejik, ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişmeler; fiyat, ücret, para, kredi ve ticaret gibi çeşitli politikalarda zamanla vu-
kubulabilecek pek çok değişiklik ve istikrarsızlıklar, önceden yapılmış olan ve planın bazını teşkil 
eden bazı projeksiyon, tahmin ve kabulleri altüst edebilir. 

Son zamanlarda birçok sosyalist ülkelerin dahi, çok uzun vadeli planları terk ettikleri duyul
makta ve öğrenilmektedir. 

Daha yararlı görüldüğü cihetle, bu husus için genellikle, 3 - 5 yıllık süreler, normal plan sü
resi olarak kabul edilmektedir. 

Şüphesiz bu sürenin plan hazırlama tekniği yönünden de önemi vardır. Kaldı ki, geçirilen 10 
yıllık tecrübeye rağmen, Türkiye'de, plan bazını teşkil eden bazı bilgi, doküman, tatbikat, istatis
tik ve araştırmalar da kâfi, kesin ve sağlam değildir. 

2. — Bilindiği üzere, plan tekniği bakımından bir diğer önemli nokta da şudur : 
Kanatimizce bizim gibi iktisaden geri kalmış ülkelerin kalkınmalarının planlanmasında, planın; 

münhasıran sektörel bazda değil, özellikle fiziksel ve yersel ilişkiler dikkate alınarak yapılması za
rurî ve daha faydalıdır. 

Memleketimizde planlar öteden beri, sektörel bazda yapılıp uygulandığından; sanayi, bazı ma
lûm cazibe merkezlerinde toplanmakta ve binnetice yurt sathında otomatikman gelişmiş veya geri 
kalmış bölgeler teşekkül etmektedir. 

Sektörel bazda yapılan planlama, halkımızın çoğunluğunun, teknik ve sanayiden umduğu ve 
beklediği çeşitli ihtiyaçlarını da gereğince karşılayıp tatmin edememektedir. 

Filhakika, yıllarca münhasıran ve sadece sektörel bazda plan yapma usulüne devam edilmesi 
halinde; sanayi, tesis, işçi ve teşekküllerinin, daima belli yer ve merkezlerde mütemadiyen terakü
mü ve tedbirli olunmadığı takdirde, bunun ilerde tevlidedebileceği bazı muhtemel zararlı gelişme 
ve cereyanların doğması için, şüphesiz şimdiden uzun vadeye ait bir nevi hazırlık yapılmak isten
memektedir. 

Bu itibarla planların; sektörel baza göre değil, daha ziyade fiziksel ve yersel ilişkilere nazaran 
yapılmasa temayülünün öncelikle benimsenmesi, muhtemelen daha yararlı olabilecektir. 

3 — Plan ve stratejisinin hazırlanmasında kullanılan dil ve kavramlar; plan ve stratejiye açık
lık getirmenin ötesinde, muğlâk ve anlaşılmaz, hattâ birçok hallerde tefsiri dahi mümkün olmayan 
bir durum ve karışıklık göstermektedir. 

Halbuki plan ve stratejinin; halkın çoğunluğu, köylü, çiftçi, sanayici, esnaf, sanatkâr, tüccar, 
memur ve eğitimci gibi bütün topluluk ve kimseler tarafından da kolaylıkla anlaşılıp benimsenen 
bir açıklık, üslûp ve ifadede olması ve ona göre sistemize edilmesi, plan yapma tekniğinin en 
önemli prensiplerindendir. 

Cumıhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 141) 



•— 1 2 — 

4. Plan stratejisinde, 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma planları dönemleri; yer yer çok karam
sar bir ifade ile geçiştirilmiş, sanki planlı kalkınmaya bu 3 ncü Plan döneminde yeniden başlanı-
yormuş gibi bir hava ve eda verilmek istenilmiştir. 

Gerçekten bu görüş ve mülâhaza, tümü ile doğru değildir. Zira, geride kalan 10 yıllık planlı 
dönemde kat edilmiş olan bazı önemli merhaleler asla küçümsenmemeli ve alman sonuçlar, tekev
vün ettikleri zemin ve zamanın icap ve şartları içinde değerlendirilmelidir. 

Binaenaleyh, bu cihet de ayrıca, Planın; açıklık, samimiyet ve ciddiyet prensiplerine oldukça 
aykırı düşmektedir. 

5. Plan stratejisinin hazırlanmasında, 1994 - 1995 yıllarının yani 22 yıl sonrasının hedeflen 
için, italya'nın 1971 - 1972 yılları yani bugünkü seviyesinin esas alındığı anlaşılmaktadır. 

italya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği ile sosyo - ekonomik bünyesi, kültürel durumu, siyasal 
ve jeopolitik vaziyeti, yeraltı ve yerüstü kaynakları şüphesiz, Türkiye'nin ahval ve şeraiti ile asla 
mukayese edilemez. Bu iki ülke arasında tarihî gelişme ve politik inkişaflar bakımından da zan
nedildiği kadar bir yaklaşım ve benzerlik bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan, hangi maksatla İtalya'nın hedef, baz veya örnek alınmak istendiği anlaşılama
maktadır. Kaldı ki, böyle bir örnekleme, bizim gibi bir büyük milletin, millî plan yapımı anlayı
şına ve esprisine de mutabık ve uygun değildir. 

6. Plan ve stratejisinin muhtelif bölümlerinde, çeşitli vesilelerle, Türkiye'de alışılmış olma
nın ötesinde, zaman zaman, bünyesel ve yapısal bir değişikliğin kısa zamanda gerçekleştirilmesi
nin şart ve zarurî olduğu da söylenmektedir. 

Planın, henüz açık tarifi dahi yapılmamış olan böyle bir espri içinde hazırlandığı dikkate alın
dığı takdirde; bu bünyesel ve yapısal değişikliğin mahiyet ve şümulünün vuzuha kavuşturulması 
gerekmektedir. Zira, kısa zamanda gerçekleştirilmesi öngörülen böyle esaslı ve köklü bünyesel ve 
yapısal değişikliklerin neler olduğu, nasıl yapılacağı, nereye kadar temadi edip uzanacağı; ekono
mik, sosyal ve kültürel alanlardaki belirtilerinin neler olacağı ve bunun hukuk, hür ve demokratik 
rejimin açık olan belli prensipleri ile bağdaşıp bağdaşamayacağı, her halde münakaşa edilmeye de
ğer bir mahiyet arz etmektedir. 

Plan ve stratejisinde, cemiyetin esasını ve belkemiğini teşkil eden köylü, esnaf, sanatkâr ve em
sali vatandaşlar ile diğer orta sınıfın durumu ve sorunları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulma
mış ve bunların gerçekleştirilmesi öngörülen bünyesel ve yapısal değişiklikte tabiatıyle maruz ka
labilecekleri çeşitli istihaleler ayrıca dikkate alınmamıştır. 

7. — Plan Stratejisinde ve hedeflerin tespitinde; karma ekonomi ve bu sistemdeki özel teşebbü
sün yeri, sarih ve tatminkâr bir şekilde belirtilmediği gibi, kamu sektörüne, yer yer gereğinden çok 
daha fazla ve hatta belki de Anayasa anlamı dışında büyük bir ağırlık ve müesseriyet getirilerek 
Devletçiliğin, ekonominin pek çok dal ve alanlarında hâkim olacağı intibaı ve zehabı uyandırılmış 
tır. 

Anayasamız, Türk Milletinin, demokratik düzen içinde, karma ekonomi prensip ve kurallarına 
göre kalkınmasını öngörmektedir. 

Halbuki, Plan ve Stratejisi; ekonominin linyit, bor, wolfram, radyoaktif mineraller ve strate
jik maddeler ile madencilik gibi bazı alan ve dallarında zaman zaman bu ilkeleri ortadan kaldı
rabilmekte ve kamu kuruluşlarına daha geniş imkân ve öncelikler verebilmekte ve bazı haller
de tekelciliği benimser görünmektedir. 

Bu noktai nazar; ekonominin bazı alan ve dallarında, karma ekonomi sisteminin icaplarından 
olan kamu - özel sektör muadelet ve dengesini ihlâl edebilecek mahiyette gözükmekte ve binneti-
ee özel teşebbüsün faaliyet, yatırım ve istihdam saha ve imkânlarını sınırlayıp daraltabilecek şe
kilde tezahür 'edebilmektedir. 
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9.1 sayılı Kanunini, 2 nci maddesinin (f) fıkrasının; «Özel sektörün faaliyetlerinin Planın he
def ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim edileceğini» emir ve ifade etmiş 'bulunmasına 
rağmen, Plan ve Stratejisinin, ekonominin bütün alan ve dallarında bu ilkeye uyduğu iddia edile
mez. 

Şüphesiz, Devletin ekonomiyi en iyi yaptığı düşüncesi, hür ve demokratik ülkelerde gerekti
ği giibi iltifat görmemekte ve Devlet tekelinin artık, yeni kaynak ve imkânların doğmasına mani 
olduğu çoğunlukla kabul edilmektedir. 

Şüphesiz bu tutum ve davranış da, karma ekonomi sisteminin, doğru manadaki anlaşılışı ile 
bazı noktalarda çelişki halindedir. 

8. — Plan stratejisinde yabancı sermaye ihtiyacı bunun tatbikatı, hudut ve şümulü hakkında 
sarih ve mukni açıklamalar yapılamamıştır. 

Hatta bu hususta denilebilir ki, son Hükümetlerin programlarında ele alınımış bulunan yabancı 
sermaye konu ve problemine ilişkin tasavvur ve düşünceler ile bu Plan ve stratejisindeki esaslar, 
bazı noktalarda birbiri ile çelişir bir durum ve mana arz etmektedir. 

P»u halen, üzerinde münakaşa edilen bir tereddütlü konudur. 
9. — Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki ilişkiler bakımından da gerek Plan stratejisinde ve 

gerek 3 ncü BYKP'mh anahatlannda kesin bir açıklık bulunduğu iddia edilemez. 
Bu hususun da ayrıca vuzuha kavuşturulması şart ve lâzımdır. 
10. — Plan ve stratejide, Türkiye'nin sosyo - ekonomik temel problemlerini geniş ölçüde içine alan 

ve nüfusumuzun % 65 - 70ine yakın bir büyük kısmını teşkil eden köylü ve köy sorunlarına 
ilişkin esasları yer yer tespit ve ifade eden hükümlerde de. açık, seçik ve.daha ileri ilkeler vazedile-
ÜHMUİştİi'. 

Plan dokümanlarında genellikle ziraî kalkınma, sanayi kalkınmaya feda edilmiş gibi bir dü
şünce ve görüşün hâkimiyeti sezilmekte, ve böylece ziraî sektömn bir çok önemli ve hayatî s-orunla-
: iiıa âd^ta ve hemen hemen hiç dokunulmamış bul'.mul m aktadır. 

Gerçekten bu noksanlık, 2 nci BYKP ile de oldukça büyük ve açık bir tezat teşkil etmektedir. 
Aslında, planların ve dolayısıyle kalkınmanın temadi ve teselsülü esas olmak iktiza eder. 
11. — Plan stratejisinde, dengeli kalkınmanın esas unsurunu teşkil 'eden gençlik ve Türk kültü

rü sorunlarına, gerektiği kadar ciddiyet ve ağırlık kazandırılmadığı görülmektedir. 
Halıbuki bu; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın ve binnetiee Anayasamızın temel espi-

risi içerisindedir. 
Türk kültürünün tarihî gelişimi dikkate almadık, onun bütün icap ve boyutları ile gelecekte 

de temadi ve inkişafının sağlanması, ayakta dur.namız için şarttır. Bu; milliyetçiliğimiz ve hür, 
demokratik, müstakil Türk Devletinin payidar olması için de elzemdir. Millî Birlik ve beraberli
ğin esası ve temel unsuru, şüphesiz Türk hars ve kültürüne dayanmaktadır. 

12. — Plan stratejisinde Devlet ve Kamu sektörü; hem yatırımcı ve hem de işletmeci ve hatta 
bazı hallerde tacir olarak ağırlığını muhafaza etmektedir. 

Halbuki, Ortak Pazara katılma kararımızın gerektirdiği strateji; bu olmayıp, Türkiye'nin 
uzun dönemde yarar ve çıkarları bakımından, hem iç ve hem dış pazarlara doğru manâda yönelmiş 
teşeb'büslere, geniş manâda piyasa - plan ilişkilerini düzenleyip onu içerisine alan bir ileri ve yeni 
anlayışın, bu planın ve stratejisinin hazırlanmasında öncelikle ve özellikle yer etmesi icabederdi. 

Bu yönde çok kifayetsiz kalan tedbir ve çalışmaların, stratejiyi ileride tümü itibariyle; hür ve 
demokratik yönetim sisteminden zaman zaman saptırabilecek reçeteler topluluğu haline getire
bilmek durumunun ve istidadının bertaraf edilmesi, her halde yararlı olacaktır. 

13. — 3 ncü BYKP'nında, kamu gelirlerinin, millî gelire oranının; 1963 yılında % 17 civarında 
iken 1977 yılında % 30'a yaklaşabileceği tahmin ve kabul edilmektedir. 

Buradan anlaşılmaktadır ki, Plan modeli, dış tesirlere karşı çok hassas ve fakat Devlet tesir ve 
müdahalesinin artırılmasında vergi yönü ile bir yeni güçlenme hedefi tayin ve tespit etmektedir. 
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Bu yönden, hareketle, 3 ncü BYKP'nın modeli, kalkınma hızını yükseltebilmek için, bizzarur 
marjinal tasarrufların artırılmasını ve bunun % 38 gibi yüksek bir orana çıkarılmasını öngörmek
tedir. Yapılan açıklamalardan ve alınan bilgilerden bu tasarruf potansiyelinin, daha çok kamu ke
siminde önemli ölçüde artırılacağı dikkati çekmektedir. Hatta gerekirse, şimdiden bir takım zarurî 
ve meoibuırî fedakârlıkların yapılmasının da gerekli görüldüğü hususu ayrıca ve özel surette belir
tilmektedir. 

Kaynak ve imkân yaratma bakımından, Batı Avrupa ülkelerinin ancak 100-150 yılda aşabil
diği bu mesafenin, Türkiye'de 22 yılda geçilerek, büyük fedakârlık yapılması ve tutumluluk göste
rilmesi suretiyle bunun (gerçekleştirilmesi şartı, Plan ve stratejinin en önemli unsurlarından bi
rini teşkil etmektedir. 

Bu konuda vatandaşlarımızın 2ı2 yıl süre ile yapacağı tutumluluk ve göstereceği fedakârlığın 
hudut ve vüsatinin ne olacağını bugünden tespit ve tayin etmek güçtür. Bu hususun oldukça •endişe 
verici olacağını ve ekonomide bazı tereddütler uyandırabileceğini düşünmek lâzımıdır. Bunun, 
gelecek dönemlerde vergi yükünün artırılabileceği manasını taşıdığını herhalde dikkate almak 
gerekecektir. 

Bazı otorite ve ihtisas erbabının yaptığı araştırma ve hesaplara göre kişi başına düşen ortala
ma vergi yükü; 1963 yılında 463 iken, bu miktar 1970 yılında 797 TL.'na ulaşmış ve bunun 3 ncü 
BYKP döneminde ise 1500 TL.'na varacağı kabul ve tahmin edilmektedir. 

Bu itibarla, her halde ileride Kalkınma Planının çek önemli miktarlara baliğ olan finansmanı 
için, diğer kaynak ve imkânların geliştirilmesi ve yaratılması tedbir ve çarelerinin ayrıca araştırıl
ması ve tespiti gerekeceği zaruretinin belireceği kanaatindeyiz. 

Burada çok önemli bir noktayı da tebarüz ettirmekte fayda vardır. O da şudur: Türkiye'de 
vergi yolu ile kalkınma mı? Yoksa, kalkınma yolu ile vergi mi? Alınacağı prensibi açık ve kesin 
olarak halledilmelidir. 

Şüphesiz, hür ve demokratik rejimlerin hâkim olduğu ülkelerde kalkınma yolu ile vergi alın
ması prensip ve esası kabul edilmektedir. 

14. — Genellikle plan, teknisyenler tarafından hazırlaman ve siyasî iktidarlara çeşitli alternatif
ler hailinde sunulması gereken bir belgedir. 

(Başka bir deyimle plan, demokratik anlamda mutlak hedefler manzumesi almanın ötesinde 
amaç değil, kalkınma hedeflerine ulaşmak için sadece bir vasıtadan ibarettir. 

Haîbuld önümüzdeki plan, Parlamentoya, Anayasa, bazı sınırlayıcı süre ve hükümler taşı
yan 77 ve 91 sayılı kanunlar ile diğer hukukî mevzuat ve İçtüzükteki usullerin kayıtladığı müzake
reler nedeni ile, her hangi bir mevzuda siyasî tercihlere konu olabilecek çeşitli alternatifler geti
rememekte ve planın bütünlüğünün bozulmaması gerekçesi ile Yüksek Planlama Kurulu ile özel
likle ve sadece hükümetlerin görüşünün yansımasına ve kabulüne imkân ve ağırlık verebilmek
tedir. 

Bu bakımdan planın, merkezî bir planlamanın havasını (aksettirmekte olduğunu ve belirli bir 
siyasî tutum ve davranışı yansıttığını ve bu nitelikte bir belge olduğunu görmekteyiz. 

15. —• 3. BYKP döneminde, Türk ekonomisinin her ne kadar dışa bağlılığının pek haklı olarak 
gittikçe azaltılacağı, prensip ve amaç olarak benimsenmişse de, plan dokümanlarından alman bil
gilere göre, kalkınma hızı arttıkça, dış açıklar da yani tediye muvaızeneısinin açıklan da artmak
tadır. 
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Binaenaleyh, bu husus kısaca ifade edilecek olursa, prensip ve izahatın bir noktada kısmen 
de olsa çeliştiğini göstermektedir. 

16. — Dokûmanlardaki izahata göre, gelişme; 1970 yılında; 

Tarımda 
(Sanayide 
İnşaatta 
Hizmetlerde 

Tarımda 
'Sanayide 
İnşaatta 
Hizmetlerde 

ı% 30,5, 
% 20,6, 
!% 0,7 ve 
;% 48,2 dir. 

% 17,65, 
(% 26,40, 
% 0,98 ve 
% 55,2 olabileceği anlaşılmaktadır. 

Buradan görülmektedir ki, sanayileşmeyi temel politika kaibul eden 3. BYKP; ilk merhalede 
yani 1977 yılında ekonomiye nevama hizmetler sektörünün hâkim olacağı intibaını uyandırmak
tadır. Böylece, sanayideki gelişmenin, hizmetlerden daha yavaş seyredebileceği belirmekte ve bu 
neticenin gaye ile oldukça çelişkisi bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

17. — 3. BYKP döneminde, yatırım malları sektörüne, yani makina yapan ımakinaların üretimi
ne ; gereken önem, ve ağırlık verilmemiştir. 

Halbuki bu politika; sanayileşmenin gerçekten sağlam ve muteber politikalarından birisi olmak 
mevkiindedir. 

18. — Kalkınmanın anahedefi şüphesiz, insanların ,ref alh ve saadetidir. 
Bu bakımdan istihdam ve bunun politikaları ayrı bir önem ve ağırlık taşımaktadır. 
3. BYKP döneminde, isitihdam sorunlarına da gereken çözüm yolları getirilememiş bulunmak

tadır. 
Bu plan döneminde 1,3 milyon kişiye (bir diğer kabule göre 1,6 milyon kişiye) iş bulunacağı 

açıklanmaktadır. 
'Tarım sektöründen sanayie kaydırılacak 'miktarın da 2,2 milyon kişi (bir diğer kabule göre 

1,9 milyon kişiye) olduğu kabul edilmektedir. 
Bu duruma göre; 2,2 — 1,3 = 0,9 milyon kişinin (bir diğer kabule göre 1,9 — 1,6 *= 0,3 mil

yon kişinin) işsizliğinin izahı mümkün olamamaktadır. 
Bunun da ayrı bir çelişki ve tutarsızlık olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 
19. — Planda özel tüketimin % 67'den % 61'e düşürüleceği öngörülmektedir. 
Bu durum, özel tüketim mallarını kapsayacağına göre; 'bir yandan cebrî bir tasarrufu ve mese

lâ daha başka ve açık bir ifade ile geçmiş harp yıllarında uygulanan ve kalkınmanın tek unsuru 
imiş gibi vaz'edilmek istenilen kemerleri sıkma politikasını mı ifade etmektedir? 

Bu cihet de şüphesiz, gelişmekte olan bir ülkede uygulanaın kalkınma plânmın prensiplerine ay
kırı düşmektedir. Zira; geliştikçe istihlâk gücünün gerek miktar ve gerek nispî olarak artması 
ieabeder. Bu kısılınca, gelişmekte olma vasfı dıa tedricen zail olur. 

20. — Planda; para ve kredi politikası, fiyat ve ücret istikran, enflasyonla mücadele gibi kal
kınmanın en hassas uç ve unsurlarını teşkil eden ciddî ve nazik politikalar hakkında gereken 
açıklama ve mukni bilgilere yeteri kadar yer verilmemiş bulunmaktadır. 

Bu hususlar daihi planın önemli saydığımız nevakısı cümlesindendir. 
21. — Planlarda reformlann esas, prensip ve muhtevalarından baJhsedilmesine imkân buluna

mayacağı tabiîdir. 
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Strateji ve planda; kamu yönetimi ve Kamu İktisadi 'Teşebbüslerinin etkin ve dinamik kale 
getirilmesi, feaımu yönetiminde reform yapılması, toprak ve tamım, hukuk, adalet, vergi ve maliye, 
petrol ve maden ve eğitim reformlarının gerçeldeştirilmesinin şart bulunduğu ve yeni stratejinin 
ancak bunların yapılacağının peşinen kabulüne bağlı bulunduğu, ancak böylece daha hızlı kalkı-
aıılabileceği, yatırım ve hizmetlerin daha hızla gelişebileceği de özellikle ifade edilmiş bulunmak
tadır. 

Yapılması öngörülen reformların şimdiden mahiyet, muhteva., vüs'at ve şümulünü kestirme
nin imkânsız bulunduğu ve yasama meclisle linin bu hususu ne ölçüde, hangi şartlarla, nasıl ve <ne 
zaman gerçekleştirebileceği bilinememelctedir. 

Diğer taraftan reformların tatbikat süreleri ve tesirleri de henüz tahmin ve tasavvur edilebi
lecek ölçüde bulunmamaktadır. Şüphesiz bütün bu ve bununla ilişkili diğer faıktörlerin plan ve 
onun stratejisinin bazı baz ve esaslarmıa müessir olacak ve böylece plan ve stratejide zaman ve 
hal icaplarına göre büyük ölçüde değişiklik ve ıslahat yapılması zaruretiyle karşılaşılmış ola
caktır. 

'Bu durum muvacehesinde plan ve stratejinin büyük ölçüde zaman zaman sağlamlık ve geçer
liliğinin zedeleneceği aaılaşılmaktadır. 

22. — Nihayet plan ve dokümanları maalesef daha önceden kamuoyuna sunulamamış, bilimsel 
ve teknik merci ve otoritelerin bu belgeler üzerindeki tenkit, temenni ve tavsiyelerine imkân bah
şedilmemiş olması da önemli bir kayıp olmuştur. 

Nitekim plan ve stratejisinin P«ı*lamentomuzdaki müzakeresi dahi çok sınırlı ve pek kısa sü
reli olmaktadır. Bu nedenle plan dokümanlarının gereken ölçü ve titizlikte incelenmesi de müm
kün olamamaktadır. 

Keyfiyet, Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun takdirlerine saygı ile arz ve ta,kdim olunur. 

•••Uşak Senatörü 
M. Faik Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 141) 


