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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komis
yonu raporunun tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşime 
saat 13,00'te ara verildi. 

İkinci Oturum 
Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 

Plânının tümü üzerindeki görüşmelere bir süre 
daha devam olundu. 

10 . 10 . 1972 Sah günü saat 10,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,30'da son ve
rildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye ÎJcok 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklan-

SORULAR 

•masına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 

gönderilmiştir. (6/20) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvelrili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 91 nci Birleşimini açıyorum, 

II. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhu
riyet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) (Dağıt
ma tarihi : 6 .10 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerindeler. 

(1) 141 S. Sayılı basmayazt 9 .10.1972 ta
rihli 90 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Söz 90 nci Birleşimde Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Kürümoğlu'na verilmişti ve kendi
leri konuşmalarına başlamışlardı. Buyurunuz 
Sayın Kürümoğlu. 

AP GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; 

Konuşmama dün henüz başlamış iken, Ko
misyonun yerinde bulunmadığı gerekçesi ile sa
yın Başkan oturumu tatil ettiği için yarım kes
mek mecburiyetinde kalmıştım. Yalnız, henüz 
ilk sahifesini okumuş olduğum bir sırada bu 
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durum vâki olduğu için, fikirlerdeM teselsülü 
bozmamak üzere müsaadenize sığınarak tekrar 
bastan okumak ihtiyacını hissediyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân müzakeresi dolayı-
sıyle tümü üzerinde Adalet Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek üsere huzurunuzdayım. 

Toplumların varolduğu zamandanberi ni
zam fikri ve bunun her sahada tahakkukunu 
sağlamak fertlerin ve toplumun ilk görevleri 
arasında olmuştur. Nizam fikri disiplini gerek
tirir. Disiplin, her konuda başarının şartıdır. 

Toplumlar başarıya ulaşmak, var olmak 
için bir disiplin ifade eden plânlı hareketi be
nimsemek zorundadırlar. Bu sebeple plân fikri
ni toplum, hattâ fertle birlikte var saymak ge
rekir. Ancak, iptidaî topluluklardan ileri top
lumlara doğru derece derece çoğalarak ve ge
lişerek çok yönlü mahiyet kazandığı için mo
dern toplumun plân ihtiyacı çok daha geniş ve 
çok daha ilmî olmak zaruretini doğurmuştur. 

Çeşitli sektörlerde vâki olan süratli gelişme 
plânı tatbikçi kişi veya kişilerin zihninden çı
karıp, nazarî olmaktan kurtararak kâğıt üzerine 
dökmek ve bir ilmî tasnife tabi tutarak müşah
has hale getirmek sonucunu doğurmuştur. Bu 
suretle toplumu yönetenler ihtiyacı karşılaya
cak, hattâ ileriye dönük olarak sonraki dönem
lerde vuku bulması muhtemel ihtiyaçları da 
dikkate alarak toplumu daha süratli kalkındıra
cak tedbirler getirmek durumundadırlar. 

Bugünkü teknolojik gelişme ve sosyal yapı 
büyük bir süratle yatırımlarda ileriye dönük 
tedbirleri zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucu 
olarak da, plân fileri ve plânlı kalkınma Anaya
sa maddeleri halinde hükümetleri ve yöneten
leri bağlayan mahij/ete dönüşmüştür. 

Bu cümleden elarak Türkiye Cumhuriyeti 
1961 Anayasasının 129 ncu maddesinde, «iktisa
dî, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. 
Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.» denil-. 
mekte ve plânın uygulama şeklinin bir kanunla 
tanzim edüeceği gösterilmektedir. Anayasanın 
getirdiği bu zorunluğun ve bilhassa plân ihtiya
cının fikirlere yer etmesinin sonucu olarak bu
güne kadar beşer yıllık iki plân uygulaması ya
pılmış ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Adalet Partisi Grubu olarak plân ve plânlı 
kalkınma fikrinin tam savunucusu olduğumuzu, 

toptan bir kalkınmanın buna bağlı olduğunu, 
sadece bir Anayasa gereği olduğu için değil, 
fikren de tam bir benimseme halinde bulun
duğumuz için, bir kere daha belirtmek isteriz. 

Plânlı kalkınma ve refah devletini kurma 
Adalet Partisinin kalkınma politikasının teme
lini teşkil eder. Grubumuz, plânlamayı yüksek 
bir hayat seviyesine ulaşmada ihtiyaçları artan, 
medenî ve ileri bir toplumu idarede rasyonel 
bir politikanın başlıca aracı saymaktadır. An
cak plânı, iktisat politikasına devlet müdahale
sini ve kontrolünü artıran bir vasıta değil, kal
kınma potansiyelimizi ilmî metodlarla tam de
ğerlendirmede zarurî bir yol olarak görmek
teyiz. 

Adalet Partisinin plân anlayışı ve uygula
ması hususunda bâzı çevrelere göre değişik gö
rüşü olabilir. Ama bu görüş, Adalet Partisi dı
şındaki kuruluşların, yorumladığı şekilde plâna 
karşı olma anlamında olmamıştır ve olamaz. 
Bu görüşümüz, Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Plânların Yüce Meclislerde müzakeresi sırasın
da grup sözcülerimiz ve bunun dışında Adalet 
Partisi yetkili organları tarafından tekrar tek
rar ifade edilmiş ve ikinci Beş Yıllık Plânın 
müstakil yapıcı ve uygulayıcısı olarak fiilen is
patlanmıştır. Ümit ederiz ki, bundan sonraki 
dönemde sadece bir polemik mahiyetinde olan 
ve siyasî fayda sağlama arzusuna dayanan bu 
nevi davranışlardan vazgeçilecektir. 

Türkiye bugün her zamankinden daha fazla 
fikir birliğine ve anameselelerde görüş ve dü
şünüşü, siyasî anlayışı ne olursa olsun, bütün te
şekküllerin elbirliğine muhtaçtır. Türk siyasî 
hayatında vâki olan dalgalanmaların sebebini 
bu anlayıştaki zaafa bağlamak mümkündür. 

Memleketimizin geri kalmışlıktan kurtul
masının ve muasır medeniyet seviyesine ulaş
masının tahakkuk ettiğini görmek, onu gerçek
leştiren kişi veya ekipler bizim dışımızda dahi 
olsa, bize kıvanç verecektir. Şu kadar ki, artık 
milletçe vazgeç&miyeceğimiz insan haklarına 
dayalı, demokratik hukuk düzenine zarar ve
rilmesin. 

Grubumuz plânı insanca yaşama şartlarına 
hazırlayan bir vasıta olarak görmekte ve plân 
vasıtasıyle insan haklarının tahakkuk edece
ğini ummaktadır. Bu görüşümüzün icabı 
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olarak Üçüncü Beş Yıllık Plânın müzakeresin
de daima yapıcı ve teşvikçi olmaya gayret ede
ceğiz. 

Muhterem üyeler; 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın temel hedefleri ve 

stratejisinin birinci 'bölümünde zikri geçene 
temel sorunlardan hızlı nüfus artışı, yetersiz 
eğitim ve sağlık, dağınık yerleşme, gizli işsiz
lik, yetersiz sosyal güvenlik, dengesiz gelir da
ğılımı, iş tasarruf yetersizliği, kredileme siste
mindeki bozukluklar, üretim yapısı ve tekno
lojide yetersizlikler, dış ticaret açıkları ve ya
pısı, masraflı ve yavaş işleyen kamu yönetimi 
gibi sorunların geçmiş iki plânlı döneme ve bu 
dönemde çok büyük ilerlemeler kaydedilmesine 
rağmen gene de ağırlık taşıyan sorunlar olarak 
devam etmekte olduklarını kabul ediyoruz. 

(Bilhassa, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üye olarak girmek ve orada kaybolmadan 
varlığımızı muhafaza etmek gibi bir mecburiye
ti de hesaba kattığımız cihetle, 1995 yılma ka
dar büyük bir çaba ve süratle bu sonulara çare 
bulmak zaruretinde olduğumuza inanıyoruz. 
Ancak, sorunlar bu sayılardan ibaret değildir; 
başta bölgeler arasındaki dengesizlik olmak 
üzere altyapı yetersizliğinin ve bilhassa siyasî-
istikrarsızlığın kalkınmamıza doğrudan doğru
ya etki yapan faktörler olarak düşünülmesi ve 
çareler bulunması gerekmektedir. 

Adalet Partisi Grubu olarak görüşümüz 
odur ki, kalkınma ve sorunlara çare bulmanın 
ilk ve en önemli şa/rtı siyasî istikrarın sağlan
masıdır. Siyasî istikrarsızlık Devlet eliyle yapı
lan yatırımlara daha az etki yapsa bile, özel te
şebbüs yatırımlarına doğrudan doğruya aniden 
ve büyük nispette etki yapar, özel teşebbüs, 
yapacağı yatırımların garantisini siyasî istik
rarda arar. özel teşebbüsü, «Hele bekleyelim, 
bakalım ne olacak?» tereddüdünden kurtarma-
dıkça bu yolla yapılacağı öngörülen yatırımla
rın tahakkuk edeceğini düşünmek mümkün 
değildir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda özel teşebbüs ya
tırımlarının desteklenmesi yolundaki görüşü 
isabetli bir kalkınma yolu olarak kabul ediyo
ruz. Ancak % 50 ve daha fazla nispetlerde ta
hakkuk etmesi gereken özel teşebbüs yatırım
larının, Türkiye'nin bugünkü siyasî ortamı 
devam edecek olursa Plânda öngörülen % 47,7' 
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iik nispetinin dahi tahakkuk edeceğinden en
dişe etmekteyiz. 

(Siyasî istikrarın teessüsünün, milletçe ve 
Anayasa kuruluşlarınca demokratik yollardan 
iktidar değişikliği vuku buluncaya kadar sa
bırlı olmak gereğine, her teşekkül ve her mü
essesenin, hangi siyasî kuruluşun elinde olursa 
olsun memleket meselelerinde iktidara yardım
cı görev ifa etmesine bağlı bulunduğuna inan
maktayız. Bu da demokrasiye, Anayasa prensip
lerine inanç, millet iradesine saygıyle mümkün
dür. 

Bundan sonraki beş yıllık plânları uygula
yacak iktidarların en önemli görevi ve başarı 
şartı bu inanç ve saygıyı sağlamaktır. Bunun 
için de demokrasiyi ve insan haklarına dayalı 
hukuk düzenini her türlü tecavüzden masun kı
lacak tedbirlere ve Anayasa nizamının işler ha
le getirilmesine ihtiyaç vardır. 

Muhterem senatörler; 
Samimiyetle ifade etmek isteriz ki, bugün 

kamu yönetiminde düzenlemeye, toprak ve ta
rım reformunun gerçekleştirilmesine, vergi ve 
maliye sisteminde değişikliğe, eğitimde yenileş
meye ihtiyaç vardır. Bu hususlar Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda isabetle teşhis edilmiş bulunmak
tadır. İsmi reform olsa dahi bunların gerçekleş
tirilmesini zarurî görüyoruz. Ancak, reformun 
Türkçe karşılığının tayini ve hududunun tes
piti yapılmadıkça kelime olarak reform çeşitli 
çevrelerce kendi anlayışlarına göre mânalandı-
rıldığı ve mânalandırılacağı cihetle, plânın tat
bik safhasında uygulamayı engelleyecek yönde 
bir tartışmaya yol açabilecektir. 

Reformu katı bir Devletçiliğe yönelme an
lamında görmediğimizi ve demokratik hukuk 
düzeni içerisinde Anayasanın teminatı altında
ki özel mülkiyet ve kişi haklarına saygılı bir 
yenileşme olarak kabul ettiğimizi bilhassa be
lirtmek isteriz. Böyle anlaşıldığı ve uygulama 
yapıldığı nispette «reform» diye isimlendirilse 
dahi, yenileşmelere yardımcı alacağız. 

Yatırımların finansman kaynaklarını iyi 
tespit etmenin ve kamu yatırımlarının finans
manını vergi yolu ile ferdin sırtına yükleme
den bulunmasının gereğine inanmaktayız. He
le finansmanın zamanında ve süratle temini 

j sağlanamaz ise plânın hedefine ulaşması müm-
! kün olamayacaktır. Realist bir görüşle bu ko-
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nuda pek iyimserliğe kapılmamak gerektiğimi 
kabul etmek zorundayız. 

Dı§ finansman ve döviz ihtiyaçlarımızı kar
şılamak üzere plânda finansman kaynakları 
olarak ömgörüleinı: 

Milletlerarası finansman kurumlarından alı
nacak dış borçlar, 

İşçi dövizleri, 
ihracat, 
Turizm, 

Mirlerinin sağlam kaynaklar olarak kesin 
sonuç verici nitelikte görülmelerini iyimser bir 
düşünüşün mahsulü olarak mütalâa etmekteyiz. 
Çünkü, milletlerarası kurumların finansman 
ihtiyacımızı arzu edilen zaman ve nispette kar
şılayacağı garanti edilemıez. İşçi dövizlerinin 
% 100 güvenilir bir kaynak olmasını sağlaya
bilmek için özel teşebbüs yoluyla tasarrufların 
değerlendirilmesinin teşviki isabetli bir davra
nış olacaktır. Kaldı ki, döviz gelirlerinde iş
çilerimizin gittikleri memleketlerdeki hayat 
şartlanma intibak neticesi olarak artan mas
rafları sebebiyle tasarruf yüzdesinde bir düş
me olacaktır. Buma Türkiyeideki siyasî dalgalan
malar sebebiyle istikrarsız görülen siyasî şart
lan ve sanayileşme ilerledikçe yurt dışıma gön
derilen işçi miktarlanndaki düşmeleri, keza 
dış ülkelerin işçi talebinde vukubulacak azal-
malan ve diğer faktörleri de katınca, tasarruf
ların tamamının yurda getirilmesinin mümlkün 
olamayacağını, işçi dövizlerime bu sebeple ye
terli ve sağlam bir kaynak nazariyle bakılama
yacağını belirtmek isteriz. Bununla beraber iş
çi dövizleri kaymaklar arasında en güvenilir ve 
rantabl kaynak olmakta bir müddet daha de
vam edecektir. 

Dış ticaret dengemiz esasen devamlı olarak 
açık vermektendir. Burada ihracatın artırılma
sı suretiyle sağlanabilecek müspet bir fark ol
sa ve bugünkü imlkânlanmız ile Üçüncü Beş 
Yıllık Plân dilimlerinim uygulanması dönemin
de kalkınmadaki katkı ilâve edilse dahi, arzu 
eldilem faydayı sağlayacak bir finansman kay
nağı olarak kabulü iyimser bir görüş olur. 
Bugün ihracat mevzuu mallarımız eskiden beri 
devam edegelem çeşitleri dışına çok az çıkmış
tır. Sanayi mamullerimden ihraç edilebilenler 
çok mahduttur. Bu durum devam ettikçe ih
racatın artınlmıası yoluyle dış ticaret dengesini 
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lehe çevirmenim daha uzum bir süre mümkün 
olamayacağı kanısındayız. Kaldı ki, hızlı kal
kınma gereği olan üretim mallan ithali zaru
ridir. Bu da dış ticaret dengesine menfî yön
de etki yapacaktır. 

Turizm gelirlerinden elide edilecek finans
man imkânlarının, turizmin, feride bağlı ve bir
çok özel şartlar isteyen bir sektör oluşu sebebi 
ile, sağlam ve ihtiyaca büyük ölçüde cevap 
verebilen bir kaymak olarak düşünülmesi de 
mümkün değildir. 

Batı Avrupa ülkelerimde 100 -150 yıllda ger-
çekleştMlmiş olan kalkınmayı 20 - 25 yıla sığ
dırmayı heldef alan Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
bu finansman kaynaklan ile yüzde yük tahak
kukunu hiç olmazsa müşkül görmekteyiz. 

Plânı, tanzim şekli itibariyle Devletçi bir 
zihniyetle hazırlanmış görmekteyiz. Bu şekli ile 
Meclislerden geçerek uygulamaya konulduğu 
takdirde % 38 olarak öngörülen marjinal ta
sarrufun tahakkuk etmesi müşkül olacaktır. 
Zira, tasarruf yapan fert, tasarruflan ile fi
nanse edeceği yatırımların emniyetimi ve ran-
tabilitesini birimci plânda arar. İstikbalimden 
emin olmadığı bir yatırımı gerçekleştirme yolu
na girmeyecek olam özel teşebbüse bu emniyet 
duygusunu vermek, günün birinde kurduğu 
tesisin elinden alınabileceği endişesinden kur
tarmak gerekecektir. 

Bununla beraber bugünkü hayat ve piyasa 
şartlarına göre bir şahsım geçimini sağlayabil
mesi, yıllık asgarî 5 000 liraya ihtiyaç göste
rir. Halbuki, Üçüncü Beş Yıllık Plâm somumda 
fert başıma gayrisâfî millî hâsıla için 6 640 
lira hedef olarak seçilmiştir. 5 000 lira masraf 
yapılması gereken, bugün veya iyimser bir Idü-
şünüş ile Üçüncü Beş Yılık Plân uygulaması 
dönemimde, hayat standardıma rağmen 6 640 
lira elde edem bir şahsım zarurî ihtiyacımı kar
şıladıktan başka, bunum % 38 kısmımı da ta
sarruf etmesinin mümkün olacağını düşünerek, 
ileriye matuf yatırımlar için güvenilir bir fi
nansman kaynağı telâkki edilmesimim mümküm 
olamayacağı kanısındayız. 

Bütün bu durumlara rağmen zikri geçen kay
naklanıl kalkınmada büyük önem taşıdığı ve 
vazgeçilemeyecek kaynaklar oldukları muhak
kaktır. Bunları ifade etmekten maksadımız, 
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gerçekçi olanak ve plân tatbikçilenine ihtiyatlı 
olmak fikrini verebilmektir. 

Muhterem üyeler, Üçüncü Beş Yıllık Plân 
Ortak Pazara tam üye olarak katılacağımız 
1995 yılını heldef alarak ona güre hazırlanmış
tır. Plândaki stratejinin gerçekleşmesi için va
rılması hedef alınan bâzı rakamlara temas et
mek isteriz. 

Bugün fert başına 5054 lira olan millî ge
lirin 1995 yılında dört misli artarak 20 bin li
raya çıkacağı ve bu suretle 22 yıl sonra Tür
kiye'nin bugünkü İtalya seviyesine ulaşacağı; 

Çeldik üretiminin bugünkünün 10 katına çı
karak 20 milyon tona; 

Çinueınıto üretiminin bugünkü 8 milyon ton
dan 40 milyon tona; 

Ve elektrik üretiminin bugünkü 10 milyar 
kilovat saatten 125 milyar kilovat saate çıkarıl
ması öngörülmüştür. 

Bu rakam ve nispetler çok büyük rakamlar
ıdır. Tahakkukunu bütün kalbimizle arzu ede
riz. Ancak, bu rakamlar birer tahmin ol
makla beraber, iyimserliğin zirvesinde bir gö
rünüş arz etmektedir. Ümidederiz ki; finans
man, teknik imkânları, iş gücü ve ham mad-
te temininde güçlük çekilmesin ve tahakkuku 
sağlansın. Bu konuda tam bir iyimserlik içinde 
değiliz. 

Çünkü, fert başına millî gelirin bugünkü 
5054 liradan Üçüncü Beş Yıllık Plân sonunda 
6 640 liraya çıkarılacağı öngörüldüğüne göre, 
bir plân döneminde ortalama 1 600 liralık müs
pet fark husule gelecektir. Bu miktarın ar
tış oranı, plân dönemi için % 32'ye tekabül 
eder. 1995 yılına kadar dört plân dönemi ge
çeceğine göre, fert başına millî gelir her dö
nemde % 32 miktarında artarsa, Üçüncü Plân 
dönemi sonunda 6 640 lira, Dördüncü Plân so
nunda 8 764 lira, Beşinci Plân sonunda 11 568 
lira, Altıncı ve son Plân sonunda da 15 269 
İraya yükselecektir. Bu hesap dahi, yani Üçün
cü Beş Yıllık Plânın bizzat kendisi dahi 1995 
yılındaki fert başına gayri safî millî hâsılanın 
20 000 liraya ulaşamayacağım göstermektedir. 

1970 yılındaki 10 milyar kilovat saatlik 
enerji üretimine, halen inşası programlanmış 
olan Ambarlı IV - V, Batman, Hopa, Seyitömer, 
Seydişehir termik santrallerinden elde edilecek 
olan 6 milyar 75 milyon kilovat saat; nükleer 
enerjiden elde edilecek olan 3 milyar kilovat 
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i saat ve Keban, Grökçekaya, Kadıncık I - II, Ko-
\ vada II, Doğankent, Oymapınar, Ayvacık, As-
i lantaş, Çıldır hidro - elektrik santrallerinden 
| elde edilecek 10 milyar 938 milyon kilovat saat

lik enerji ilâve olunduğunda 1977 yılı sonunda 
toplam enerji üretimimiz 30 milyar kilovat 
saat civarımda olacaktır. 1977 yılını takifbedeın 
üç plân diliiminden her birinden en az 30 mil
yar kilovat saatlik enerji üretimini miümfcün 
kılacak tesislerin, yapılması gerekecektir. Ta
hakkuk etmesini müşkül görmekteyiz. 

Çelik istihsalinde, bugünkü istihsalin 10 
katına çıkılabilmesi için bugün mevcudolaoı te
sislere her plân döneminde en az üç - beş misli 
tesis, bir o kadar iş gücü ve hammadde istih
salinin ilâve edilmesi gerekir. Tahakkuk ede
ceğine ancak gördüğümüz zaman inanacağız. 

Çimento istihsalinin bugünkünün beş katı
na çıkarılmasını, bu sanayiin fabrika yatırım
larının büyük finansman külfeti tahmil etme
mesi, hammaddenin yurdumuzda bol miktarda 
bulunması ve iş gücünün temimıindeki kolaylık
lar sebebi ile mümkün görmekteyiz. 

Bununla beraber, piyasa imkânları ve yurt 
ihtiyacının büyük bir titizlikle dikkate alınma
sı gerektiğine, bu sebeple de istihsalin sarfi
yata göre ihtiyaç nispetinde tedricen artırılma
sı gereğine dikkati çekmek isteriz. Mutlaka 
40 milyon ton istihsal hedefine ulaşmış olmak 
için arz olunan hususların ihmal edilmesi müm
kün olamaz. 

Hedeflerin tahakkuku için Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda 291 milyar liralık yatırım yapılması 
öngörülmüştür. Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
plânların toplamından fazla olan bu hedefe ula
şılması, finansman imkânlarının zorlanmasını 
gerektirecektir. Bu arada 281 milyar liralık 
sabit sermaye yatırımları için sarfı düşünülen 
miktarın % 45 kısmının enerji, imalât ve ma
denciliğe tahsisinin öngörülmüş olması memnu
niyetimizi mucib olmuştur. Tatbikat sırasında 
tahakkuk derecesi ve finansman imkânı ne 
olursa olsun, % 45 nispetinin muhafaza edilme
si, sanayileşmıenin altyapısını teşkil eden bu 

| sektörler yönünden zaruridir. 

[ Stratejide özel kesime büyük yer verilmiş 
s olduğu zikredilmektedir. Ancak, Plânın tümü 
| itibariyle Devletçi görünüş hâkimdir. Sek-
j törlerde aynı durumu müsahade etmekteyiz. 
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özel teşebbüsü himaye ve teşvük sözde kalma
malıdır. Büyük gücüne inandığımız bu kesimin 
gerçek anlamda yatırımlarda hissesinin % 50 
den yüksek olmasını şart görmekteyiz. 

Bununla beraber, Devletin çoık büyük ya
tırımları gerektiren işlerde ve rantabiliıte ara
madan sosyal yöne değer vererek yatırım ya
pacağı görüşünü tasvübeitmemeye imkân yok
tur. Devlet eliyle işletilen müesseslerin çok 
ağır ve masraflı olduğu gerçektir. Bu sebeple 
Devletin, özel teşebbüsün gücü dısmlda kalan 
sahalarda yatırım yapması zaruridir. Bu şekil
de yatırım sahalarının ayrılması ikili gücü ve 
kaynakları yatırımlara yönelteceği için, kal
kınmanın çok daha süratli ve yaygın olarak 
gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. 

Sayın senatörler, 
Kalkınmanın maksadı, ferdin refaha ulaşma

sı ve herkes için insan haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlamaktır. Nüfuzumuzun 
% 65 kısmı bugün toprağa bağlıdır ve geçimini 
bu yolla sağlamaktadır. Toprak miktarını ar
tırmak mümkün olamayacağına göre; devamlı 
ve süratli artış gösteren nüfus için bâzı tedbir
lere ihtiyaç vardır. Ziraat usullerinde yenileş
me ve toprağın verimini artırmak mümkün olsa 
dahi, tarım kesimindeki gizli işsizliği yok etmek 
ve insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlamak mümkün değildir. 

Bunu, tarım kesimindeki nüfusun kültür se
viyesini yükseltmek, nüfus artış hızını yavaşlat
mak, toprağa bağlı insan miktannı azaltarak 
fazlasını sanayie kaydırmak ve dolayısıyle şehir
leşmeyi Süratlendirmek suretiyle yapmak müm
kündür. Plânın amaçlar bölümündeki bu yöne 
ait görüşlerde isabet vardır. 

1995 yılında hedef alman gelişmişlik seviye
sine ulaşılması için, fert basma millî gelirin bu
günkünün dört katma çıkarılması için, gayrisâ-
fi yurt içi hâsılada tarımın % 10, sanayiin % 40, 
hizmetlerin % 50 pay sahibi olması yoluyle ta
hakkuku öngörülmüştür. Bu seviyelere ulaşa
bilmek için de; Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
minde garisâfi millî hâsılada % 7,9, gayrisâfi 
yurt içi hâsılada % 8 oranında artış sağlanması 
hedef alınmıştır. Bunun sektörlere inikası ise, 
faktör fiyatlarıyle yıllık, tarımda % 3,7, sana
yide % 11,2, hizmetlerde % 7,7 olarak gösteril
mektedir. Bu nispetlerin tahakkukunu plânın 

tatbikat safhasında karşılaşılacak olan müşkül
lerin bertaraf edilmesi şartına bağlı görmekte
yiz. 

Uzun dönemli amaçları ve hedefleri gerçek
leştirmede araç olarak beş yıllık plânlar, yıllık 
programlar, sektör ve alt sektör anaplânları, il 
plânlarının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda, bundan evvelki 
10 yıllık plân uygulamasından farklı olarak, 
perspektif değişikliği bariz vasıf mahiyetinde 
göze çarpmaktadır. 1995 yılında ulaşılması dü
şünülen gelişmişlik seviyesini elde edebilmek 
için, 15 yıllık birinci perspektif dışına çıkmak 
zorunlu olmuştur. Bunu isabetli bir görüş ola
rak kabul etmekteyiz. 

Ortak Pazar şartlarına uyabilmenin zarureti 
ortadadır. Bu sebeple, uygulanması öngörülen 
plân çeşitlerini kalkınmada faydalı usuller mü
talâa etmekteyiz. Ancak, Türldye'de az geliş
miş bölgeler vardır. Türkiye'nin bütününe şâ
mil bir plânlamayı, az gelişmiş bölgeler yönün
den süratle sonuç verici nitelikte görmek müm
kün değildir. 

Bu durumu dikkate alarak, az gelişmiş böl
geler için özel plân şekillerinin tespiti ve plânın 
tümü içerisinde bütünlüğü bozmayan bir uygu
lama usulünün getirilmesi iktiza etmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda bu hususun düşünül
memiş olduğunu görmekteyiz. Devlet idaresin
de bütünlük ve devamlılık esastır. Bunun hiç 
bir zaman gözden uzak tutmamak ve hükümet 
edenlerin Devlet itibarına doğrudan doğruya 
etki yapacak olan değişik uygulamalara girme
meleri, Devlet adına kendinden evvel girişilen 
taahhüt ve yatırımların devamını sağlamaları 
gerekir. Üçüncü Beş Yıllık Plân 22 yıllık pers
pektife rağmen, bu görüşün dışına çıkmış gö
rünmektedir. 

12 Mart 1971'den önceki Demirel ve sonraki 
Erim Hükümetlerinin programlarında, az geliş
miş bölgelerin, ezcümle Doğu - Anadolunun kal
kınmasını sağlayacak bâzı tedbirler düşünülmüş 
ve programlarda tadadi olarak yer almıştır. Bu
nun uygulaması için de bölgesel plânlar ha
zırlığına girişilmişti. Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
az gelişmiş bölgeler için, her ne kadar plânın 
bütünü içersinde ve dağınık şekilde bâzı ted
birler öngörülmüş ise de, bunun yetersiz olduğu 
ve plânın tümü içerisinde kaybolacağı kanaa-
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tindeyiz. Bölgesel plânlamanın zaruretime inan
maktayız. 

Muhterem üyeler, üçüncü Beş Yıllık Plânda 
hedefler tesbit edilirken, gayrisâfi mdllî hâsıla
da, uamayide ve tanımda öngörülen yıllık artış 
hızları birer tahminden ibarettir. Bu sebeple, 
hedef alınan miktar ve nispetler ne olursa ol
sun, asıl olan gerçekleşme olduğu için, bu yöne 
taallûk elden rakamlar üzerinde durmak istenmi
yoruz. Mühim, olan karma ekonominin icapları
na uygun şekilde, yurt şartlarına göre Ve böl
geler arasında dengeli olarak yatırımları yay
gınlaştırılmaktır. Bunu yapamadığımız takdirde, 
plân hedeflerine ulaşılsa dahi, toptan bir kalkın
ma sağlamış olamayacağız. Türkiye'yi kül ha
linde kalkındırmanın şartı, yaygınlığı sağla
maktır. Aksi halde Ortak Pazar ülkeleri yanın
da Türkiye'min bugünkü ekonomik durumu ne 
ise, Ortak Pazara rt»am üye olacağnmız tarihte, 
Türkiye içerisinde geri kalmış bölgelerin sana
yileşmiş bölgelere göre durumu aynı olacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân 22 senelik perspekti
fe göre tanzim edildiği için, bundan sonraki hü
kümetleri bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu
gün Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye 
olarak girişimimde ulaşmamız gereken sanayileş
me ve kalkınma vaziyeti dikkate alınarak, plân 
tanzim edilebilir. Zira, bugün daha önemli bir 
perspektif mevcut değildir; fakat ilerM yıllar
da bundan daha önemli sayılabilecek perspek
tif ihtiyaçları »ortaya çıkabilir. Bu gibi durum
larda hükümeitlere inisiyatif tanıyıcı yönde, 
plânda, sarahat verilmesinde fayda görmekte
yiz. 

Kalkınma hızı göstergeleri olarak tespit edi
len; 

Gayrisâfi milli hâsıla % 9, 
G-ayrisâfi yurt için hâsıla % 8, 
Sanayi üretimi ortalaması % 11,9, 
Sanayiin (madencilik sektörü % 15,3, 
imalât sanayii % 11,7, 
Tüketim malları % 7,4, 
Ara malları % 14,3, 
Yatırım mallan % 16,8, 
Enerji % 12,5, 
Plân dönemi sanayi yatırımları % 18,7. 
Nispetlerimi ümit verici ve tahakkuku halin

de büyük hamle mahiyetinde görmekteyiz. Ba
şarılı sonuca bağlanması zor olmakla beraber, 

basan 'temennimiz plân uygulayıcılan ile birlik
te olacaktır. 

Üçüncü Plân döneminde yapılacak sabit ser
maye yatmmlan % 12,8 yıllık artış hızına göre 
ve 1971 fiyâtlan ile, özel ve kamu kesimi itiba
riyle artış nispetleri şu şekilde ayrılmıştır: 

Tarımda; kamu yatıranı % 52, özel yatıran 
% 47. 

Madencilikte; ıkaımu yatıranı % 82,2, özel 
yatırım % 17,8. 

İmalât sanayiinde; kamu yatıranı % 49, özel 
yatıran % 51. 

ulaştırmada; kamu yatıranı % 78,6, özel ya
tıran % 21,4. 

Ticaret ve malî kurumlar; kamu yatırımı 
% 30, özel yatıran % 70. 

Turizm; kamu yatırımı % 37,8, özel yatınım 
% 62,2. 

Enerji; kamu yatırımı % 92, özel yatınım 
% 8. 

Eğitim; kamu yatırımı, % 95, özel yatıran 
% 5. 

Sağlık; kamu yatıranı % 95, özel yatıran 
% 5 . 

Kamu hizmetleri yatıranı % 100, kamu ya
tıranı. 

Olarak hesaplanmış ve bunun toplamı olarak 
da kamu yatıramlan ortalaması % 56,3 ve özel 
yatırım ortalaması % 43,7 olarak tespit edil
miştir. 

Buna £"öre, evvelâ özel kesimin hisseısine dü
şen % 43,7 yatıran nispetini kifayetsiz görmek
teyiz. Aynca madencilik, imalât sanayii, turizm 
ve ulaştırma sektörlerinde özel kesime daha faz
la ağırlık verilmesinin mümkün olduğu ve bu 
yolla kamu kesiminin bu sektörlerdeki yükünün 
hafifletilmesi suretiyle artan gücünün, enerji, 
eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerine akta
rılmasını mümkün görmekteyiz. 

Kamu kesimi finansman dengesine müessir 
kaynaklar olarak; 

Vergi gelirleri (ki, bunlar vasıtalı, vasıltasız 
ve servet vergileridir), 

Vergi dışı normal gelirler, 
Kamu faktör gelirleri, 
Sosyal fonlar, 
Dış borçlanma, 
Kamu tasarruflan, 
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Kamu kesimi harcama hedeflerindan yatırını 
haroaımalan, cari harcamaları, transfer harcama
ları, 

Kamıı kesimi dengesi, 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri finansmanı ve 
TVTaballî idareler ve döner sermayeler, 
Öngörülmektedir. 

Bunlardan vergi gelirlerinde, vergi dışı nor
mal gelirlerde, kamu faktör gelirlerinde, sosyal 
fonlarda artış (görüleceği; dış borçlanmalarda 
plânın son yıllarına doğru tasalına olacağı, kamu 
tasarruflarımda artış olacağı ve yatınım harca
malarındaki artışa karşılık cari harcamalarda 
miktar olarak artış, fakat müspet olarak düşme 
olacağı, kamu keşfimi dengesi olarak nitelsmdiri-
len gelirlerde meydana gelecek artış ile gider-
îerdeki anLış nispetleri arasındaki gelir fazlalı
ğının her yıl muntaaanıam seyredeceği, bu se
beple dengede lehe (bir fark doğacağı öngörül
mektedir. 

Keza Kamu iktisadî Teşebbüsleri finansman 
imkânlarımda ve maihallî idareler ile döner ser
mayeli kuruluşlar gelirlerimde artış kaydedile
ceği hesaplanılmak tadır. Yeni vergiler ihdas edil
meden uygulanmakta olan kanunî vergilerdeki 
ar tıslan memnuniyetle karşılamak dunıınıında-
yız. 

Keza yatırım haroamalannda meydana gele
cek artışlarm cari haroaımalar ve transfer har
oamalannda yapılacak tasarruflarla sağlanması 
mümkün olursa memnun kalacağız. 

Diğer kaynaklardaki artış ve eksilm'eleri nor
mal müiailâa etmekteyiz. Ancak, ikanın ke-simii 
genel dengesinde tasarruflarla yatıranlar ana
sında açılk vaı'iır. Bu açığın 1977 lyılırüa (ev
velki yıllarda tedricen -azalacak) oldukça kü
çüleceği öngörülmüş ise de, Üçüncü ©eş Yıllfe 
Plânın bütün yılîlık ıdilimlerİDide meydana ge
lecek açığı kapatmak üzene ek finansman ilh-
ıtiyacı dâvam edecek, Bunu temin için öngörü
len uzun vadeli borçlanma yolu aikla gelebi
len uygun yol olmakla 'beraber, kamu tasar-
ruiflannın öngörülenin üstünde lalhaklkulku ka
mu İsletmeci kuruluşlarının gelirlıarinli'e öngö
rülen artışlarm sağlanması, vesrfgi ildar'ssimde 
iyileşme, talhsil işlemlerimde kfolaytok ve süııait 
sağlanması suretiyle finansman açığımın yok 
ledilaissi sağlanmalıdır. Bunlar plâniJa düfü-
mülmüş huluslar olduğu için uygulayıcıların 
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öaölljkle ve ısraıOa üzerinde durması gıenefkeoe-
ğini belirSmeık isteriz. Uzun vadeli borçlanımıa-
ya gitmeden elk finansman ihtiyacının büyük 
kısmının bu yolla sağlanmasının mümkün ola
cağı [kanaatindeyiz. 

özel 'kesim saJbit sermaye yatınmlairında yıl
lık ortalama % 12,1 'artış hızına göre tespit 
olunan kaymaklarda isabet vardır. Ancak, özel 
tasarrufum yatırıma yönelmesini telşvik, özel 
yatılım ile, özel tasarruf arasımda mıeydama ge-
Icsak sermaye açığının kamudan sermaye trams-
fs.ll yollu iîo karşılanması ve % 80 nispetimde 
yatıırıiLa yöneleceği tâhmiın edilen dış tasar
ruf lamı yatırıma haroanmasınım sağlanmadı, 
plân uygulayıcılarıma titiz bir takip ve teşvik 
zorunluluğu ıjetirnıektedir. 

Muhterem üyeler, 
Üçüncü Plân döneminde iihracatîn 1972'de

ki 750 milyon dolardan 19771de 1 milyar 175 
milyon dolara yükseleceği, bu sureüle ortala
ma % 9,4 oranımda artınlması önıgcırül'müsCür. 
îî'k 9 yıllık plân uygulaması dömeımıinde bu or
talama % 7 oranımda taıbalkkuk eı'ımiştir. % 2,4 
nispetinde bir artış faılkmm talhaikkuk ettiriil-
mssi mümkün olalbilir. Fakat müııkilât doğura
cağını bil -Iharsa belirtmek isteriz. Zira bugün
kü şarjlara g'c-re ihracaıtta ağırlık devamlı ola
rak tarım -iirtinle'rtîndei ilm. Yeni tesislerden el
de edilecek sanayi ürünlerinde bir artış sağ
lanarak sanayi mamüHeırinİJn ilhnacattalki nis
peti artırılmış olabilir. Fakat bunun % 2,4'lük 
farkı kapatacak büyüklükte olacağını kabul 
etmek zordur. 

İthalâtta da artış olacağı, 1972'min 1 milyar 
315 milyon dolarlık ithalâtına kargalık, 1977 
de 1 ımilyar 850 'milyon dolarlık ithalât yapıla
cağı, bu suretle plân döneminde iıthailâıtm ar
tış hızının % 10,4'e ulaşacağı önıgörül'mıüştüir. 

Yani tesislerin kurulması için lüzumlu ya
tırım malı ve ara malî ithalimde büyük nispet
te artış olacağı cLİhetle it'halâltiın arltdş ıhızımn 
yfedk olması zorunludur. Bu ısuretlie Üçüncü 
Beş Yıllık Hân döneminde ihracattaki % 9,4 
•artış hızına karşılık ithalâtta % 10,4 nispetim
de da'ba hızlı bir artış olacaktır. 

İhracatta ve ithalatta evvelâ artış hızla-
Tindaki farlk; sonra da sanayideki yavaş geliş
me sonucu olarak dış ticaateıt açığının plân dö
nemimde de devam edeceği anlaşılmaktadır. 
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Grubumuz sanayileşmedeki yatırım malla
rına ve anamallarına olan ihtiyacı dikkate 
alarak dış ticaret dengesindeki açığı normal 
mütalâa etmektedir. 

Dış ticaret açığına rağmen, ödemeler den
gesinde bir iyileşme mevcut tur. Bunun ileri
deki plân döneminde de devam edeeeği kanı
sındayız. Şöyie ki: Dış ticaret açığına, 'âzız 
borç faizleri, kâr transferleri, proje kredileri, 
'dıs '"borç ödemeleri yolu iüe meydana gelecek 
olan ödemeler ilâva olunduğunda, dış ödeme
ler dengesindeki fanik 1972'ııin 378 milyon do
larına karşılık, 19771de 535 milyon dolara yük
selerek % 42,3 nispetinde yüksek bir fark ya
ratacaktır. Bunu memnuniyetle karşılamakta
yız. Ve Ödemeler dengesinde meydana gedecek 
olan bu müspet faikın yatırımların finansma
nımda önemli ;bir katkısı olacağına kaniiz. 

Plânda, döviz gelirlerinde öngörülen mik
tarlardan daha fazla bir gelir sağlanması ha
linde, sanayileşmeyi aksatmayacak şekilde it
halâtın artırılması yoluna gidileceği ve dö
viz rezervi yapılacağı düşünülmektedir. Döviz 
rezervlerinde vaki olacak yükselmelerin enf-
lâsyonist tesirleri dikkate alınırsa bu yol tav
siye edilemez. Bu takdirde yatırım hızını ar
tırmak suretiyle sanayileşmeye hem kamu, 
hem de özel kESimde sürat kazandırmak ve dış 
kredi taleplerinden vazgeçmek en isabetli yol 
olur. Döviz rezervleri dikkate alınarak plâ
nın uygulama safhasında yıllık programların 
ona göre tanzimi gerekecektir. 

Sayın senatörler, 
Sektörler itibariyle plânda öngörülen ilke

ler ve tedbirler ile hedeflerin tespitinde ge
nellikle isabet vardır. Bu arada dikkatimize 
çarpan ve Devletçi görüşün tezahürü mahiye
tinde olan hususlarla, noksan gördüğümüz 
bâzı noktalara değinmek isteriz. 

Madencilik sektöründe ilkeler ve tedbir
ler bölümünde bortuzları. volfram ve raiyo-

- aktif minerallerin işletilmesi kamu tekeline ve
rilmektedir. Ayrıca enerji hıimmadelerinin ve 
stratejik madenlerin Devlet eliyle işletilmesi 
esas alınmaktadır. Bu hususlarda Anayasa
mızın 130 ncu maddesinin katı bir Devlet te-
kDİine imkân vermediği kar ısındayız. 

Stratejik maden tâbiri de vazıh değildir. 
ileride Devlet tekeline verilen bu nevi ma

denlerin şümulünün g3nişletilmesi mümkün 
olabilir. Bu yoldan halen şahıs elinde bulu
nan Eedenlerin de devletleştirilmesi inıikânı 
doğacak ve sonuçta her maddenin strate
jik vasıfta olduğu gerekçesi ile devletleştiril
mesi sağlanarak madencilik sektöründen özel 
teşebbüsün tamamen elini oeikmesi sonucuna 
varılacaktır. Bu sebeple, «stratejik» tabirinin 
kesin kapsamının tespiti gerekecektir. 

Bu arada maden işletme şartnamalerimin 
tek taraflı olarak değiştirilmesi imkânı da 
Devlete verilmektedir, özel mülkiyet hakla
rına halel verici nitelikte olan bu usulü za
rarlı görmekteyiz. Kaldı ki, Maden Reformu 
tasarısı, halen Meclislerde bulunduğuna göre 
Plânda, böyle bir tanzime lüzum olmasa gerek
tir. Hukuk Devletinde hakların teminata 
bağlanmasının esas olduğu gözden uzak tu
tulamaz. Halen işletme ruhsatı bulunan özel 
teşebbüsün elindeki madenlerin ne şekilde 
Devletleştirileceği ancak bir kanun mevzuu 
olabilir. Plânda getirilen hususların, bağlayıcı 
olamayacağını kabul etmekteyiz. 

imalât sanayiinin petrol ürünleri sanayii 
bölümünde, yeni kurulacak tesislerin kamu ku
ruluşları tarafından gerçekleştirilmesi esası 
getirilmektedir. Bu konuda kamu kuruluş
larına mutlak bir hak ve görev olarak tanın
mak istenen hususları katı bir Devletçilik 
örneği olarak görmekteyiz. Bu sanayi dalinda 
özel teşebbüsün yeterli katkısı olabilir; bunu 
ortadan kaldırmakta fayda görmüyoruz. Ağır
lığı kamu kuruluşlarına vermek ve gerekti
ğinde özel teşebbüsün imkânlarından fayda
lanmak üzere, öncelikle kamu kuruluşlarına 
bu hakkın tanınmasında ve bu suretle özel te
şebbüse de imkân sağlanmasında yarar gör
mekteyiz, 

Keza «Uzun dönem petrol ürünleri tale
bini düzenli ve sürekli hammadde kaynakların
dan karşılamak ve ihracat olanaklarından ya
rarlanmak amacıyb uluslararası ilişkiler ge
liştirilecektir.» denilmek suretiyle, Plânda dış 
imkânları ortadan kaldıracak anlamda bir uy
gulama esası getirilmektedir. Buna göre, ya
bancı sermayenin Türkiye'de petrol hakkına 
sahibolnıası, rafineri kurabilmesi, petrol ara
ması, taşınır ve taşınmaz mal satınaîması, te
sis kurup isletmesi imkanları ortadan kaldırıl-
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maktadır. Yabancı sermayeden istifade yolu
nu kapayan bu sistemi mahzurlu görmekteyiz. 

Enerji üretim kaynakları ile ilgili olarak 
Devlet • tekeli esası kabul edilmektedir. Enerji, 
anlamı çok geniş temel bir kavramdır. Odun
dan elektriğe kadar çok çeşitli kaynakların 
Devlet tekelinde toplandığı anlamına gelen bir 
sistemi isabetli görmektey;s, Bu sahada özel 
teşebbüse de halk tanınması yolu ile, henı 
Anayasanın 130 ncu maddesinin rah ve maksa
dına uygun davramılmış, hsm de özel te
şebbüse imkân verilmek suretiyle kamu kay
naklarına ek kaynaklar sağlanmış .olacaktır. 
Bu konuda Üçüncü Beş Yıllık Plânda öngö
rülen % 92 İlk kamu sektörü yatırımlarında 
tekelci zilıniyetls davranmamak gerektiğine 
inanmaktayız. 

İmalât sanayii içerisinde, tüketim malları 
üreten sanayiin nispeti % 33,3, ara mallan sa
nayii yatırımlarının hissesi % 44,2 ve yatırım 
mallar1, sanayii de % 17,5 olarak tespit edilmiş
tir. Plân, kendi kendine yeterli bir ekonomi ya
ratma hedefine varmak için böyle bir tercihte 
bulunmuş olabilir; ancak buna dayanak olarak 
fertlerin daha çok tasarruf yapmaları esası be
nimsenmiştir ki, bu politik bir tercih olduğu için 
kesin sonuç alınabilecek bir yol değildir. 

Ayrıca, imalât sanayiinde % 51 olan özel ke
sim yatırımlarımın her bir sanayi dalında hisse
sinin ne olacağı anlaşılamamaktadır, bunun be
lirlenmesinde zaruret vardır. 

İmalât sanayiinde tüketim mallarının ithalât 
nispeti % 3, ara mallarının % 28,4 ve yatırım 
mallarının % QS;6 olarak; keza ihracat nispet
leri de tüketim malî arında % 63,5, ara malların
da % 23,8, yatırım mallarında % 7,7 olarak tes
pit edilmiştir. Buna göre, 1972 nispetlerine na
zaran tüketim malları ve yatırım mallarında ar
tış, ara mallarında eksilme olmakta, ihracatta ise 
tüketim, mallarında eksilme ve ara malları ile 
yatırım mallarında artış olacağı öngörülmekte
dir. Tüketim mallarındaki ithalât artışı, bu sa
nayide ortaya çıkacak olan üretim noksanını ka
patmak amacı ile ihtiyaçtan doğmaktadır. Ara 
malları ve yatırım mallarındaki ithalât artışı da, 
bu sanayiin gelişmesi için lüzumlu yatırım, mal
zemesini temin edebilmek içindir. Şüphesiz bu 
olumlu bir tutumdur; ancak altsanayi dalları 
arasında ne şekilde dağıldığı anlaşılamamakta
dır. 

10 . 10 . 1972 O ; 1 

j Ulaştırma sektörü ilkeler ve tedbirler bölü
münde dokuzuncu, maddede, «Trafiği çok artan 
güzergâhlarda mevcut yolların yeterli olmaması 
vo yeni yol yapımının gerektiği hallerde, mevcut 

i yol dışında tamamen yeniden yapılacak yollar
dan geçiş ücreti alınması esas olacaktır.» denil
mekte ve yeni bir yol şekli getirilmek istenmek
tedir, B--. görüşe katılmaktayız; ancak yeni 
yolların hız yolları olarak yapılacağının tasrihi
ni ve alınacak geçiş ücretlerinin meydana geti
receği fonları kullanmak suretiyle, yeni hız yol
la:1. inhasını sağlayacak bir kuruluşun gerçekleş
tirilmesinin lüzumlu olduğuna kaniiz. 

Kes?, Üçüncü Beş Yıllık Plânda, Karayolları 
(lenel Müdürlüğü yatırımları için öngörülen 7,7 
milyar liralık tavanın, kesinlikle kifayetsiz oldu
ğu kanaatindeyim. İkinci Beş Yıllık Plânda bu 
konuya C milyar 23 milyon lira öngörüldüğüne 
göre, iki plân arasında % 28 nispetinde bir artış 
olmaktadır ki, bu nispet, ihtiyacı karşılamaktan 
u:;aktn\ 

Sayın senatörler, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın beşinci kesimini 

i teşkil eden tasarruf ve finansmana ilişkin po
litikalar; dış ekonomik ilişkiler politikası, yatı
rmalara ilişkin politikalar, fiyat - ücret ve tica
ret politikası, ekonomik ve malî örgütleşme po
litikası konularında öngörülen prensipleri çoğun
lukla olumlu karşılamaktayız. 

Prensiplerin uygulama usullerinde, esnekli
liğin şart olduğuna kaniiz. Zira, şartların ve eko
nomik imkânların zaruretlerine göre tedbirler 
düzenlenmesi daima fayda sağlayacaktır. Şu ka
dar ki, sigortacılığın ve reasüransın devletleşti
rilmesi gibi lüzumuna inanmadığımız hususlara 
katılmıyoruz. 

Reformlann, Anayasanın insan haklarına da
yalı, demokratik hukuk Devleti ilkesine, kişi öz
gürlüğü, millet egemenliği, parlamenter sistem 
prensiplerine, kişi hürriyeti ve mülkiyet hakla-

I rina saygılı olduğu nispette yanındayız. 

Adalet, Partisi Grubu olarak, evvelâ siyasî is
tikrarın sağlanmasını, ve normal demokratik dü
zenin işler hale gelmesini, kalkınma için önşart 
olarak görmekteyiz. Bunlar tahakkuk ettirilme-
diği müddetçe, yapılması öngörülen reformların, 
Türkiye'nin meselelerini halle kâfi gelmeyeceği
ne kaniiz. Esasen memleketimizde son yıllarda 

I meydana gelen ve halen devam etmekte olan 
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anarşik ortamın sebebi olarak, reformların yapıl
mamış olmasım kabul etmek yanlış bir teşhis ola
rak devam, edecektir. Eeform, meşru düzene kar
şı gizli niyetlerin bir tahakkuk vasıtası olarak or
taya atılmıştır. Bu sebeple bu konuya el atan 
veya atacak olan bütün iktidarları uyanık olma
ya davet ediyoruz. 

Türkiye'de ıslaha muhtaç birçok konu var
dır. Kökleşmiş ve millete mal olmuş, uygulaması 
hiçbir zaman zarar getirmemiş olan hususları, ti
tiz bir mesai ile, ıslah edilecek hususlardan ayır
mak gerekecektir. Reform tasarıları, ilgili oldu
ğu konuda mevcut düzeni kökten kaldırarak ye
ni bir düzen şeklinde hazırlandığı takdirde yeni 
meselelerin doğmasına yol açacak, huzur ve sü
kûnun sağlanmasında müşkülât çekilecek, anar
şiyi teşvik eden çevrelerin arzusuna inikası veri
lecektir. Keza reformlarda takibedilecek sıra 
da çok büyük önem taşımaktadır. Kanaatimizce; 
idare, hukuk ve adalet, eğitim, toprak ve tarım, 
en sonda da maden ve petrol reformu sırasma gö
re reform uygulaması yapılmalıdır. 

Detaya taallûk eden hususlardaki görüşümü
zü reform tasarılarının yüce Meclislere şevkin
den sonra belirtmek durumunda bulunduğumuz 
için, şimdilik plânda öngörülen ilkeler ve ted
birlerin isabetli; fakat yetersiz olduğunu ifade 
ile yetineceğiz. 

Şurasını bilhassa belirtmek isteriz ki, toprak 
ve tarım, reformu uygulamasında acele edilme
meli, gayeye uygun sonuç vereceği kesinlikle an
laşıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Zira 
bunun diğer reformlardan farklı, mülkiyet hak-
larıyle ilgili olması ve uygulama sırasında hatası 
anlaşıldığı, zaman geriye dönüşünün olmaması
dır "* 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Bütün bu izahlardan sonra grubumuzun say

gılarını takdim ile sözlerimize son verirken, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın büyük Türk Milletine 
ve memlekete hayırlı olmasını, uygulamada gö
rev alacak iktidarlara başarı yolunda Yüce Al
lah'ın yardımcı olmasını dileriz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî -Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Karakapıcı. 

M. G. P. GRUBU ADINA t. ETEM KARA
KAPICI (Urfa) — Muhterem. Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde 
Millî Güven Partisinin görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Her şeyden önce, kalkınmanın hangi siyasî 
ve iktisadî rejim içinde gerçekleşeceğini Millî 
Güven Partisinin bir temel inancı olarak belirt
mek üzere sözlerime başlamak istiyorum: 

Biz, Türkiye'nin hür ve demokratik rejim 
içinde kalkınacağına inanıyoruz. Hürriyetle kal
kınma arasında bir tercih yapılması söz konu
su değildir. Kalkınma, hürriyet içinde elde edi
lecek bir hedeftir, insan haysiyetiyle bağdaşma
yan bir kölelik rejimini kalkınmanın şartı gibi 
gören ve gösteren çarpık düşüncelerin karşısın
dayım. Hürriyetin ve demokratik rejimin, kalkın
mayı daha sıhhatli, ve daha insanî şekilde ger
çekleştireceği inancındayız. 

Kalkınmanın iktisadî çerçevesi olarak, Ana
yasamızın da teminatı altındaki karma ekonomi 
düzenini kabul ediyoruz. Gelişme halindeki bir 
ülkede hür teşebbüse de, Devlete de büyük gö
revler düştüğü aşikârdır. Merkezî, emredici, sos
yalist plânlama tekniği Türk Anayasası ile de, 
Türk milletinin özlemleri ile de bağdaşmaz. Hür 
teşebbüse, dolaylı tedbirlerle, teşvik tedbirleriy
le, dış ticaret, vergi, para ve kredi politikaları 
ile, millî menfaatler bakımından en faydalı yön
de gelişme ve genişleme imkânı sağlanmalıdır. 
Fakat hür ve demokratik rejimin sonu demek 
olan sosyalist - kollektivist ekonomi anlayışı de
ğil, rekabete, özel mülkiyete, hür teşebbüse da
ya!1. karma ekonomi düzeni, bütün iktisadî faa
liyetin temelini teşkil etmelidir. Bu karma eko
nomi düzeni içinde, plânın belirttiği alanlarda, 
kamu sektörüne de çok büyük görevler düşeceği 
açıktır. Kamu sektörünün yurt kalkınmasına 
azamı derecede katkıda bulunması için, hür te
şebbüsün baltalanması gerekmez. Her iki sek
töre yurt kalkınmasında, hayatı ve çok şerefli 
görevler düşmektedir, iki sektör birbirini ahenk
li şekilde tamamlamalıdır. 

Bu temel görüşlerimizi belirttikten sonra, 
Birinci ve ikinci Kalkınma plânlan ve bunla
ra ait uygulamanın ışığı altında, plânlı döne
min bir değerlendirmesini yapmakta fayda gö
rüyoruz. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık plânlarda, yılık 
ortalama gayrisâfi millî hâsıla artışı % 7 ola-

| rak öngörülmüştür. Bu hedefe ulaşılamayacağı-
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m iddia eden yerli ve yabancı uzmanların sayı
sı az değildi. 

Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, birta
kım aksamalara ve gecikmelere rağmen, özel
likle tarım alanında kötü ve iyi yılların ortaya 
çıkardığı iniş ve çıkışlara rağmen, ortalama 
kalkınma hızı plânda tespit edilen hedefe ulaş
mıştır. 10 yılın ortalama kalkınma hızı % 7 ci
varındadır. Bu hız, Kuzey Amerika ve Batı Av
rupa'yı içine alan iktisadî İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtı bölgesinde _on yılda elde edilen millî 
geür artışından daha büyüktür. Dünyanın ge
lişme halindeki ülkelerinde on yılda elde edilen 
gayrisâfi millî hâsıla artışı ile kıyaslandığı za
man da, Türkiye'nin gelişme hızının daha yük
sek olduğu açıkça görülür. 

Millî gelirdeki bu artış sayesinde, sabit fi
yatlarla ülkemizin gayrisâfi millî hâsılası, 1972 
yılında 1962 yılındaki rakamın iki misline ulaş
mıştır. 

Nüfusuımuzdaki hızlı artış yüzünden, millî 
gelirdeki büyük yükselme fert başına düşen 
gelire aynı oranda aksedememiş ise de, kişi ba
şına düşen gelirde de, yılda ortalama % 4,1 yük
selme gerçekleşmiştir. 1962'de fert başına gelir 
243 dolar iken, 1972'de (1971 fiyatları ve yeni 
döviz kuru ile) 364 dolara yükselmiştir. Döviz 
kurundaki önemli değişikliğe rağmen fert başı
na dolar olarak düşen gelirde son on yılda 
önemli bir artış görülmüştür. 

1971 fiyatlanyle, son on yılda 249 milyar li
ralık sabit sermaye yatırımı yapılmıştır. Son on 
yılda yapılan toplam yatırımın % 52,5'u kamu 
sektörünoe, % 47,5'u özel sektör tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar, Türkiye'nin 
kalkınmasında her iki sektörün taşıdığı hayatî 
önemi ortaya koyar. 

Hemen belirtelim ki, Türkiye'de her iki sek
törün yatırım gücü yıldan yıla artmaktadır. 
Önümüzdeki 5 yılda yapılacalk olan yatırım mik
tarı, 1971 fiyatlarıyle 281 milyar liradır. 

Böylece, önümüzdeki 5 yılda geride bıraktı
ğımız 10 yılın toplamından daha fazla yatırım 
yapılacaktır. Bu da büyüyen Türkiye'nin artan 
imkânların güzel ve sevindirici bir işaretidir. 

Sevgili arkadaşlarım, geride bıraktığımız 
10 yılda, yatırımların millî gelir içindeki payını 
artırma gayretleri küçümsenmeyecek ölçüde 
başarıya ulaşmıştır. Toplam yatırımların gayri

sâfi millî hâsıla içindeki payı 1962'de % 15 idi, 
1972'de % 211e yükselmiştir. 

Sanayi gelirlerinin gayrisâfi yurt içi millî 
hâsıla içindeki payı da yükselmiştir. Sanayi ge
lirlerinin payı 1962'de % 17 idi, bugün % 23'e 
ulaşmıştır. Bu alanda plân hedefine tam ola
rak ulaştığımızı iddia edemeyiz; ama Türk Mil
leti sanayileşme yönünde önemi bir hamle yap
mıştır. 

Plânlı dönemde, bâzıları son derecede önem
li 46 kalem yeni sanayi malı üretimine geçil
miştir. Ayrıca eskiden sınırlı şekilde üretilen 
ve yurt içi ihtiyacını bile karşılamayan birçok 
sanayi mallarında üretim seviyesi ve kalitesi, 
ihracata imkân verecek ölçüde yükselmiştir. 

Sanayi sektörü içinde, aramalları sanayiinin 
nispî önemi artmıştır. 

1962'den bu yana şehirleşme oranında bü
yük yükselme vardır. Bu konu çok yönlü ikti
sadî ve sosyal sebepleri ve sonuçları olan bir ko
nudur. Şimdilik şehir nüfusunun toplam nüfu
sa oranının % 27'den % 38'e yükselmesinin ta
şıdığı önemi belirtmekle yetineceğiz. 

Son 10 yılda Türkiye'de demir-çelik, elek
trik enerjisi, çimento ve dokuma maddeleri ve 
başka malların tüketiminde büyük artışlar gö
rülmüştür. Bu artışlar şüphesiz genel refah ar
tışıyla bağlantılıdır. 

Sağlık, eğitim ve başka kamu hizmetleri ba
kımından da, ne yazık ki, nicelik ve nitelik açı
sından birçok aksamalar bulunmakla beraber, 
önemli mesafe aşılmıştır. 

İlköğretimde okullaşma oranı % 84'e kadar 
yükselmiş; fakat yüzde yüz okullaşma hedefi 
maalesef henüz gerçekleşmemiştir. Kalkınma
nın temel unsurlarından biri saydığımız eğitim 
alanında yalnız sayılar yönünden değil, kalite (ni
telik) yönünden de ciddî başarısızlıklar göze çarp
maktadır. Genel eğitimden meslekî ve teknik 
eğitime kaydırma konusundaki plân hedefi ger
çekleşmemiştir. Ortaöğretimde gerekli düzenle
me yapılamadığı için, yüksek öğretimde ciddî 
bür tıkanıklık doğmuştur. 

Sağlık alanında ciddî aksaklıklar göze çarp
maktadır. Yatak, doktor sayısının yurt içinde 
dengeli dağılımı sağlanamamış, fizikî yatırım 
ve insangücü bakımından plân hedeflerinin ge
risinde kalınmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı geçen on yılın tecrübeleri de 
gözönünde tutularak hazırlanmıştır. 

Birinci Plânın hazırlanışındıa 15 yıllık bir 
perspektif gözönünde tutulmuştu. Üçüncü Beş 
Yıllık Plân hazırlanışında, biraz da Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizin gereği 
olarak, Türk ekonomisinin önümüzdeki 22 yıl 
içinde aşacağı mesafe gözönünde tutulmuştur. 

Uzun dönemli amaçlar belirtildikten sonra, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân bu amaçlara ulaşmamı
zı mümkün kılacak bir doğrultuda hazırlanmış
tır. 

Plânın hazırlanışında emeği geçen değerli 
Türk uaman ve idarecilerine, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının sayın müsteşarına ve diğer görev
lilere ve gerek stratejinin, gerekse plânın be
nimsediği siyasî tercihleri yapan, ilk dökû-
manlardaki bâzı endişe verici veya yanlış anla
maya müsait hususları düzelten sayın Hüküme
te huzurunuzda, yaptıkları değerli çalışmadan 
ve ortaya koydukları eserden dolayı teşekkür 
etmeyi vazife sayıyoruz. 

Üçüncü Plânın hazırlanışında, daha mütekâ
mil plân teknikleri kullanılmıştır. Sektör ama-
plânları, kuruluşların uzun vadeli yatırım prog
ramlan ve bunlar arasındaki tutarlılık titizlik
le hazırlanmıştır. 

Kalkınmanın tek kıstasının gayrisâfi millî 
hâsıla rakamlarındaki artıştan ibaret olmadığı 
görüşünden hareket edilerek, kalkınmanın yö
nünü ve ekonomideki gelişmeleri daha sıhhatli 
şekilde izlemek imkânı verecek yeni gösterge
ler getirilmiştir. 

Hemen belirtelim ki, gayrisâfi millî hâsıla 
artışı, kalkınmanın ve millî refahın bir ölçüsü 
olarak, bütün değerini ve önemini elbette mu
hafaza etmektedir. Fakat bunun yanı sıra, top
lam millî gelir işindeki sanayi payının ve sana
yi sektörü içinde yatırım malları sanayiinin nis
pî önemleri de ihmali mümkün olmayan kıstas
lardır. Bu sebeple, yeni kalkınma göstergeleri
nim izlenmesi, plân uygulamasındaki başarı öl
çüsünü tespit bakımından faydalı olacak ve eko
nomik durumun tahlilinde aydınlatıcı ek bilgi
leri sağlayacaktır. 

Sanayi .sektörü içinde belli alanlara kuvvet 
teksif edilmesi yerinde bir görüştür. Tarım sek
törü içinde hayvancılığa özel bir yer ve önem 

verilmesini de takdirle karşılamak lâzımdır. Ge
rek dengeli beslenmiş, gerek bâzı yurt bölgeleri
nim ve köylü, nüfusumuzun kalkınması, gerekse 
ihracat gelirleri bakımından büyük dönem taşı
yan hayvancılığın geliştirilmesi hayatî bir zaru
rettir. Melen Hükümetini bu konuya verdiği 
öncelik sebebiyle kutlamak isteriz. 

Üçüncü Plânın tertibi ve 'sistematiği de, in
celenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırıcı ni
telikler taşımaktadır. 

Her konu yerli yerinde işlenilmiş, o konuyla 
ilgili geçmiş döneme ait bilgiler, çevremizdeki 
ülkelerle karşılaştırmalar, orta ve uzun vadeli 
hedefler, nihayet bu hedeflere ulaşmak için ge
rekli tedbirler açıkça gösterilmiştir. 

Küçük bir detay gibi görünen paragraf nu
maraları bile, plânın tartışılmasında ve uygu
lanması sırasında kolaylıklar sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, plânın teknik özellik
leriyle ilgili bu düşüncelerimizi arz ettikten 
sonra, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ve 
kalkınmamızı etkileyen başlıca sorunları şöy
lece sıralamak isteriz: 

1. Hızlı nüfus artışı, 
2. Bununla birinci derecede ilgili elan (iş 

bulma güçlüğü), istihdam yetersizliği, 
3. Eğitim alanında gerekli sayılara ve se

viyeye ulaşılamamış olması, 
4. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar, 

5. Gelir dağılımındaki dengesizlikler ve ge
lişmeye muhtaç il ve ilçelerin sorumlariyle ilgili 
güçlükler, 

6. Hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı so
ranlar ve yerleşme konusundaki düzensizlikten 
doğan kaynak israfı, 

7. iç tasarrufun istenilen seviyeye yüksel
tilmesiyle ilgili güçlükler, 

3. Çağdaş teknoloji seviyesine ulaşarak 
üretim teknolojisi ve organizasyon açısından 
ileri sanayi ülkeleriyle aramızdaki mesafeyi ka
patmak zorunluğu, 

9. Devam eden dış ticaret açığı ve dış ti
caret içinde sanayi mamullerimizin payı, 

10. Devlet idaresinin pahalı ve ağır işleyen, 
vatandaşların tsşebbüs şevkini kıran durumdan 
kurtarılması; dürüst ve verimli bir idareye ka
vuşma mecburiyeti, 

11. Milletlerarası ilişkilerimizden doğan so
runlar. 
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Türkiye'nin önümüzdeki 22 yıl içinde anaso-
runu, arian nüfusumuzun sonucu olan istihdam 
yetersizliğidir. Bu hususun strateji vs plânda 
açıkça belirtildiğini görmekteyiz. Türkiye önü
müzdeki 22 yıl içinde 12 milyon kişiye istihdam 
imkânı yaratmak zorundadır. 

Sanayileşme tercihinin nedeni buradadır. 
Tarımda fazla istihdam imkânı olmadığına gö
re, sanayi sektöründe ve sanayileşme ile gelişe
cek hizmetler sektöründe istihdam imkânı yara
tılması gerekmektedir. 

Anca,k, sanayileşmeye verilen önem tarımın 
ihmali anlamına gelmemelidir. Türkiye 22 yıl 
sonra 65 milyon olacak nüfusu beslemek, den
geli olarak beslemek, dışa bağımlı olmadan bes
lemek zorundadır, Ayrıca gelişen sanayiinin 
hammaddesinin önemli bir kısmı da tarım sek-
töriince üretilecektir. Tarımın millî gelir için
deki payının azalmasına rağmen tarım üretimi
nin mutlak olarak artması zorunludur. Sanayi
leşmeye verilen önem yanında, tarımın da ihmal 
edilmemesi gerekir. Aksi halde, tarım üretimi
nin nüfus ve sanayi gelişmesine ayak uydura
maması gibi bir yeni sorunla karşılaşabiliriz. 

Sanayie verilen önemin tanmm ihmali anla
mına gelmeyeceğinin plân dokümanında daha 
açık şekilde belirtilmesinde fayda olabilir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda temel amaçlardan 
birinin, Türk vatandaşları için «Yasama seviye
sini yükseltmek» olduğu belirtilmiştir. 

Artan gelirin önemli bir kısmının yatırımla
ra kanalize edilmesi, (marjinal tasarruf oranı
nın artması) vatandaşların yaşama seviyesinin 
yükseltilmesine engel olmayacaktır. 

Bir defa daha belirtelim ki, Türk Milleti, 
Anayasada ve her üç plânın stratejisinde bir 
temel tercih yapmıştır: Yaşama seviyesini hür 
ve demokratik düzen içinde yükseltme tercihi 
kesinlikle yapılmıştır. Türkiye esir insanların 
değil, hür ve tok insanların ülkesi olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; plânın sanayi bileşi
minde ara malı ve yatırım malı sanayilerine 
ağırlık verilmesi yolundaki görüşüne temas et
miştim. Bu görüş, bâzı kayıtlarla kabul edil
melidir. 22 yıllık perspektif dönemin birinci ka
demesi olan Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
yatırım dalları sanayii kurulurken aşırı atıl 
kapasite yaratılmamak-; kaynak israfından ve 
ödeme dengemizi daha da bozacak davranışlar-

ı dan kaçınılmalıdır, tç talebi karşılayarak dış 
ödeme dengemizi olumlu yönde etkileyecek yatı
rım malları sanayii kuruluşuna öncelik vermek
te yarar görürüz. Bu bakımdan büyük gelişme 
gösteren, dış pazarlara girebilen, modern tek
noloji kullanan, ihracata dönük tüketim mal
ları sanayii asla ihmal edilmemelidir. 

Ortak Pazar ile yaptığımız anlaşmanın geçiş 
döneminde bize sağlayacağı ihracat imkânların
dan azamî ölçüde yararlanabilmemiz, yatırım 
malları ve ara malları sanayii yanında, ihracata 
dönük tüketim malları sanayiine de önem ver
memize bağlıdır. 

Plânda yer alan dış kaynaklara bağlılığın 
azaltılması amacı yanlış anlaşılmamalıdır. Plân 
dokümanının güttüğü amaç, dışa kapalı bir eko
nomi yaratmak, uygulanması mümkün olmayan 
ve çok pahalı bir yol teşkil eden otarşik usul
lere heveslenmek değildir. «Plânın dış kaynak
lara bağlılığın azaltılması» deyimi ile güttüğü 
amaç, müzmin hale gelen dış ticaret borçlarının 
önlenmesi, ihracatımızın sanayi ürünleri ile ger-
çekîeştiriîımesi ve çeşitlendirilmesi, Türkiye'nin 
teknoloji ithali yanında bizzat teknoloji üreten 
ve ihraceden bir ülke haline gelmesidir. Bunun 
için sanayileşmede, dışa kapalı bir ekonomi ya
ratma amacı değil, elbette sınaî mamuller ih-
recedebilme amacı gözönünde tutulacaktır. 

Türkiye'yi hızlı sanayileşmeye zorlayan se
beplerden biri yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
ise, hiç şüphe etmemelidir ki, diğer amaç istih
dam sorununun çözümlenmesidir. 1995'te iş iste
yenler adedi bugünkünden 12 milyon fazla ola
cağı hesaplandığına göre, işsizliğe karşı en et
kili tedbir olarak sanayileşmeye önem verilme
lidir. Sanayileşme hizmetler sektöründe de yeni 
iş imkânlarının açılmasını hızlandırır. 

Gelir dağılımının iyileştirilmesi hususunda 
alınacak tedbirlerde radikal müdahalelere gi
dilmeyeceği plânda haklı olarak belirtilmiştir. 
Gelir adaleti konusunda atılacak mübalâğalı ve 
hatalı adımların sermaye birikimini yavaşlat
ması, dolayısıyle ekonomik büyümeyi ve fazla 
gelir elde etme imkânlarını baltalaması, kal
kınmayı duraklatması tehlikesine plânda işaret 
edilmiş; bu konuda dikkatli ve dengeli bir yol 
izleneceği açıklanmıştır. Gerçekten, en büyük 
adaletsizlik işsizliktir. Sosyal güvenlik, herkese 

I iş bulma imkânı yaratılarak gerçekleşebilir. So-
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munu büyültmeden herkesi doyurmak mümkün 
olmadığına göre, dikkatlerimizi bir yandan so
munun büyümesi öte yandan kimsenin asgarî 
geçim seviyesi altına düşmemesi noktalarına 
birlikte teksif etmeliyiz. 

Büyüme ve kalkınma ile gelir dağılımımda 
ıdaiha fazla adaletin sağlanması hedefleri kıısa 
vadede birbiriyle çelişik gibi g'örümse de, akıllı 
ve dengeli bir politika ile daha uzun vadede bu 
amaçlar arasında bir uzlaşım sağlanabilir. 

Sayın arkadaşlarım; Üçüncü Beş Yıllık Kal
kmana Plânının çok önem verdiğimiz ve beğen
diğimiz yönlerimden biri de, gelişmeğe muhtaç 
il ve ilçelerin kalkınmasına öncelik tanınması 
konusunda getirdiği tedbirlerdir. Bu davanın 
Türkiye'nin yalnız iktisadî ve sosyal kalkınma
sı bakımımdan değil, vatan bütünlüğünün güç
lendirilmesi bakımından da önemi vardır. 

Yeni Plân yıllık ortalama kalkınma hızının 
% 7,9 olmasını öngörmektedir. Böylece 1972 yı
lımda 191 milyar lira olan gayrisafî millî hâsı
la, 1977'de sabit fiyatlarla 280 milyar liraya 
ulaşacaktır. 

Fert başına gayrisafî millî hâsıla ise, geçen 
10 yıldaki artışım daha üstümde bir tempo ile 
yılda ortalama % 5,4 artacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın son yılı olan 1977 
yılımda, yatırımların gayrisafî millî hâsıla için
deki payı % 21 'den % 24'e yükselmiş olacak
tır. Böylece, plânlı döneme girdiğimiz yıldan 
1972'ye kadar % 15'den % 21'e yükselmiş olan 
yatırım payı, önümüzdeki beş yılda, yeni bir 
hamle ile % 24'e ulaşmış bulunacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemimde kamu ya
tırımlarında, oran olarak hafif bir artış olacağı 
görülmektedir. Bunun sebebi kamumun devam 
eden projelerimin Üçüncü Beş Yıllık Plâna 50 
milyarlık bir yük getirmesidir. Ayrıca ekono
mik gelişme için gerekli milyarlık projelerin ele 
alınması zorunluğu, eğitim ve sağlık hizmetleri
ne verilecek önem ve az gelişmiş bölgelere yatı
rımların götürülmesi gibi sebepler de, toplam 
yatırımlar içinde kamu payının hafifçe artma
sını gerektiren sebepler arasında gösterilmekte
dir. Özel sektör yatırımlarında, mutlak rakam 
olarak büyük artışlar görülmektedir. Ciddî, âdil, 
ve objektif teşvik tedbirleri ile hür teşebbüs ya
tırımlarının da hızlandırılmasına çalışılacaktır. 
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Yatırımların sektörler arası dağılımı ince
lendiğinde, toplam yatırımların % 45'inin sana
yi sektörüne ayrıldığı görülmektedir Bu oram 
ikinci Plân döneminde % 38 civarında idi. Hiz
met yatırımlarının payı ise Üçüncü Plân döne^ 
minde eksilmektedir. Bu pay İkinci Plânda % 
51 iken, üçüncü Plânda % 43 tür. Ancak, top
lam yatırımların miktarı Üçüncü Plânda daha 
yüksek olduğu için, oradaki azalmaya rağmen, 
yine de, hizmet yatırımlarının mutlak değeri 
ikinci Plân dönemindekinden fazla olacaktır. 
Tahminen 80 milyar yerine 120 milyar olacak
tır. 

Plân rakamları incelendiğinde artan konut 
ihtiyacını karşılamak üzere ayrılan yatırım mik
tarının, plândaki fizikî hedeflere ulaşabilmek 
için yeterli olacağı şüpheli görülüyor. Konut bi
rim maliyeti düşük tutulmuştur. Toplam yatı
rım içinde konut yatırımlarına ayrılan miktarı 
biraz düşürmek hususundaki gayretin gerekçe
sini bilmiyor değiliz. Buna rağmen artan nüfu
sun, hızlanan şehirleşmenin ve Türk Milletinin 
komut edinme eğiliminin hesaba katılması ha
linde, ayrılan yatırım miktarı ile konut proble
minin çözümlemmeyeceği anlaşılmaktadır. Kali
tesiz konut ve gecekondu şeklinde inşaatla ih
tiyacı karşılanması istenmiyorsa, sanayi kesimi
ne intikal ettirilmesi mümkün olmayan, kulla
nılmadığı takdirde atıl kalacak ve bâzı haller
de enflasyonca baskı yaratacak kaynakların ko
nut yapımına yöneltilmesi imkânları üzerimde 
durulmalıdır. Hiç şüphesiz bu önerimiz, sanayi 
yatırımına yöneltilmesi mümkün olan tasarruf
larla asla ilgili değildir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın başarısı veya ba
şarısızlığı, her şeyden önce iç tasarrufların ön
görülen ölçüde artırılıp artırılmamasına bağ
lı olacaktır. 1972'de toplam yatırımların % 6'sı 
dış kaynaklardan karşılanırken, 1977'de oran 
% 2,5'a düşecektir, iç tasarruflarda, yılda '% 
13,6 artış görülmektedir. 

iç tasarrufların bu ölçüde artabilmesi için, 
marjinal tasarruf oranının % 38 civarında ger
çekleşmesi gerekmektedir. Bu demektir ki, ar
tan bir liralık gelirin 38 kuruşunun tasarruf 
edilmesi düşünülmektedir. Birinci Plân döne
minde marjinal tasarruf oranı % 32, ikinci Plân
da ise % 26 olarak gerçekleşebilmiştir. Bu öl-
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cüde yüksek bir tasarruf oranına ulaşabilmek, 
şimdiden bilinmelidir ki, kolay olmayacaktır. 

Plânsn başarıya ulanması ÖZE.1 tasarrufların 
teşvik edilnıesme ve vatandaşın gönüllü tasar
ruf ve yatırım şevk ve hevesini kırmadan ka
mu geliri erin in arttırılab-ilmesine bağlıdır. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kaynak ya
ratması konusunda şimdikinden dana başarılı 
bir duruma gelinmezse, Devlet idaresinde israf 
önlenmezse, kamu carî harcamaları kontrol al
tına alınamazsa, plânda öngörülen hedeflere 
ulaşılması şüpheye düşebilir. 

Plânda ver alan gelir tahminleri arasında, 
bize en şüpheli görüneni Kamu iktisadî Teşeb
büsler. kaynaklarında % 20.5 seviyesinde yıllık 
artış sağlanacağı yolundaki tahmindir. Bu he
defe, ancak Kamu iktisadî Teşebbüs1 eri bugün
kü verimsiz ve israfcı çalışma düzeninden kur
tarıldığı takdirde ulaşılabilir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, ciddî ve dik
katli bir veniden düzenlemeğe çoktan beri muh
taç oldukları bellidir; fakat, bu çabşmalar bir 
yıM?n öteki yıla sonuç verecek cinsten değildir. 
Kamu iktisadî Teşebbü's1erimn kaynak yarat
maları hususun r* a, mamul fiyatlarının arttınl-
masma pdivenilivorsa, böyle bir tercihin ds ham
madde ve temel malların fiyatlarını yükselterek 
zararlı yan sonuçlar doğuracağı unutulmama
lıdır. 

Özel tasarrufların istenilen seviyeye yüksel
mesi ve faydalı yatırımlara git gide artan ölçü
de yönelmesi için, hür teşebbüsün huzur ve gü
ven ininde çalınması, yatıran imkânlarını yok 
edici riskler ve yüklerle karşılaşmaması lâzım
dır. 

Bütün bu. konularda gerekli tedbirler zama
nında abnır ise, p"!âmn öngördüğü ölçüde özel 
ve resmî yatırım yapılabilir. Üçüncü Beş Yıllık 
Planın başarısı bakımından temel sorun. ezel 
sektörün ve kamunun plânda öngörülen ölçüde 
yatırım imkânıma kavuşup kavuşmayacağıdır. 

Muhterem, arkadaşlar; grubumuz, çeşitli im
kânı mahfuz olmak üzere. Üçüncü B°s Yıllık 
Kalkınma P1 ânının kabulü görüşündedir. 

Yeni Kalkınma Plânının aziz milletimize ba-
3AT!JI ve faydalı olması dileğiyle Cumhuriyet Se-
natesunun sayın üyelerini grubum adına saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu .adına Sa

yın Fikret (vünd oğan, 
O. H. P. GOTBU ADINA FİKRET GÜN-

DOĞÂH (İstanbul) — Çok Sayın Baştan, Yü
ce Ssnatanun çok değerli üyeleri; 

Üçüncü Bsş Yıllık Kalkınma Plânının mü
zakeresine başladığımız bu sırada, Cumhuriyet 
Kalk Partisi Senato Grubu adına adı geçen 
plân üzerinde görüş, düşünüş ve mütalâaları
mızla, ele 31 iril erimizi arz etmek üzere huzuru-
ırızia bulunuyoraım, Bu itibarla, Yüce Senato
yu ve bu. plân ıdökûmamnı hazırlayıp sunan 
Devlst Plânlama Teşkilâtını ve Hükümeti hür
metle adâmlan/m. 

Değerli arkadaşlarım; bu kere arz edeceğim 
mütalâalar, eleştiriler, görüş ve düşünceler; 
yanlış değerlendirmeler, hatalı görüş ve düşün
celer, eksik bırakılmış anlatışlar ve özellikle 
büyük -çapta tekrarlar gibi birtakım noksanlar
la malûl olursa, bu kusuru lütfen muhterem 
grubuma yükl&meımenizi, bütün bu hataların 
nâçiz şansıma aidoltduğunu ve böylece değerlen
dirmenizi istirham ejderim. 

özellikle, teikrar gibi bir kusurdan kaçınma
nın münkün 'olamayacağını peşinen arz etme
yi ve bu kaçınılmaz kusurun benim nâçiz şahsı-
ın;n i-atırdnn çok da bu plân dokümanının tan
zim •i.arzı.nn-, tertip tarzına bağlamanızı rica ede
rim, Gerçekten bu plân dokümanının birçok 
özellikleri yanında en göze çarpanı da aynı ko
nul arı 1 200 sayfayı bulan çek ince yazılarla 
yazı •mı ş, okunması güç bslgede kerrat ile, defa-
ao ile Ukrar etmiş olmasıdır. Bu itibarla teikrar 
özür dileyerek sözlerime başlıyorum. 

Âdet olduğu üzere plânlı kalkınma ihtiyacı
nın tarih içimde hangi sosyal, ekenomsal ve top
lumsal nsdsnlere 'bağlı okluğunu tekrara lüzum 
va hacet görmüyorum. Yalnız bir cümle ile şu
nu ifade ederek bu konuya benim de değinme
miş olmamamı sağlamaya çalışıyorum. 

Plân, plânlı kalkınma, ekonomik ve sosyal 
hayatı plâna bağlamayı toplumcu, ya da sosya
list ekonomi politikalarının kendi icatları ve bu 
it'bar] a onlara özgü bir davranış biçimi olarak 
nitelendirenler yanılgı içindedirler. Çünkü, plân 
yapma ve plânlı ekonomi politikası yürütme, 
sosyalizmin veya toplumcu ekonomi politikala
rının zorunlu politika araçları olduğu kadar, 
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bugün dünyada kapitalist ekonomi politiğine 
"bağlı ülkelerin de biç ihmal etmeksizin kullan
dıkları bir araç olmuştur; fakat, her iki ekono
mi politikasında plân aracını kullanma amaçla
rı başkadır. Ama bu araca her iki ekonomi poli
tikasında bugün her günden, her zamandan da
ha fazla (müracaat edildiği bilinen bir gerçektir. 
Çünkü, çok gelişmiş kapitalist ekonomilerde 
plân yapmak, kapitalist ekonomiyi iç çelişkile
rinden kurtarmak ve kapitalist ekonomiye uzun 
bir yaşama süresi sağlama amacına yönelmiştir. 
Çünkü, kapitalist ekonomi politikaları tekelci 
dönemde ancak co'k ince, 'dakik, iyi hazırlanmış 
plânlarla ayakta durabilecek bir aşamaya gel
miş bulunmaktadırlar. Günkü, kapitalist ekono
mi politikaları artık fiyat kabul eden müteşeb-
bislarin yönettiği bir ekonomi olmaktan çıkmış, 
fiyat dikte edan dev korparasyonlarm yönetti
ği ekonomiler haline gelmiştir. Bu itibarla, ka
pitalist ekonomi politikalarının tekelci aşama
sında plân, o politikaların hayatî bir zarureti, 
ayakta kalmanın ve yürümenin, devam etmenin, 
sağ kalmanın zorunlu şartıdır. Bugün dev kor-
parasyonlarm ne msns plânlar yaptığı ve plân
lar aracı ile bütün ekonomiyi nasıl yönelttikle
rini öğrenmek isteyenlere çok ilginç bir incele
me sahası olarak bâzı nâçiz önerilerde buluna
bilirim, 

Şimdi, giderek ekonomimizde genel tanım 
olarak az gelişmişlikten kurtulma çabası içinde 
plân yapmak büsbütün kaçınılmaz olmuş. Hele, 
plân dokumaııında da açıkça belirtildiği gibi 
Türkiye'nin tarih içinde bugün bulunduğu nok
tada plânlı kalkınma büsbütün kaçınılmaz ol
muştur. 

Fe mutlu bir tesadüftür ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi tarih içinde, daha 1930 larda bu ge
reği, gereği gibi kavramış bir parti olarak plân 
yapma yoluyle, plân aracılığı ile kalkınmayı ül
ke ekonomisinin temel direklerinden biri haline 
getirmiş ve gerçekten başarılı plân uygulamaları 
da yapmış bir paYti olarak övünç duyabilir. 

Bu girişten sonra şimdi değerli arkadaşla
rım, üçüncü Beş Yıllık Plânın genel nitelikle
rini karakteristiklerini kısaca ifadeye geçiyo
rum. 

Görüldüğü gibi belgenin daha ilk satırların
da bu Plânın, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân
larla ulaşılan sonuçlar, kazanılan tecrübeler, 

I karşılaşılan sonuçlar, ortaya çıkan yeni durum-
I 1ar, özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
I katılmayı, geçişi düzenliyen Katma Protokol 
I muvacehesinde kalkınma politikasını yeniden 
I gözden geçirmek suretiyle yeni bir perspektif 
I içinde hazırlandığı belirtilmiş olmasına rağ-
I men takdim edilen bu hüviyetiyle üçüncü Beş 

Yıllık Plân iktisadî, sosyal ve kültürel hayatı tü
müyle kapsayan ve bu alanlarda kalkınma poli
tikalarını bütün boyutlarıyle yeniden düzenle
yen genel bir plân olmaktan ziyade, bir alanda, 
sanayi dalında derinleşmeyi ve ihtisaslaşmayı 
hedef alan büyükçe bir sanayi programı niteli
ğindedir. 

Yine bu Plânın karakteristik yönlerinden 
biri şudur: Bu Plân dış dünya ile ilişkilerimizin, 
özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna katıl
maya geçişi düzenleyen Katma Protokolün 
Türk ekonomisine yapacağı derin, geniş ve bü
yük etkileri Türk ekonomi siyasetlerinin bağ
lanmak zorunda kalacağı yeni koşullar içinde 
kazanacağı yeni hüviyetler yüzünden «Var 
olma» ya da «Olmama» gibi çok hayatî bir he
sap noktasına varıldığı haklı kaygısına kapıl-
mışlığm özel ruh haleti içinde ancak «Neyi kur-

I tarmak mümkündür?» gibi bir temel düşünce
nin eseri ve mahsulü olmuştur. Onun içindir ki, 
toplumsal kalkınmanın bütün alanlarını kapsa
yan genel bir plân olmaktan çok, büyükçe bir 
sanayi programı niteliği baskın çıkmıştır. 

Yine bu Plân, bir yandan yukarıda arz olu
nan kaygı, düşünce ve endişeler, öte yandan 
özel siyasal ortamın verdiği olanaklar gibi ne
denlerle oldukça aşırı bir ekonomicilik anlayışı 
içinde hazırlanmıştır. Bu nedenledir ki, bu 
Plân, ülke koşullarının tarih içinde oluşturduğu 
insanıyla, siyasal örgütleriyle, kamuoyu mih-
rakîarıyla tüm toplumu kapsayan alışkanlıkları, 
değer yargıları sistemini, ekonomi, siyaset ve 
Devlet anlayışlarını bir yana iterek hazırlanmış 
ve «Olabilirlik» yerine, «Olması şarttır» ilkesine 
aşırı ölçüde bel bağlamış olduğundan, bu hüvi-

I yetiyle büyük ölçüde hayalci ve soyuteu yanı, 
| gerçekçi yanından daha zengin bir belge niteli-
I ği kazanmıştır. 
I Bu Plânın yeteri kadar gerçekçi olmayan ve 
I bu nedenle zayıf kalan diğer yanı, başarı ve 
I gerçekleşme şansını dış ülkelerle olan ilişkile-
I rimizin, özellikle Ortak Pazar ile olan iktisadî 
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ve hukukî bağlantılarımızın mutlaka istediğimiz 
biçimde, âdeta bir oeşit dikte ettirme yetkisiyle 
yeniden düzenleme şartına kesin olarak bağ
lanmış olmasıdır. 

Yine bu Plânın çarpıcı karakterinin bir diğe
ri de, büyük bir sanayi programı niteliğinde ol
ması nedeni ile kaynak ve olanakların büyük 
çoğunluğunu bir alana, sanayi kesimine, daha 
da ileri giderek yatırım malları ve ara malları 
endüstrilerine yığına ve yoğunlaştırma çabaları 
yüzünden kaçınılmaz bir şekilde dar bir çerçe
vede kalınmışlığm zorunlu sonucu yüzünden 
sektörler, bölgeler ve insanlar arasındaki denge
sizlikleri hızla giderecek toplum katlarının sar-
fedecekleri crtak çabaların yaratacağı ekono
mik varlıkların, imkânların ve fırsatların sek
törlere, bölgelere ve insanlara âdil ölçeklerle 
dağıtılmasını sağlayacak büyük, geniş ve âdil 
dengeler yaratma gücü ve görevi yönünden ol
dukça zayıf kalmasıdır. 

Yine bu Plânın bir diğer zayıf yönü; başarı 
ve gerçekleşme şansını büyük insan kitlelerinin 
fedakârlıklarına ve yurt içi özel tasarrufların 
Plânda öngörülen ölçüde, mutlaka o ölçüde art
ması şartının tahakkukuna bağlaması ve bu su
retle objektif bir güvence yerine, sübjektif gü
vencelere dayalı bir plân olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; bu Plânın en çarpıcı 
niteliklerinden bazılarını sıralamış bulunuyo
rum. Şüphesiz ki, bu Plânın diğer karakteristik
lerini de dile getirmek mümkün. Ancak, biraz 
önce arz ettiğim tanımlamalar diğer karakteris
tik yönlerinden daha baskın olduğu için dikkati 
toplamak maksadıyle bu kadarla iktifa edece-, 
ğim. 

Şimdi, Plânın karakteristiklerinin biraz ev
vel arz ettiğim nitelikte olduğunu ispatlamaya 
geçmeden önce, temel felsefesi bu olan ve bu 
felsefenin doğal mantığı gereği bazı sapmalar 
ve çelişkilere göz yumulursa, bu Plânın kendi 
içinde son derece uyumlu, 

Değerli arkadaşlarım; biraz evvel de arz et
tiğim gibi, bu Plânın genel karakteristiklerin
den birinin ve en önemlisinin bütün toplumsal 
kalkınmayı içeren ve genel, şümullü, büyük 
dengeler yaratıcı bir kalkınma aracı olmaktan 
çok, büyükçe bir sanayi programı niteliğinde 
olduğu yolundaki savımızı kanıtlamak ve ispat
lamak için, başvurduğumuz mehazın bizzat bu 

plân dokümanının birinci, ikinci ve dördüncü 
kitaplarında numara verilmek suretiyle yapı
lan açıklamalar yolu ile işe başlayacağım. 

Gerçekten bu plânın büyük bir sanayi prog
ramı olduğu ve bu tercih ile yapıldığı dikkat 
buyurulursa plân dokümanının birinci kitabının 
24 ncü sayfasında şöylece ifade edilmiş bulun
maktadır. 

« . . . o halde iktisadî gelişme hızlandırıla
cak malî kaynaklar artırılacaktır. Bunun için 
önce mevcut kaynakların belli bir ağırlık mer
kezinde toplanması gerekmektedir. Bu ağırlık 
merkezi tarihte denenmiş ve milletçe benimsen
miş bir alternatif olarak sanayileşme cephesin
de tesis edilecektir,» 

Görüldüğü gibi açıkça, kesin olarak bütün 
kaynakların belli bir ağırlık merkezinde top
lanması bir sanayi cephesi teşkili plân strateji
sinin temel görüşü ve anlayışıdır. 

Yine bunun gibi aynı dokumanda; «Yapısal 
değişmeyi sağlamak için millî güvenlik gerek
leri de titizlikle göz önünde tutularak, ileriye 
ve geriyi besleme etkisi, gücü ara malları sana
yiinde istihdam yaratan teknoolji üretiminde 
itici ve özendirici felsefeye sebep millî hâsılaya 
katkısı yüksek, yabancı ekonomilere bağlılığı 
hafifleten; ama uluslararası ticaret alanında 
Türkiye'yi güçlü bir ticaret ortağı haline geti
recek, yatırım malları sanayiinin toplam sanayi 
üretimi içindeki payının arttığı bir sınai yapıya 
ulaşmak amaç edinilmiştir.» denilmiştir. 

Bu iki paragrafta dile getirdiğim görüş, an
layış, kesin inanış bizim bu plânın gerçekten 
bir büyük sanayi programı, niteliği taşıdığını 
bizzat kendi içinde mevcut anlayış ve inanışla 
ispatlıyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu plân dokümanının 
yalnız birinci kitabında şimdi dile getirdiğim 
pasajlar değil, daha birçok yerlerinde görüş ve 
anlayışımızı doğrulayan sayısız belge ve öneri 
vardır. Kıymetli vakitlerinizi almamak için her 
birisini okumak istemiyorum; ama merak eden
ler için 27, 29, 32 nci sayfalara bir göz atmala
rının yeter olduğunu söylemekle iktifa ediyo
rum, 

Şimdi, neden dolayı iktisadî, sosyal ve kül
türel hayatı topyekûn kapsayan ve kalkınmayı 
genel bir plân içinde gerçekleştirmeyi öngören 
bir plân yapma yerine, büyük bir sanayi prog-
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ramı niteliğinde belli alana kaynakların hemen 
tümünün yığılması ve yoğunlaştırılması zorun-
luğu ile hareket edildiğinin nedenlerini arz ve 
izaha geçeyim. 

Değerli arkadaşlarım; plân yapanları ve ga
yet tabiî bunu getiren Hükümeti, kaynakların 
tümüne yakınını belli bir alana ve o alanda da 
belli bir kesime, yatırım malı ve ara malı yapan 
sanayilere, ayırmanın hür bir düşünce ile, hiç 
bir endişe ve kuşkuya kapılmaksızm yalnız ta
rih içindeki memleket gerçeklerini göz önüne 
alarak «Türkiye kalkınmasını böyle bir araçla 
mümkün hale getirmek olasılığından başka yol
lar yoktur» düşüncesi hâkim ve bu plânın böyle 
bir temel tercih içinde kaldığını iddia etmeye 
kimsenin mecali yoktur. Elbetteki ifade etmek 
isteriz ki, sanayileşme ve sanayileşmede ihtisas
laşma, yatırım malı ve ara malı yapma yolu ile 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı en etkin bir 
araç aracılığı ile gerçekleştirme düşüncesi, ina
nışı ve anlayışı, modern ekonomi politikası an
layışında ve Türkiye gerçekleri içinde övülgiiye 
lâyik bir seçiş ve anlayıştır. Hakikaten de bu 
tür sanayiin kurulması gereğinden hareketle, 
kalkınmayı sağlamaya girişmek hiç yanlış bir 
düşünce değildir; ama böyle bir tercih, böyle 
bir temel hedefin seçiminde yalnız en etkin kal
kınma aracı olduğu için böyle yapılmıştır savı, 
hem doğru, hem de Türkiye gerçekleriyle tama-
miyle bağdaşır, olabilirlik yönü ve yanı çok 
kuvvetli bir görüş ve düşünce değildir. Günkü, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde, sosyal 
yaşama koşulları öylesine kendine özgü bir 
karakter arz etmektedir ki, Türkiye'nin kalkın
masında en etkin araç olan sanayileşmeyi ve 
onun içinde ihtisaslaşarak yatırım malı ve ara 
malı yapma yöntemlerini kullanmak suretiyle 
plânlı kalkınmaya girişim iyidir; fakat tek ba
şına yeterli değildir, gereken amaca, hedefle
nen amaca ulaşmaya yararlı değildir. Türk 
sosyal ve ekonomsal hayatının gerçeklerini bir 
yana iterek, oldukça asın bir ekonomisin düşün
cesi ile harekettir ve hele gerçekleşmesi istenen 
hedefin, (Biraz sonra arz edeceğim) olması'mut
laka lâzımgelen ve fakat oldurulması elimizde 
bulunmayan birtakım şartların gerçekleşmesine 
bağlanması hakikaten hem gerçekçi değildir, 
hem yeterli değildir. 

Bu sözlerimin sonunda şöyle bir cümle ile 
fikrimi daha iyi kanıtlayacağımı sanıyorum. Bu 

Plânın böyle bir temel tercihi ile bir büyük sa
nayi programı halinde düzenlenmesinin gerçek 
nedeni, yalnız kalkınmada en etkili aracın sa
nayileşme olması düşüncesi değil, ve fakat dış 
ekonomik ilişkilerimizin, özellikle Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile yaptığımız geçiş dönemini 
düzenleyen Katma Protokolün, Türk ekonomi 
hayatına ve ekonomi siyasetlerine yüklediği o 
denli ağır, kaçınılmaz ve üstesinden gelinmez 
birtakım yükümlülükler ve olumsuz baskılardır. 
Plânı yapanlar Katma Protokolün bu ağır, ka
çınılmaz ve olumsuz etkilerinin Türk ekonomi
sini bastan başa, boydan boya çok kısa süreler 
sonra kaplayacağını ve kapsayacağını görmüş
lüğün bilinci ile, bu protokol muvacehesinde Tür
kiye'yi kendine özgü şartlar içinde, kendine öz
gü politikalarla kalkındırma mümkün olamaya
caktır kaygısıyla, neyi kurtarırsak en kazançlı 
ve 3'ararlı oluruz düşüncesinden hareket etmiş
ler, elemişler, ölçmüşler, biçmişler, tartmışlar, 
bakmışlar ki ancak bir dalda en önemli, 
en değerli kalkınma aracı olan sanayi
leşme ve. onun içinde yatırım malı ve 
ara malı yapan sanayileşmeyi kurtarır
sak, Türkiye'ye büyük hizmet yaparız dü
şüncesinde bulunmuşlar. Böyle yaptıklarını is
patlamaya geçmeden evvel «Ve ama» diyerek 
söze başlamak istiyorum. 

Belli bir süre içinde, özellikle 22 yıl içinde, 
gerçekte 12 yıl içinde, daha da gerçekçi olursak 
7 yıl içinde ve 13 yıl içinde Türkiye'yi 'kalkın
ma politikalarını düzsnlemede ös'gür olmaya
cağımız !bir ortaına girec-sği düşüncesinden ha-
reketls. bu sürenin kiTakğını, bu süre iekıd's ge-
röken kalkınma düşeyine ulaşmanın mümkün 
clmayacağm âa hesaplayarak, bu plânın baş-a-
mc-ırsı \-a o-eroekk •tm: HisnEiı, sösünü ettiğv 
miz Katma' Protokolde 'büyük genh ve derin 
değişiklikler yapiLraaı şartına bağlamış.!ardır, 

-Ta. 
aıacam cümle ue 

Ki; 

L'sye te'i^ra? oalıaacağım. IkilH 'bir zorun-
karşmnıda kalmımşfcr. Zorunluluk şu: 

Lönemlsr içinde Türkiye kallnnmada. 
ekoTiiD'mml hayatı gelirtimcde, yapısal değb'k-
likleri sağlamada, modernize olmada, velhâsıl 
ileri ;Iü~.£yls:'3 erljrrî'üe ar'ık tara 
iverdi imaü:, ker-Ji =eç.me!:ri ile c 
V. ir takı m politika'ara bağlı kalamayacaktır. 

parkalar: , en ka?if tâbiri ile, 

- ! T/l Ji 

.U.?.;J.ZL 
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kendisi ile '.birlikte başkaları düzenleyecektir. 
O sartlur iciiüie, Türkiye rıhı tarihi içinde ken
dirce özgülüğü yüzümden Türkiye kalkuıma'i 
zorlaşacaktır. Bu itibarla, «Bu Katma Protokol 
hükümlerimin mutlaka ve istediğimiz 'biçimde 

öî cii'İİGic'ji sorunludur» denilmlş-
tir. 

Değerli arkadaşlardım; «Böyle bir şey clen-
luorniştir, ydk'jıır'» şeklinde sayın sorumluların 
bize tûlbiri meşhuru ile arzı cevap edeceklerini 
"biliyorum, Ş'mdiden beyle düşünüldüğünü ka
nıtlamak için, başka belgelere veya ispat va
sıtalarına müı'aeaat etmeyeceğim, Bizzat plân 
dokümanında bu konuda görebildiğim kadar 
en as beş yerde kimi «'Sineklik kasandınlacak
tır.», kimi «Değiştirilmesi sorunludur. kim)!» 
«uygulamada kolaylıklar 'sağlanmalıdır,», kimi 
«Bu protokol ile 'bu işin yürütülmesinin güçlük
lerini takdir buyurunuz.» gibi süzlerlle çok çe
şi t! yerlerle öneriler, iddialar, istekler vardır. 
Eğer sabır ve tahammül hudutlarını taşınma
mak gibi bir kıışıkıı içinde olmasam, bunlaaiı 
birer birer okumak isterdim. Birer 'birer oku
mayacağım, ama birer ikişer satırla okumak 
sorunda olduğumun kabul edilmesini istirham 
edeceğim. 

«.,. TM.dy3!niû belirli bir >üre sonunda güm
rük 'birliğini gerçekleştirmek karan ile Av
rupa Ekozicmik Topluluğuna 
sı, Türk ekonomisini 
karşı karşıya bırakmıştır. 

ortak üye o!ma
hir yarışma ile 

«Gereekten, Tüılkiye belirli bir dönemin 
sonunda Avrupa'nın en ileri ülkeleri ile aynı 
topluluk içinde yaşayacak ve onlarla rekabet 
edebilecek bir düzeye gelmek zorundadır. Bu 
durum, Tüıkiye'nin yukarda sayılan sorunla
rının bu dönem içinde ve nitelikli bir biçim
de çözümlenmedim gerektirmektedir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu üyeliği, gümrük birliği 
yükümlülükleri yanında, saman sınırlaması yö
nü ile de, Türk ekinomisinin sorunlarının çö
zümü sürecine önemli Ülr güçlük olarak yan
sımaktadır. Gümrük birliğini 22 yıfl içinde ger-
ç&klektirme zorunluluğu, Türk ekonomisinde 
s orunların çözüm süresini kısaltmakta, böyle
ce çabaların yoğunlaştırılmasını gerektirmelkte-
dir. Bu 'durumda 'soranların çözümünde öncelik
lerin dikkatle tespiti önemli bir konu olarak 
ortaya çıkmaktadır.» 

«... Türkiye'nin kailkınma çabalarının güm
rük birliğine ilişkin yükümlülüklerle (bağdaş
tırıl ması -zorunluğu ortaya çıikmaiktıaıdır. Bu du
rum, Türk eikonomisinin kalkınma amıaçlaramn 
i^tensn şekilde gerçeıkleştirilımıeisinli zaman za
man güeleştk^bilecektir. Bu halkımdan geçiş 
döneminin Katma Protokol ille düzenlenen uy^ 
galama biçiminin kallnnma amaçları ile bağ-
daştıi'ilmasında duyulan esneklik ihtiyacı so
run olarak belirmelktödir.» plân dokümanı, say
fa 123, madde 203 - 204. 

Gerek Türk toplumunun çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşmak amacı, gerek Avrupa Eko
nomik Topluluğu ille ilişkilerde göçüş dönemi
ne girilmiş ıbulunması 'sorumların çözümümde 
belirli nitelikler aranmasını zorunlu kılmak
tadır. 

Üçüncü Plân dönemine girerken, Türkiye 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklığı Üişkd-
lerhüde gümrük birliğine aşamalı uyum dere
ce:! olan geçiş dönemi başlamış bulunacaktır. 
3u durum, Türkiye'nin bugün karşılaştığı so
ranların gümrük birliğinin tamamlanma yılı 
elan 1995'e kadar bu birliğe katılmanın gerek
tirdiği Hiçimde çözümlenmesini zorunlu kılmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; burada uzun cMuğu 
için hülâseten geçeceğim. 

Türkiye'nin gedlş dönemine varmasını sağ
lamak maksadjyle 1970 yılında Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile imzalamış bulunduğu Katma 
Protokolün bildiğiniz gibi 1971 yılı Temmuzun
dan bu yana ticarî hükümleri uygulanagelmek-
tedir. Türkiye şimdiden gerek gümrük indirimi 
acısından gerek miktar kısıtlaması açısından bu 
Protokolün öngördüğü yükümlülükleri üstlenmiş 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Katma Protokolün bi
raz evvel arz ettiğim biçimde mutlak surette de
ğiştirilmediği takdirde üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın başarı ve gerçekleşme şansının bulunmadığı
nı bizzat plân dokümanında işaret ettiğim pasaj
larda ileri sürülen gerekçelere dayandırmakla ik
tifa etmek yetmez. Şuna eminim ki, katiyen kü
çümsemek için söylemiyorum; Katma Protokol 
müzakerelerinin cereyan ettiği siyasal ortamın 
özelliği, Türk kamuoyunun ve Türk Parlâmento
sunun dahi bu Protokol hakkında yeteri kadar 
bilgi sahibi olma olanağına imkân vermemiş, mü-
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saade etmemiştir. Cidden görevimiz olmasa idi, 
bizim de bu Katma Protokolün Türk ekonomisi
ne, Türkiye'ye yüklediği hükümlerin ne olduğu
nu bütün ayrıntilarıyle bilmemize imkân yoktu. 
Onun için eğer hakikaten müsaade buyurursanız 
4 ncü kitabın 997 nci sayfasında 2101 numarada 
ortaya konan ve Katma Protokolün niteliklerini 
dile getiren pasajı okuyayım. Ama, müsamaha 
etmezseniz hülâsa edeyim. Lâkin, hülâsamda ek
sik kalırsa, sizin bu dokümanda bu parçayı oku
manızı istirham ederim. 

Şimdi 4 ncü kitap sayfa 997, 998'den okuya
cağım : «üçüncü Plân döneminde ithalât, sanayi
leşmeye, yeni teknolojilere, iç tasarruflara, fiyat 
istikrarına bağlı olarak düzenlenecektir. Ancak, 
ithalât plânlaması Üçüncü Plân döneminde Av
rupa Ekonomik Topluluğuna karşı üstlenilen yü
kümlerden de etkilenecektir. Katma Protokolün 
ticarî yükümlerini kapsayan geçici anlaşma 1 Ey
lül 1971 tarihinde yürürlüğe konulduğundan» 
Ben Temmuz dedim, düzeltirim. «Türkiye, Kat
ına Protokolde yer alan % 35 lik konsolide li
berasyon uygulamasına başlamış...» Yani, 1967 
yılında AET'ndan yaptığımız ithalâtın % 35'ine 
tekabül eden bir kısmının libere edilmesi, kota
lardan çıkartılması ve bu oranda AET'ndan itha
lât yapma zorunluluğumuz bir yükümlülük ola
rak üzerimizde duruyor ve başlamış bulunuyor, 
yürüyor. 

Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler üze
rindeki ilk indirim gerçekleştirilmiştir. «Katma 
Protokol hükümlerine ve Katma Protokolün 1973 
yılında yürürlüğe konulacağı varsayımına göre, 
konsolide liberasyon oranı 1975 yılında, 1967 yı
lı topluluk çıkışlı özel ithalâtın % 40'mı kapsa
yacak, gümrük vergileri ve eş etkili vergilerde
ki indirim ise 12 yıllık liste üzerinde 1975 yı
lında yapılacak ikinci indirim ve 1977 yılında 
yapılacak üçüncü indirim sonucunda % 30'a ula
şacaktır. 22 yıllık liste üzerinden % 5 ile baş
layan indirim 1975 yılında yapılacak ikinci indi
rimle % 10 oranında yükselecektir. Ayrıca, libere 
edilmemiş maddeler ithalâtında...» 

Ekonominin, plân hedeflerine göre sanayileş
meyi sağlayacak şekilde yönlendirilmesi için 
Katma Protokol hükümlerinin uygulanmasına 
belirli bir esnekliğin kazandırılması gerekmekte
dir, diyeyim ve size tekrar ricada bulunarak bu 
pasajları okumanızı dileyeyim. 

Değerli arkadaşlarım; işte bu önemli bir so
run, bir büyük gerçek, şümullü, evrensel bir ger
çek. Türkiye'nin bütün sorunlarının düğümlen
diği bir durum. «Olma veya olmama noktasına 
gelmişliğin ruh haleti içinde» dedim. Doğru; bu 
o. Hattâ şu anda çok değerli plân uzmanlarının 
bir yanlış anlama ile gereksiz bir töhmet altın
da kalmaları kuşkusu ve kaygusu içimde olma
sa, Plânlama Teşkilâtının bu Katma Protokol ko
nusunda yaptığı çalışmaları içeren beş adet bü
yük kitabında çok veciz, çok kesin, çok müdellel 
(eski tabiriyle) kanıtlı surette ortaya koyduğu 
gerçekleri buradan dile getirmeyi bir parti bor
cu değil, mübalâğa etmiyorum, bir memleket 
borcu olarak ifa etmek isterdim; ama tekrar edi
yorum, Plânlama Teşkilâtının bir yanlış anla
mayla töhmet altında kalmasından sakınıyorum 
ve sırası geldiğine kani olduğum için şu an
layış ve görüşümü lütfen içtenlikle 'kabul bu
yurmanızı partim adına da, şahsım adına da ri
ca ederim. 

Arkadaşlarım, bu konuya ilişkin, ki daha son
ra da devam edeceğim, eleştirilerimin amacı bâ
zılarının sandığı veya sanacağı gibi Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile Hükümeti, DPT ile diğer çev
releri, DPT ile siyasal örgütleri karı karşıya ge
tirmek ya da DPT'nı övmek, ya da yermek mak
sat ve niyetini gütmüyorum. Niyetim ve maksa
dımı açıkça müsaade buyururlarsa partim adına 
söylüyorum. 

Maksat ve niyetim şudur : Bu önemli tarih
sel, evrensel sorunu Katma Protokol ve Tür
kiye denklemimi Türkiye yararına ve lehine 
çözümlemek için çırpman, başta DPT uzman
larına ve bu konuda uğraş, mesai sarfetmiş 
mihraklara, Türk halkının yanında bulunan 
her kesime, meseleyi duyurmak, iletmek, yay
mak ve bu suretle Katma Protokolün Türkiye 
lehine değiştirilmesini sağlamak için Türfk gü
cünü büyültmek, çoğaltmak ve bu uğurda bir 
kamuoyu yaratmak, bu görüşte olanların yanı
na taraftar toplamak maksat ve niyetini güdü
yorum. Yoksa burada tâbirimi mazur görüin 
başkası aklıma gelmedi, ucuz bir şekilde Kat
ma Protokol budur, DPT'nm görüşü budur, 
plân budur deyip geçmek ve bir meseleye 
şöyle bir dokunmak yetmez. Memleket şümul 
bir konuda bu doğru düşüncenin yanma ne 
kadar çok taraftar toplarsak, kamuoyunu bu 
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nemene şartlandirabilirselk, o derece büyük 
hizmet yapmış olacağımıza kaniim ve ondan 
bunu dile getiriyorum. Niyetim ve maksadım 
budur. Partimin de niyeti ve maksadı budur 
sanıyorum, eğer tasvip buyurulursa. 

Değerli arkadaşlarım, Katma Protokol konu
sunu bitirmek belki bir çoklarını memnun 
edecektir, ama bizi etnıekecektir. 

Değerli arkadaşlarım; Katma Protokol ya
hut ilişkilerimiz konusunda bir özelliği de dile 
getirmekte fayda vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başından 
beri Ankara Antlaşmasının hükümlerinin ko
yucusu bir parti olarak tamamen yanındayız., 
müdafi'yiz, destekçiyiyiz ve sonuna kadar da 
o yolda yürüyeceğiz; ama bilinmesi şart olan 
bir gerçeği de ifade edeyim Katma Protokol 
ile Ankara Antlaşması arasında bir uyumlu
luk ve benzerlik yoktur. Çünkü, Ankara Ant
laşmasının birçok maddelerinde açıkça be
lirttiği gibi, iki önemli fartı, Katma Protokola 
da, Türkiye'nin Ortak Pazarla olan ilişkile
rine de vazgeçilmez düstur, vazgeçilmez ahenk 
olarak, vazgeçilmez Anayasa olarak bir Ana
yasal hüküm koymuş bulunuyor. Cümleyi daha 
iyi kurmak lâzımg'elir. Ne diyor? 

1. Türkiye'nin hızlandırılmış kalkınması. 
2. Karşılıklı ve dengeli yükümlülükler il

kesine bağlı olarak biz Ortak Pazar ile 
entegre olacağız, bütünleşeceğiz. 

Oysa, Katma Protokol, bu her iki temel 
esastan, tâbir caiz ise Anayasal esastan, o 
anlamda yoksundur. Hattâ, bu iki temel esa
sın tam tersine, Türkiye'nin aleyhine düzen
lenmiş bir belgedir. O kadar ki, «Türkiye'nin 
hızlandırılmış kalkınması önlenmek istemiş
tir» diyebilirim. 

Efendim dış ekonomi aleyhtarlığı ya da 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile entegre olma 
aleyhtarlığı diye tanımlayarak kolayca bu 
iddianın üstesinden gelinmez. Ülkenin ulaştığı 
seviye, artık bu anlayışları kolaylıkla el tersi 
ile itecek seviyeye gelmiştir. «Nasıl iddia edi
yorsunuz?» derseniz, şimdi Devlet Plânlama 
Teşkilâtının daha Katma Protokol imzalanma
dan fevkalâde iyi niyetle ve yüreklilikle or
taya koyduğu görüşleri kapsayan şu bilimsel 
araştırmalarını kanıt olarak ortaya koyaca
ğım. Yazıyor, hem de Türkçe ile yazıyor. 
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Benim yaşımdan biraz yaşlı, benim yaşımda 
olanların kolay anlamayacağı; fakat bugün 
Türkiye'sinin çok kolay anlayacağı bir dille 
çok güzel1 anlatıyor ve diyor ki; 

«Türkiye'nin hızlandırılmış kalkınmasını 
bu Katma Protokol sağlamıyor» diyor. Hattâ, 
konumuzla yakm ilgisi olduğu için, çok ye
rinde bir savı da ileri sürüyor ve «Türkiye'nin 
kalkınması planlı olacaktır. Bu, Anayasal 
bir gerektir, gereksinmedir, bir emirdir. Oysa, 
Katma Protokol plânlı kalkınmayı önleyecek 
birtakım hükümleri de içinde saklıyor. Çün
kü, Fransa ve italya bir ölçüde ve bir nite
likte, kendisine özgü nitelikte plânlar yap
maktadır. Almanya ve diğer ülkeler böyle 
Plân yapmalarının karşısın dadır, pak ya
kında bu konuyu Ortaklık Konseyine getire
ceklerdir ve orada da bu plânlı kalkınmaya 
bağlı olan ülkelerin, bu plânlı kalkınma 
yönetiminden uzaklaşmalarını isteyecEklerdir.. 
Türkiye'nin de haydi haydi böyle bir duru
ma geleceğini hesaplamak için kahin olmak 
lâzım değildir» diyor ve giderek plânlamanın 
Katma Protokolün yapılmasından önce yapı
lan çalışmaları nazarı itibare almamasından 
yakmıyor. Ciddî bir endişe olarak, Katma 
Protokol yüzünden bir daha Türkiye'de 
plânlı kalkınma yöntemlerinin kullanılma
sının iyiden iyiye tehlikeye girdiğini söylüyor. 
Biz bunu, biraz evvel şekil ve semai ini gösterdi
ğim incelemeden öğreniyoruz. 

Bir ilâve yapmak istiyoruz. O saman da söy
lediğimizi, tabiî nazarı itibara alınmadığı için, 
tekrar etmek lüzumunu duyuyorum. Bu vazi
yette Türkiye ve onun sorumlu iktidarları bü
yük bir hataya düşmüşlerdir. Bir yanlışı tercih 
etmişlerdir, öyle anlaşılıyor iki, Türkiye önce 
kalkınma plânlarını yapmalıydı; sonra, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna geçiş dönemini düzen
leyen Katma Protokolü dmzalamalıydı. Bina
enaleyh, Türkiye ide plânlı kalkınma yöntemle
rini nerede ise elden alacak biçimde hükümleri 
kapsayan Katıma Protokolün, bu plânlama mü-
zaıkerelerii sırasında bu yönü ile de Türkiye kal
kınmasına .'ters etki yapacağını ifade etmek de 
bir borçtur. 

Denecektir ki, nasıl mâni olunur? Bu, bilin
mesi gereken normal, gerçek bir bilimdir. Bildi
ğiniz gibi, Katma Protokol ile geçiş dönemine 
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vardığımız Avrupa Ekonomik Topluluğa ilişki
lerimizde giderek «Ekonomi IDOE tokalarının bir
birine yaklaştırılmasın maddesi yüzünden, eko
nomi politikalarının veçhesi, niteliği Avrupa 
Ekonomik Topluluğunu 'teşkil edan Altılar da 
ne ise, Türkiye ninkinin de öyle olmadı zorunlu. 
Ekonomik politikalarının yaklaştırılması saygı 
değer bir incelik. Bu itibarla, plân yapmak 
mümkün müdür, değil midir? Çok zor peydir. 

Türkiye'nin maddî imkânları ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu üyelerinin maddi imkân
ları arasındaki .dengesizlik, Hatma Protokolde 
gosonüns alınmalıydı ve tavizler, yükümlülük
ler bölüştürülürken bu ana, bu temel veri gHz-
den uzak tutulmamalıydı, deniyor. Doğrudur. 
Oysa, Avrupa Ekonomik Topluluğu bu Protokol 
ile bici, kendisi ile e? kudrette bir ülke olmadı
ğımızı bilmezlikten gelerek üt is, bezirganca bir 
çekişme ile taviz verirken, daha da fazlasını al
mak için uğranmış, didinmiş, didinmiş, didinmiş 
ve bizi 19711313, 12 Martlara s ineden ence 
iğinde bulunduğumuz siyasal, sosyal, ekeucuı-
sal ortamın, bozuk 'düşenin en bozulduğu bir 
dönemde yakalamış. Nasıl mı? Müzakere masa
sına oturduğumuz zaman «Türk Dışişleri Ba
kanlığının sorumluları işi bilirim..,» Bu ülkemin 
Devlet kesiminde namuskârane mesai sarf eden 
ve memleket çıkarları için yürek çarpıntısına 
uğrayanların ikazlarına rağmen, oradaki dele
gasyonuna «imzala, imzala» demeye gelen tali
matlar vermiş; verdi; daha evvel de söyledim. 
O Devlet Plânlama Teşkilâtı, burada tekrar edi
yorum, tarikte övülmeye lâyik bir giirev yap
mıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı 12 yıllık lis
teye ve 22 yıllık listeye hangi malların konul
ması lâmmgeldiği yolunda, o acelecilik, o keşme
keş, o birbirini çe'en o birbirini ifA:: eden bi
linçsiz ••davranışlar içinde çırpınıp durmuş, çok 
kısa donemler içinde ne kurtarırsam kârdır feh
vasınca ve zorunluluğu içinde 12 yılda gurur ük-
leri indirilecek, 22 yılda gümrükleri indirile
cek listelere ne koyabilmipe, ne kurtarabilmi
şe kurtarmış ve koymuş. Ama ne yapılsın ki, ba
şında Avrupa Ekonomik Topluluğu, konsolu!: s-
yonun % 45 yahut % 40 olmasın:, gümrük in
dirimlerinin değil 12, 8 seneden başlauıasmı; 
gümrük indirimleri miktarlarının birinci sene
de % 5, ikinci senede % 10 gibi çok kısa dö
nemlerde ve büyük ölçeklerde indirilmesini syU 
inatla ve ısrarla ist emiş ki; Devlet Plânlama 

i eOıT;.' usaaıuny. Barbakan luzurunaa 
yaptığı büyük çabalarla Türkiye'nin işte şimdi 
-uDlmuk ya da olmamak,; noktasına, bugünkü 
•olumsuz duruma biraz biraz dana as ağır şart
larla geknsbilmistiu Ama ne yapılsın ki, cnşart-
lar, Avrupa Ekonomik Topluluğunun vazgeo-
rıediği çıkarlar, o 'çalışmaları bir yerde etkisiz 
bırakmıştı. îuûuuiâş bu küruüde bir kanun mü
nasebetiyle dile getirdiğimiz, dün de Sayın 
rtibllî Birlik Ec-mkesi Üyesi Ahmet Yıldız Beye
fendinin de belirttiği gibi; bir kişinin veya iki 
kişinin verdiği kanun teklifiyle (Türkiye'de 
uyak sanayiinin kurulmasını öngören davranı
şın üigblr zaman karşısmda olmamakla beraber) 
bu kadar ağır bir sanayi kuruluşuna gönüllü ta
sarruflar fi.narsm.ani yoluyla, girmenin ne kadar 
sor -okuoağrnı ifade etmiştik. O zamanın ortamı 
içinde, âdeta birtakım kaş çatmalara da maraz 
kaiuıstık. Aslında niyetimiz iyiydi. 

şimdi takınız; morerlan ve ucuular 
12 yıllık listede gümrük indirimine tabi tutula
cak. 7 sene sonra Türkiye'de uçak yapan fabri
ka! ar. imalâthaneler ve buna benzer smai ku
ruluları bilsinler ki, isimlerini alnrdi hatırlaya-
mayacağım, Biritanya'daki bilmem hangi uçak 
firmalarının imalâtı motorları, parçaları ve sal-
mbri bu Pararda karutkrmda bulacaklardır. 
itloseiâ; istanbul/da, meselâ İzmir'de veĵ a Ada-
TuVda; veya İrken derunda gemiler içinde veya 
toprak üzerinde. 

Bilir misiniz, buna karşılık 22 yıllık listede 
hokkıbra cu-r.l. asri ç::rk oyunlarına mahsus 
bmtakmı araş ve gereçler vs saire!er konmuş 
Efendim bunu urcan olsun, sivri olsun diye söy
lemiyorum: nasıl bir hazırlık içinde katma pro
tokol müzakerelerine girildiğini, o dramı ifade 
etmek için arz ediyorum. 1970lerin, 1971lerin 
dramını ortaya koymaya çalışıyorum. 

isterseniz, vaktiniz varsa, sıkılmıyor sanız 
size söyleyeyim; 12 yıllık üstede neler var. Mu
hakkak Devlet Plânlama Teşkilâtına yaslamak 
da doğru değil. Türkiye Makine Odası yayın
larından, (Çok-güzel bir hazırlık, aksini kimse 
ispat ve iddia etmedi, zaten bir gerçeği tespit
ten ileri gitmemiş.) 12 yıllık listeye neler kon
duğunu arz edeyim; çok önemli: izo profil, 
alkoller ve diğerleri, benziuik alkol ve diğerle
ri, kompoze gübreler, iç ve dış lâstikler, moda 
mecmuaları, binek otomobillerin aksam ve par-
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çaları, kuru piller (Türkiye'de pil fabrikala
rının olduğunu hatırlatırım) ve boya yapmaya 
•mahsus çok önemli kimyevî maddeler konmuş. 

Şimdi, ısiz böyle bir genel çerçeve ve çem
ber içindesiniz, işte bu genel çenmber ve çerçe
ve, bir yerde iradenizi selbedssek, sizi muhtar 
olmaktan menedecek bir çerçeve ve çember. 
Binaenaleyh, bundan kurtulunuz, kurtulmamız 
gerekir diye resmî belgeye yazı yazıyor, Plânla
ma Teşkilâtı 

îşte ben, •Cumhuriyet Halk Partisinin söz
cüsü olarak, bu £ orunun Türkiye'ye 'mal edil
mesini ve plânlamanın da, (Tabiî artık Hükü
metin eseri olmuştur) Hükümetin de bu katma 
protokol hükümlerini değiştirme yolunda sarfe-
deeeği çabalara, yandaş toplamaya çalışıyo
rum. 

Efendim, miktar kısıtlamalarının ne demek 
olduğunu ve giderek Türkiye'de liberasyona ge
çişin çok kısa bir dönemle gerçekleşeceğini, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu için özel bir kota 
ayırnifi yükümlülüğüne girdiğimizi, hiç ithal 
etmediğimiz malları her sene artan miktarlarla it
hal etmek zorunda "bırakıldığımızı ve ithalâtçı
ların ithalât karşılımı ya da teminatı adiyle 
bugün Türkiye'de carı dihen sebebiyle yatır
dıkları büyük fonların, azaltılarak ve fakat gi
derek tamamen kaldırılması ve tabiî bu arada 
çok büyük bir gelir kaynağı olan gümrük ve 
eş anlamlı vergilerden de kamu kesiminin mah
rum olacağının hikâyelerini usun uzun söyleyip 
vakitlerinizi almayayım. Böyle bir protokol 
şartları içinde sanayileşme durumunda olduğu
muz iein mi gerçekten en e/ikin kalkınma ara
cının sanayileşme olduğu; yoksa topyekûn kal
kınmayı öneremsyen, önermek gücünden mah
rum kalan plânlama ve Hükümetin sanayiye 
ağırlık vermek suretiyle memleket kalkınması
nın mümkün olacağı saikinden mi böyle hare
ket ettiğini iddia ve ispata medar olsun diye 
söyledim. 

Sayın plânlama olsan, Hükümet ne istiyor?... 
Katma protokolün değiştirilmesi için 22 yıllık 
gümrük indirimi listesi oranının % 50 civarın
da olmasını istiyor; halbuki % 45. Türkiye'nin 
Atina Andlaşmasmın 18 nci maddesi hükümle
rinden faydalanmasını istiyor. Duygusal ve bir 
salt siyasal eleştiri olmaması için, Atina And-
laşmasıyle, Katma Protokol Andlaşması arasm-
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daki çok derin, çok veciz, iıısannı kızgınlık ve
re sek kadar büyük ve aleyhte farkı dile getir
mek isismiyarum. Merak edenler Atina And-
i.'£jma.?.!.!ü!:.ı ib ncı maxı..D>jyi3, ferzim 12 vsya 
16 ncı maddeanizii protokolden okusunlar. 

ithal edilmeyen maddelerin ithalâtı bakı-
•mrnıdaıı 'Ortaklık Konseyinin maddenin seçimi 
"••akımından yetkili kılınması ve nihayet lilbe-
rr^yon konsolidasyoııunun % 30'dan başlaması 
ve uygulamasının % 45'ten itibaren Ortaklık 
Jlori'S&ym'in kararma bırakılması gerekir. Hal
buki 22'İlk liste % 45 olarak tespit edilmiş. 
Ecnsolidasyon % 35 ten başlamış ve giderek 
bunun glıbi listelerin tanziminde fevkalâde zor 
durumlarda kalınmış. 12 yıllık listede olması 
lâzımgelen mallar ile 22 yıllık listede bulunma-
'Si lâzımgelen mallar iyi seçilemerüiş. % 10 nis
petinde aktarmalar olacağı öngörülmüşse de ne 
s.Taıan, hangi konuda, hangi mallar için bu ak-
to.nna'.'arın yapılabileceğini düzenleyen bir hu
kukî araç bulunmamış ve bu protokola konul
mamış. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu izahıma rağ
men, hâlâ katma protokol ve Türkiye, Türki
ye'nin sanayileşmesi ya da topyekûn kalkınma
sı konusunu gereği gibi ifade edemediğimden 
eminim. O kadar ki, hâlâ daha birçok kişilerin 
kafasında bu .meselenin neden böyle büyütül
düğü, abartıldığı ya ela böylesine acı bir dil
le ortaya konduğunu anlamakta güçlük çeke
ceklerini kabul ediyorum. Çünkü bu hakika
ten çok derin ve üzerinde çok durulması gere
ken bir konu. Bu konuya vukuf peydah etme 
gereğini, lüzumunu ve ağırlığından ziyade baş
ka ağırlıkları ifade ederek konuyu müsaadeniz
le bitireyim, çünkü insan tabiatını bilmek du
rumundayım, İnsan biraz bıkabilir. 

Su plânla, bu katma protokol hükümlerinin 
(Esneklik tâbiri ile) kimi yerde değiştirilme
si, kimi yerde başka bir biçime sokulması mut
laka zorunludur, şarttır. Aksi takdirde ben bu 
plânda öngördüğüm hedeflere ulaşamanı. Ne 
olur ıılaşamazsam? Şu olur: Ben hâlâ 1995'te 
dahi iikal tarımsal ekonomiye dayalı bir ülke 
kalırım. Ben hâlâ ufak boyutlu cüce sanayi 
idetanelerinin tamamen anarşik demiyeykn, 
ama rasgele davranışlarından oluşmuş bir sa
nayi bileşimi sahibi olmaktan öteye bir güç ka-
sanamam. Ben bu protokol şartlan değiştiril-
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mezse 1995'te dahi ara malı, yatırım malı, hat
tâ bir ölçüde tüketim malı imal ve istihsal ede
meyecek bir ülke olurum ve ben bu katma pro
tokol hükümleri değiştirilmezse, bir esneklik 
kazanmazsa Türkiye'de yalnız dış ülkelerin mal
larının pazarlandığı bir ülkeden 'öteye bir eko
nomik varlık kazanamam. ihracatım sadece ta
rım ürünlerine inhisar eder. Oysa ihracat ürün
lerimize talep, Avrupa Ekonomik Topluluğun
da çok küçük esnekliklerle büyümektedir. Za
ten tarım ürünü ihracı ile sanayi mamulü deği
şimi süreci daima tarım ürünü mamulü ve mah
sûlü ihracedenlerin aleyhine seyreden bir trent 
•gösterir, bu evrensel bir gerçektir. Daha ileri 
gidelim, gider. Ben kendi işgücümle Avrupa'da 
sanayi mamul üreten, o işgücümle. üretilen ma
mulleri kendi ülkesinde fındık, üzüm, incir, pa
muk ihracederek pahalıya satmaları bir ülke 
olurum. Kendi kendini yok etmenin süreci içi
ne girerim. Bütün dengelerim bozulur, eğitim 
dengem bozulur, özellikle teknolojik dengem 
bozulur ve ben madeni - el - hayat, sonsuza ka
dar böylesine geri bir ülke kahrım diyor. 

öyleyse değerli arkadaşlarım, muhterem 
Parlâmento üyeleri; çok özenle ve içtenlikle 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimin ikinci Oturu
munu açıyorum. 

C. H. P. Grubu adına Sayın Fikret Gündo-
ğan konuşmalarına devam edecekler. Buyurun 
Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Ara vermeden önce yüksek huzurlarınızda 
ağırlığını dile getirdiğim, müzakeresini yap-
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ifade etmek istiyorum ki, bu katana protokol 
hükümlerinin plânda da öngörüldüğü yönlerde 
değiştirilmesi Türkiye'nin kaderinde kaçınıl
maz, zorunlu, vazgeçilmez ve mutlaka önerildi
ği biçime dönüştürülmesi millî borç olan bir 
öğedir, unsurdur. Bütün kamuoyunu bu yola 
sevketmek için elden gelen her şeyi yapmalıyız, 
demekle bu konudaki kalma protokol Türkiye 
ilişkisi ve sanayileşme konusundaki sözlerimi 
şimdilik burada bitiriyorum. Bu yolda birta
kım münakaşalar olursa, daha geniş izahat ver
mek üzere devam ederim. 

BAŞKAN —.Sayın Gündoğan, zatıâliniz 
katma protokol üzerindeki beyanatınızı burada 
bitirmiş oluyorsunuz. Yeni bir konuya intikal 
edeceğinizi anlıyorum. Görüşmeniz, konuşmanız 
öğleden sonraki ikinci oturuma intikal edece
ği anlaşılıyor. Binaenaleyh, size bir insicam, bir 
teselsül fikri içerisinde söz verebilmek için, bir
leşimin birinci oturumunu kapatıyorum. Saat 
15,00'te toplanacağız efendim. 

Saygılar sunarım. 

Kapanma saati : 13,00 

makta olduğumuz Üçüncü Beş Yıllık Plânın, 
başarı ve gerçekleşme şansının kaçınılmaz ola
rak Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye 
arasında düzenlenen Katma Protokol hükümle
rinde yapılması mutlaka şart koşulan değişik
liklerin yapılmasını sağlayabilmek için, Türk 
kamuoyunun siyasal örgütleriyle, kamuoyunu 
oluşturan mihraklarıyle, bilimsel çevreleriyle 
ve topyekûn halkı ile belli bir anlayışa ve belli 
bir güç birleştirme yoluna girmelerini sağla-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Öztürk (Sivas) 
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mak maksadına makrun olduğunu ifade etmiş
tim. Gerçekten de bizim, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak görüş, düşünüş ve anlayışımızın bu 
maksada yönelik olduğunu kabul buyurmanızı 
istirham ederim. 

Vaktinizi daha çok almamak için aynı konu
ya tekrar dönmekte fayda mülâhaza etmiyo
rum. Ancak, daha evvelki konuşmalarımda da 
belirttiğim gibi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
yüklendiğimiz yükümlülüklerin plânda öngö
rüldüğü biçim ve içerikte değiştirilmediği tak
dirde, bu plânın gerçekleşme ve uygulanabilme 
şansının ne olacağı büyük bir problem, büyük 
bir sorun olarak ortadadır. Belki bizi cevapla
mak üzere söz alacak sorumluların, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile düzenlediğimiz Katma 
Protokolde, Türkiye'nin plânlı kalkınmasına ve 
giderek sanayileşmesine engel olan hükümlerin, 
Türkiye'nin istediği biçimde değiştirileceğini 
ifade etmek suretiyle, kamuoyuna, siyasal par
tilere ve Parlâmentoya iyimser bir teminat ve
receklerdir. Faraziyemin muhal olmasını istiyo
rum; muhal faraziye olarak, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkeleriyle Türkiye arasında Katma 
Protokol hükümlerinin Türk ekonomisine olum
suz etki yapacak yönlerinin değiştirilmesine im
kân bulunamazsa; o takdirde hangi alternatifi 
uygulama mevkiine koyacaklarını, hangi yol, 
yöntem ve güçlerle bu plânı, seçtiği temel he
defe, sanayileşmeye ve daha da belirgin olarak 
sanayileşme içinde yapısal değişikliğe; yatırım 
malları ve ara malları yapan sanayie öncelik 
verecek bir biçim ve yapıya ulaştırma olanak
larının ne olduğunu burada dile getirmelerini 
istirham etmek hakkımızdır. 

Tabiî, şu ihtimali hiçbir zaman gözden ka-
çırmadığımızı ifade etmek isterim. Yapılacak 
bütün görüşmelerde, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile oturduğumuz masa başında gerekli de
ğişiklikler yapılmadığı takdirde, işi oluruna, 
ünlü deyimi ile «kadere» terk etmek yolunun 
seçilmeyeceğine, seçilmemesi gerekliliğine; aksi 
takdirde Türkiye'nin gelecekte alacağı veçhenin 
tesadüflere terk edilmek gibi bir ilkellik ve 
olumsuzluk öğesine bağlanmasını hiç bir zaman 
kabul etmeyeceğimizi ve bu davanın daima pe
şinde olacağımızı belirtmek isterim. Yapılacak 
müzakerelerde Türk ekonomisinin kalkınması
na imkân verecek değişikliklerin elde edileceği-
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nin kanıtlarını burada sorumluların açık açık 
dile getirmesini beklemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; sözüme başlarken, 
bu plânın aşırı bir ekonomicilik görüş ve an
layışı içinde hazırlandığından bahsetmiştim. 
Kısaca buna değindikten sonra asıl üzerimde 
önemle duracağım başka bir konuya geçmeme 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Aşırı bir ekonomiciliık anlayışı içinde hazır
landığını iddia ettiğimiz plânın bu nitelikte 
olduğunu kanıtlayan delil, ispat vasıtası yine 
plânın içinde yer almış bulunmaktadır; atma 
plânın içinde yer almayan başka birtakım ka
nıtları da, plânın aşırı ekonomiciliık tutkusu 
ile hazırlandığını ispatlamaya yarar sağlayaca
ğı için dile getireceğim. 

Dediğim gilbi, Türkiye tarihin bu dönemin
de siyasal örgütleriyle, insanıyla, bilimsel çev
releriyle ve sosyal yapısının bugün arz ettiği 
manzarası ile birtakım alışkanlıklara, değer 
yargısı sistemine ve siyaset, ekonomi ve Dev
let anlayışlarına varmış bulunduğunu, böyle 
bir objektif gerçek içinde yaşadığımızı hatır
latmak isterim. Sözümü daha açmak gerekir
se, demek istiyorum ki; bu plân, belli hedefe 
erişmenin şart olduğunu ve fakat bu hedefe va
rabilmek için yol üzerine çıkacak her türlü 
engelin mutlaka ya çıkmamasını, çıkarsa der
hal bertaraf edilmesini başarı ve gerçekleş
me şansının temel öğesi saymıştır. Oysa, Tür
kiye'de siyasal partiler, kalkınma kavramını 
çok yönlü anlayışlar içinde kabul ediyorlar ve 
öylece ifade ediyorlar. Benim de mensubu ol
duğum siyasî parti dâhil bütün siyasî partiler 
bu Plânın salt ekonomicilik anlayışının biraz 
hattâ önemli ölçüde dışında kalmada kaçınılmaz 
zorunlulukları kabul eder durumdadırlar. 

Örnek vererek fikrimi ifade edeyim: Bu 
plân der ki; kamu hizmetlerini sanayileşme he
def ve gayesine yararlı olduğu ölçüde hükü
metlerin o sahaya götürmelerine müsaade ede
rim. Sanayileşme sürecini ve sanayileşme ola
naklarını büyükçe ölçüde temin etmeyen kamu 
hizmetlerine kaynak ayırmayı âdeta bir israf 
sayarım. Bu itibarla, kamu hizmetleriyle plâ
nımın temel hedefi olan sanayileşmenin enteg
rasyonuna, uyumuna birbirini tamamlamasına 
çok dikkat ederim. 
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Bu gerçekten salt ekonomi açısından takdi
re ve övgüye şayan bir düşüncedir; ama «Bu 
görüş ve anlayış, Türkiye gerçekleriyle tam 
anlamı ile bir uyum içindedir» diye iddia et
mek oldukça güçtür. Çünkü, hiç mübalâğasız 
ve belli bir edebiyat türünden yararlanmaksı-
zın denebilir ki, Türkiye tarihi içinde geri 
kalmışlığının bugüne getirdiği miras ile hemen 
hemen her bölgesinde, hattâ en ilerlemiş bölge
lerinde dahi oluşan sosyal olgular yüzünden bü
yük çaplı, geniş kapsamlı kamu hizmetleri ifa 
etmekle, götürmekle, yapmakla yükümlüdür. 

Türkiye'de öylesine bir sosyal gerçek var
dır ki, (Biraz sonra o konulara daha çok deği
neceğim) kamu hizmeti adı altında toplanan 
hizmetlerden büyükçe bir kısmının sanayileş
me açısından hiç de yararlı olmayan bölgelere, 
toplum katlarına veya sektörlere götürülmesi 
isteseniz de istemeseniz de kaçınılmazdır. Bu 
itibarla, siz ekonomik rasyonellik ilkesine çok 
dayalı bir plân yaparsanız, gerçeklerle sizin 
ekonomik rasyonelliğiniz arasındaki çelişki ve 
çatışma bir gün ekonomik rasyonelliğin aleyhi
ne, gerçeklerin lehine dönüşür, siyasal ikti
darlarca dönüştürülür ve plân bütünlüğü, plâ
nın sistematiği, plânın rasyonelliği bu suretle 
zorunlu olarak bozulur. 

Bu veya buna benzer bir çok örnekleri sıra
lamak suretiyle, Türk toplumunun içinde bu
lunduğu sosyal, ekonomsal ortam ve bu, sos
yal, siyasal, ekonomsal ortamdan kendilerini 
ayrı tutmaya kadir olamayan siyasal partiler, 
sizin bu plânda öngördüğünüz ekonomik rasyo
nelliklerin birçoklarını kabule yanaşmayacak
lardır. O takdirde, hazırladığınız plân ile bun
dan sonraki iktidarların görüş, düşünüş ve fel
sefeleri arasındaki çatışmayı kaldıracak alter
natiflerden bu plânı yoksun bırakmak yalnız 
ve salt bir eksiklik değil, çoğu kez plânın ba
san ve gerçekleşme şansını tehlikeye düşürücü 
bir davranıştır. O itibarla plânı, aşırı bir eko-
nomicilik anlayışı ve tutkusu içinde hazırlan
mış olarak niteledim. Bu konuyu burada böy
lece bırakayım, daha ilerideki konularda yine 
böyle bir anlayışın ne kadar geçerfli veya geçer
siz olacağını ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi başka bir ko
nuya geçmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 
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Bu konuda, sözlerimin başımda plânın ka-
raMeristoiklerini tanımlarken arz ve izah etti
ğini gibi, bu plânın hangi zorunluklarla, ne
den dolayı, neyi kurtarabiliriz noktasından 
hareketle büyükçe bir sanayi plânı biçiminde 
hasırlanmış olmasıdır. Her ne kadar böyle ha
zırlanmasını doğru gösteren sebepler de olsa; 
bir yerde plânlardan beklenen, toplumsal kal
kınmanın ekonomik hayatta, sosyal hayatta ve 
kültürel hayatta topyekûn büyümenin ve bu 
büyümenin dengeli olmasının, bu büyümeden 
sektörlere, bölgelere ve insanlara âdil ölçekler 
içinde paylar verilmesidir. Bu hususun önem
senmediğini, daha munis bir deyimle, önemse
nenle diğini, bu büyük dengeli ve âdil ölçeklerle 
dağıtımlı plân olma niteliğine bürünememeyi, 
Türk toplumu ve bu toplumun Anayasasında 
öngörülen plânlı kalkınma anlayışı kolay kolay 
kabul edemez. 

Hangi açıdan bakarsanız bakınız, Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda dengeli kalkınma ve büyü
me ilkesi, kalkınma ve büyümede sektörlerin, 
bölgelerin ve insanların âdil ölçeklerle yarar
lanması ilkesi gerçekten ihmal edilmiş gözük
mektedir. En belirgin ihmal, en belirgin denge 
yoksunluğu, tarım kesiminde yapılmak istenen 
plânlı kalkınmanın çok zayıf, çok az etkili ve 
çok az bilimsel birtakım araçlar kullanmak su-
tetiyle ve âdeta esirgenerek gereğinden, ola
nakların verdiğinden de daha azıyle iktifa edil
mek istendiğidir ve çok açık bir gerçektir. De
nebilir ki, bu plânın tarım kesimini plânlayan 
bölümleri, bir plân fikri ve plânlama ile o ke
simde elde edilmek istenen sonuçlar tabiî tari
hî gelişim içinde gelişme sonuçlarından farklı 
değildir. Bir kesimi hiç plânlamasanız da, tabiî 
ve tarihî gelişim ve oluşum içinde ne elde ede
cekseniz, bu plân tarım kesimine ayırdığı bö
lümlerinde kullandığı araçları, politikaları ted
birleri ve ayırdığı kaynaklarının boyutlarıyle, 
tabiî tarihî gelişim sonucunda elde edilecek hâ
sıladan daha ileri bir imkân ve gelişme sağlaya
cak nitelikte değildir. 

Hemen belirteyim ki, Türkiye gerçekleri 
içinde tarım, tarım kesimi, tarım sektörü, ta
rımda yaşayanlar ve tarımın Türkiye kalkınma
sında rolü ya da topyekûn kalkınmada tanmm 
ele almış biçimi o kadar önemli, o kadar üze
rinde durulması gereken ve ihmal edildiği tak-
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dirde bugün için ve bilhassa ileriki dönemler 
için çok büyük ekonomsal ve sosyal problemler 
yaratacak bir kesimdir. 

Denecektir ki, tanm öyle bir alandır ki, ve
rim tabiat bakımından sınırlıdır; burada yapı
lacak her yatırımın hâsıla kat sayısı düşüktür. 
Tarım öyİ8 bir kesimdir ki, cesimdir, büyüktür, 
geniştir, çeşitlidir, neyin nereye, nasıl ve hangi 
rasyonellik içinde verileceğini saptamak güçtür. 

Denecektir ki, saten tarımsal alanda yaşa
yanlar ve tarım kesimi, ekonomik sektörler ara
sında büyütülmesi ve şimdiki insanlarıyle, şim
diki varlıklarıyla hiçbir aktarma, değiştirme, 
kaydırma yapılmaksızın geliştirilmesi gerekli 
bir kesim değildir. 

Bir tek cümle ile tarım, ekonomsal uğraş 
olmaktan ya da ekonoımsal uğraşların başı ol
maktan ya da bir memleketin varlığının en bü
yük payını yaratır kesim olmaktan çıkarılma
lıdır. Çünkü tarım, ekonomi açısından da, az 
gelişmiş ülkeler açısından da, gelişmiş batı ülke
leri açısından da ne kendine ne de dışındaki sek
törlere yararı olmayan bir kesimdir. Hangi ül
ke tarımı ihmal etmiş, tarımda kalkınma yerine 
tarım dışı sektörlerde kalkınmayı yeğ bulmuş
sa, öngörmüşse işte o ülkeler kalkınmıştır. O 
itibarla biz, temel düşüncemizin, felsefemizin, 
inanışımızın gereği tarım kesiminde arzu etti
ğiniz yahut iddia ettiğiniz ölçekler içinde plânlı 
bir kalkınma süreci ve bu sürecin yürüyebilmesi 
için gerekli kaynak aktarma, tedbir getirme, 
politika uygulama yoluna gitmedik. Bu, salt 
ekonomi açısından batı yolunu izleyen kalkın
mış ülkelerin hem tarihi içinde hem bugün ka
zandıkları hüviyetle mukayese edildiği takdirde, 
bulunacak sonuçlar açısından ilk bakışta doğru 
gözüküyor; ama bir başka gerçek de onun ka
çlar doğru gözüküyor. 

Türkiye, plân dokûmıanıımı hemen her isatı-
randa yazdığınız gibi, ekonomisi hâlâ tanına 
daya'îıı bir ülkedir. 'Türkiye gelişmekte lolian ül>-
keOüT arasındadır. Türkiye tarım kesimlirdeki 
durumu ile başka ülkelıerin durumundan fark
lıdır, şudur budur; 'ama nedir? Gerçekten ta
nım, Türkiye'de nüfusun % 65"inin yaşadığı bir 
kesimidir. Gerçekten Türkiye'de 1972 serıe-jinde, 
1372 seresinde düşüren ekonomlst'larln. veya 
batı yokunu vzlayerek kalkınan ülkelerin geeti-
ği yoldan kalkarak, tanımı kendi tabiî ve tarihî 
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santiarı içinde bırakarak, bütün ekonomik kay-
nakiıarı başka alanlara şevketime mümkündür1 

derseniz; işte bu mümkün değildir, işte bu doğ
ru değiMir, işte bu gerçekçi değildir. Gerçekçi 
İr;: iaîil'ayış vs bakış değildir. Böyle Poir yeli tuta
maksınız, Tuttuğunuz zaman, adlında gene ken
di ekonomik rasyonellerinizi bir yerde çelersü-
nlz, Türkiye hıkının buma tahammül göstere-
ceğ'imi, tarrmda yaşayanların ceza sömürgesi 
şa-rtl?/:! içicide yaşayacağını ve buna 1995'te va-
r.'Iacak yüksek sanayi potansiyelinin niımeti^-
rinden faydalanmak uğruna 25 yıl daha katîa-
raeağmı sanırsanız, gerçek bir 'aldammııya ka-
p^rnıfığınızı ben 'îiize 'buradan inanarak ifade 
edpırüm. Onun işin heımen söyleyeeeğiım ki, ta-
rjra'da plânlama olarak ve o plânıma içinde 
a r̂.ç ve tedbir ••'' olarak getirdiğimiz teknikler, 
pol;itikanı?.r ve öngördüğünüz yatırımlar, yatırım 
basimlcri ve .saha'V,rı bastan aşağı yanbetır, ye
tersizdir ve 'Türkiye'nin basma, dert orıt-Vecek 
bir durrrm yaratmaya en elverişli bir davranış
tır. 

B'akınrz, 'söylediklerimi acıma acısından 
merhamet aç-üsından değil, sosyal ekorönıml 
rr:n"eeJkci":k ae^ırdam karrt^amak için rçize ta
nr ı !k=ıTim:mdeki duruTnrnrrazu kısa kısa ifada 
edecek bir notu okuyayım. 

B;eğerli, arkadaşlarını; Türkiye'n1:1:! tarım ke-
"r^rr.d^ brgivn. gösterdiği marzara sudur : 
3 500 000'd'en far.̂ a tanm iletmesi vardır, Bu 
tarım iletmelerimin: 3 milyona yakım. 1 - 100 
dönüm arasında toprağa sahip ailelerin kimde
dir. Y're tarım kesimiird'e bugün msvcud olan 
dıınıım verim açışımdan ele abmdığı takdirde. 
d^nüım bakıra 100 kilo kadardır. Bu, Avrupa 
ortaliama^ın'n yarıcından bir ımiktar azdır. Ta-
r:rı: kerânrirn.ds yalayanların büyük bir çoğunlu
ğu bir yıl geçirmeye yeter kadar ürün ya da o 
ürünün kargılığında para kazarımıa olanağından 
vckfj'iırdjur. Tarlm kesiımimd*} ya<sıay anı1 arla se-
hıird:3 ya^ayan^ıar arasında gelir farkı 1/16 öl-
çünürdi&d'T. Tamm kesininde yaşayarF.ann kul-
jar.dıkları araç ve gereçler Avrupa ölçülerine' 
nazaran 1/209 ölçeği içindedir. Tanım kesimin
de teknolojik araçlardan, makine âlet ve ede
vatından yararlanma olanağı yok gibidir. Tür
kiye'de 1972 senesinde traktör ve ekipmanlar 
bakımından durum yürekler iacısı bir seviyede-
IİT. Henüz traktörde ve ekipmanllarında gayet 
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cüce boyutlu bir işletmecilik içinde bulundu
ğumuzu bilmeyen kalmamış gibidir. 

Tarım kesiminde yaşayanların içinde bulun
dukları ekonomik şartlar orta zaman şartların
dan pek farklı değildir; hâlâ hava şartlarının 
çok önemli rol oynadığı bir (kesimde yıTık hâ
sıla 1/10 arasında değişecek kadar ağır dalga
lanmalar gösterir, 

Yine tarım kesiminde yaşayanların içinde 
bulunduğu ekonorosal şartlar, meselâ ısn çok 
20 yıl gibi kısa bir dönem içinde o uğraca ge
çinmekten yoksun ve mahrum kalacak bir dü
zey© inmiştir. 

Tarım kesiminde toprak dağılımı o kadar 
dengesizdir İki, tarım kesiminde yaşayanlar bu 
dengesizliğin acı ve ağır yükünü çekmekte de
vam ederler. Tarım kesininde yaşayanlar, ken
di dışlarında oluşan s artlar yüzünden pahalılı
ğın, enflâsyonun en ağırına mâruz kalmış, bü
tün ekonomik ziyadeyi toplayan sınıflara kö
mürü alanı olarak açık, aracı ve tefeci soygu
nuna terkedilmiş, kredi dağılımından (tutun da 
pazarlama imkânlarına kadar her dalda, hiçbir 
resmî olanaktan yararlanamaz halde bulun
maktadır. 

Tarım kesiminin içinde bulunduğu manzara
yı dile getirmek için çok, daha çok sözler söyle
mek mümkündür. Bütün bunları tarım kesimin
de yaşayanların ekonomik vaziyetlerini, sosyal 
vaziyetlerini ifade için söylüyorum. Bu böyle
dir, böyle olacaktır, böyle kalacaktır; biz başka 
yerlerde gelişeceğiz, büyüyeceğiz, işte tarım ke-
simindekiîer o zaman kurtulacaktır diye bir te
mel felsefeden hareket ederseniz, ilk bakışta ha
kikaten bu felsefenin doğruluğuna inananların 
çok. olduğunu siz de görürsünüz; ama biraz ev
vel arz ettiğim gibi ilk zamanlarda ne sanayi
leşmede gereken hızı kazanabilirsiniz, ne de 
hakikaten tarım kesiminden sanayie insan ak
tarmak suretiyle tarım kesimi üzerindeki ağırlı
ğı kaldırmağa hemen muvaffak olabilirsiniz. 

Oysa, çok bozuk bir düzen içinde insanı ca
nından bezdirir ölçülere varmış tarımsal haya
tın hiç ihmal edilmeksizin ele alınmasında zo
runluluk vardır. Meselâ parası olmayan, kay
nakları kıt olan bir ülkede özellikle Türkiye'de 
yaşadığımızı kabul ederek tarım kesimimine da
ha fasla kaynak aktarmadan dahi (ki, biraz 
sonra geleceğim gibi tarım kesimine daha fazla 

kaynak aktarmanın hem ekonomik rasyonelliği 
vardır, hem imkânı vardır), yapılabilecek öyle
sine düzeltmeler, öylesine iyileştirici politikalar 
vardır ki, bunları bir paraya, bir sermayeye bir 
tasarruf hacmine, bir yatırım yapmaya hacet 
olmaksızın sağlamak şarttır. 

Size şimdi ifade ediyorum. Tarım kesimin
de para harcamaksızın yapılması mümkün iyi
leştirmeler nedir? Denecektir M, böyle yaptığı
mız zaman tarım kesimi düzelecekse biz bunu 
plâna almaz, Hükümetler olarak, Tarım Bakan
ları olarak, ya da Ticaret Bakanları ola
rak birtakım ayarlamalarla bunun üstesin
den g*eliriz. Gelemezsiniz. Gelemezsiniz, çün
kü tarım kesiminde mevcut düzen mintara-
fillâh bozulmamıştır. Tarım kesiminde mevcut 
bozuk düzenin öyle sürmesi, başka kesimlerde 
yaşayan, özellikle ticaret kesimlerinde yaşayan 
veya aracılık kesimlerinde yaşayan insanların 
öylesine kalmasını istedikleri bir kesimdir. O 
bozuk düzenin üstesinden gelmek için önce o 
sömürü düzenini, o aracı, tefeci baskısını kal
dırmaya muvaffak olmanız lâzımdır. Oysa, bu si
zin, hele devrimci omayan, reformcu olmayan, 
halkçı olmayan bir Hükümetin gücü içinde de
ğildir. 

Ben şimdi size hiç para ve kaynak aktarma
ya lüzum görmeksizin, tarımda yapılacak bâzı 
iyileştirmelerin nasıl rahatlıklar doğurabilece
ğini yaşanılan hayattan örnekler vererek söy
leyeceğim., 

Toprak Mahsulleri Ofisi bugün ne rol oynu
yor diye araştırdınız mı? Bizim araştırmamız 
sonunda vardığımız sonuç şu oldu: Toprak 
Mahsulleri Ofisi bugün üretici ile ticaret kesimi 
arasında üretici aleyhine yürütülmek istenen 
fiyat politikalarının önleyici bir güvence örgütü 
değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi bugün, üreti
ci ile kendi arasında tarım ürünleri tacirlerinin 
pazarıdır. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi doğ
rudan doğruya üreticiden aldığı ürün kadar, 
hattâ daha çoğunu üreticinin önce tüccara sat
tığı, sonra da tüccarın Ofise sattığı ürünü alır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi bizzat aracı bir kurum 
olmuştur ve tabiî devre devre siyasal çıkar sağ
layıcı iktidarların elinde büsbütün böyle olmuş
tur. Seçim yularından önceki yıllar Toprak 
Mahsulleri Ofisine verilen açık, gizli emirler, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlarını kısması-
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m sağlayıcıdır. Ürün talimatnamede gösterilen 
rutubetten daha fazla ıslaktır; ürün analizi faz
la, yani yabancı maddesi fazladır; ürün sert de
ğildir, yumuşak değildir, ihtiyaca uygun değil
dir; Toprak Mahsullerinin elinde depo yoktur 
veya abm hasadın ortalarına doğru baslar... 
Hepsi bunların gayet ustaca tezgâhlanmış küçü
cük oyunlardır. 

Mesele şudur, biraz sonra geleceğim. Seçim
lere uzaık zamanlarda Toprak Mahsulleri Ofisi
ni hükümetler böyle kullanırlar. Seçime yakın 
senelerde ise rutubet oranı, analiz oranı, depo 
olmaması veya gerekli paranın henüz Ziraat 
Bakanlığından gönderilmemiş olduğu gibi ge
rekçelerin hepsi bir tarafa itilir; sokaklara, tar
lalara altına, saman yayılmak suretiyle milyon
larca kilo buğday veya tahıl alınır. İşte şimdi 
bu sene de böyle yapılmıştır. 

Denecektir ki: «Efendim, toprak mahsulleri
ni Devlet kurumu olan Ofise veya benzeri ku
rumlara aldırmak, yani destekleme alımı yap
mak Türkiye kalkınmasında en olumsuz bir eko
nomi aracıdır.» 

Netekim plân bunu dokümanının muhtelif 
yerlerinde açıkça dile getirmiş, inanacağınıza 
emin olduğum için şimdi dokümanı alıp okuma
yayım yahut vaktiniz varsa alayım... Diyor ki: 
«Destekleme alımı politikası bî^im plânımızın» 
tabiî plânı getiren Hükümetin «saf dışı bırak
mak istediği bir politikadır. Çünkü, destekleme 
alımı yoluyle iki önemli olumsuz ekonomsal so
nuca gidiyor Türkiye'nin ekonomisi». Nedir? 
Destekleme alımları için kaynak bulamıyoruz, 
Hazine imkânlarını ya da para basmayı zorlu
yoruz, bu büyük enflâsyon yaratıcı bir araçtır; 
o itibarla biz destekleme alımı denen politikayı 
bir tarafa bırakmak istiyoruz. 

Ve yine diyorlar ki: «Destekleme alımı po
litikasını güttüğümüz takdirde bundan üretici 
değil, aracı kurumlar istifade ediyor.» Böylece 
tarımın bu kesiminde, pazarlama kesiminde na
sıl bir bozuk düzeniin, bir sömürü düzeninin 
mevcudolduğunu ikrar ve itiraf ediyor. 

Bunun yerine ne koyuyor diye merak eden
lere hemen söyleyeyim: «Biz destekleme alımla
rını elimizden gelirse başka ürün üretmeye çalı
şan, çalışmayı isteyen insanlara veya çiftçilsre 
karsı kullanacağız» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; destekleme alımları
nın saf dışı bırakılması ve Türk köylüsünün 
elindeki ürünü aracı ve tefeci zümrelerine kap
tırması sürecinin bir yerde mutlaka kesilmesi 
ve böylesine bir düzenin derhal durdurulması, 
plânın bütünlüğünü bozma pahasına dahi olsa 
iktidar nasibolduğu takdirde bu partiye bu ko
nuda çok modern, doğru, insancıl, hatltâ ekono
miye de yarar birtakım politikalar geliştireceği
mizi şimdiden buradan ifade eder, Türk köylüsü
ne bizden büyük yarar göreceğine teminat veri
rim. Bir gün Türk köylüsü salt bir ekonomik dü
şüncenin. ıeseri ve esiri olarak bütün varlığını, 
çoluğu çocuğuyle kıs yaz demeden ürettiklerini 
hiç pahasına başkalarına intikal ettiren düzeni 
bizzat yok etmeye, bizimle beraber olmaya zo
runlu bir hareket olarak görecektir. 

Kaldı ki, siz destekleme alımı politikasını 
saf dışı bırakmak suretiyle milyonlarca insanı 
kendi haline terk edersiniz, bunun ekonornsal 
bir anlayışın, bir felsefenin, kalkınmanın zo
runlu bir tedbiri olduğunu ileri sürerseniz de, 
tarımda yaşayanların üretmek için işletmelerin
de kullandıkları girdikleri onlara .satanların in
safla değil, aşırı sömürü ile değil, gaddarlıktan 
ileriye insanlık dışı hareketlerine kendi politi
kalarınızla, yanlış politikalarınızla veya tercih
lerinizin gereği ekonomik ziyadeyi belli bir 
zümre elinde toplayıp öylece sanayi sermayesi 
yaparım düşüncesiyle hareket ederseniz, o in
sanları, tarımda işletmelerine girdi olarak kul
landığı bütün malları alamayacak duruma dü
şürürsünüz. Sonra da gelir plânda tarımda tek
noloji kullanımı çok zayıftır, traktör ve ekip
manlarını çok az kullanan bir sahadır dersiniz. 

Peki efendiler, traktör fiyatlarının 1965'ten 
bu yana ne miktar arttığını demeyeceğim, de
ğişiklik gösterdiğini cesaretle şu kürsüden ifa
de etmeye kadir misiniz? Kaç tane montaj fir
masının 4 yıl gibi kısa bir dönemde yarısını da 
peşin almak suretiyle Türk köylüsüne dışarda 
içerisdekinden 'beş defa daha ucuz olan traktörü 
Devlet parasıyle sattığını ve böylece Devleti 
bir nevi kullandıklarını; onu alabilenlerin hem 
o firmaları zengin ettiklerini, hem de traiktör-
süzlerin tarlalarını sürüp ekerek büyük zengin
likler kazandığını (bilmez misiniz Traktörü ki
me verdiğinizi, kaç dönüm toprağı olanın trak
tör aldığını, o kadar dönüm toprağı olmayanın 
traktör almadığını bilir ide, traktör ve ekipman-
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larla tarımın eihazlanidırılması lüzumuna işaret 
edersiniz. Traikiör alanların o kadar dönüm ta
pulu toprakları olmadığını oradan, buradan, 
köyden ve ışuradan birtakım belgeler getirip 
şu kadar dönüm, toprağı isticar eyledik!erini is
pat etmesi üzerine açıkgözlerin traktör sahibi 
olduğunu bilmez misinim? 

Bu 'traktör ve ekipmanlarla Türk tarımının, 
evet söylüyorum, birçok bölgelerde emek - yo
ğun olmaktan çıkıp, sermaye - yoğun hale gel
diğini bilmez misiniz? Size binlerce köy göste
ririm. 

Affedersiniz, bu sözlerimi bir sohbet olarak 
anlayınız, bir gerçeği -böyle dile getirmek müm
kündür. 

Adam kahvede oturur, 20 dönüm, 30 dönüm, 
40 dönüm, 50 dönüm toprağı olan adam. O sıra
da işte böyle birtakım kanunî hilelere göz yu
marak Devlet parasıyle montajcı firmaların ala
bildiğine azgın fiyatlarla traktör alma bahti
yarlığına erişmiş kimsenin kahveden içeri girdi
ğimi görünce selâmdan bedii ile «Benim Hamam-
deredeki tarlayı sür» dediğini, onun da «peki
yi» deyip cebinden kalınsa, bir defter çıkarıp o 
isteği dile getireni defterine yazdığını, diğeri
nin de bilmem hangi mevkideki tarlayı sür de
diğini sonra ikileme zaman geldiğinde aynı ri
cada bulunduğunu, sonra biçme samanı geldi
ğinde biçer dövereiye veya yalnız biçer maki
nelerinin sahibine böyle dediğini, sonra harman 
makinesi sahiplerine böyle dediğini ve binlerce 
köyde elini değdirmeksizin, ama kilo ve dönüm 
basma büyük paralar ödeyerek böyle yeni bir 
üretim ilişkisi içine, üretim tekniği içine girdi
ğini bilmez misiniz? 

Evet şimdi Tiirl^e'de yüzlerce, binlerce köy
lerde tarım böyle yapılıyor. Artık kimse 100 
'kuruş, 150 kuruşa yakın fiyat ikfcisabeden arpa 
ile bir çift at besleyip günde 2 dönüm toprak 
herk etmekle uğraşıyor, uğraşmamaya çalışıyor. 
Neden? Birbirleriyle çelişmeyen, birbirini ta
mamlayan, birbirini ikna eden böylesine bir dü
zen işinde yaşadığı için. 

Hükümetlerin taban fiyatlarını hasattan ev
vel ilân etmek ne kadar zaman sonra aklına gel
miştir. Oysa, bu sadece köylüye yakın olmayı 
gösteren duygusal bir davranış değildir. Sko-
nomsal bir gerekliliktir. Hangi tür ürünün ekil
mesi gerektiği hususunda çiftçiye en az fiyat 
bakımından bir uyarma yapmak mümkün de-
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ğ l midir? Ve bilmez misiniz ki, bu sene para 
eden bir ürün, para etti diye gelecek sene eki
mine yüklenilen ürün olur ve fakat gelecek se
ne arz fazlalığı yüzünden ya da hükümetlerin 
beceriksizliği yüzünden ihracat yapılmadığı için 
geçen sene bir liraya satılan ürün birdenbire 10 
kuruşa düşer. Bunları da tarımın içinde kendi
liğinden husule gelmiş-ilâhi koşul, ilâhi zorun-
luk mu sayıyorsunuz? -Ne mutlu ki, bu plânda 
hasattan önce ürün fiyatının söyleyeceği, belir
leneceği ortaya konmuş. 

Hangi zaman tohumlukların satışlarını ekim
den önce yaptığınızı iddia edebilirsiniz? , Kış 
ortasında çuvalları sırtında bir sürü köylünün 
Ofis kanılarında bekleyip, tohumluk adı altın
da biraz evvel kendisinin veya kendisinin tüc
cara vermesi dolayısıyla Ofise intikal eden buğ
dayı aldığını ve böyle bir dramı yaşadığını 
bilmez misiniz? Bunlar da mı para ister? 

İki tane resmî kurumunuz vardır. Bir nev'i 
rssmî olan Pancar Şirketi, bir de Ziraat Ban
kası. Pancar Şirketi de, Ziraat Bankası da bi
raz evvel arz ettiğim gibi kanunların, talimat
ların, nizamnamelerin emrettiği vasıflara haiz 
olan kişilere kredi ile traktör verir. Bir kişi 
Pancar Şirketine müracaat eder, o şirkete bel
li ölçüde bir para yatırır. Meselâ traktör fiya
tının üçte biri, dörtte biri, yarısı gibi. Fakat, 
(nedense onu da araştırmak çok güç) bir tür
lü o traktörü para yatırdığı gün. haftası veya 
ayma alamaz. Bir ay iki ay, sekiz ay, on ay 
? an e ar Şirketinde o para durur. Bir de bakar-
:nn7 3 bir gün o şirketten traktör isteyene bir 
mektup gelir «Gelmiş traMörünüzü alınız» di
ye. Adam koşar, Pancar Şirketine başvurur. 
Mercekten Pancar Şirketi traktörü tarım yapı
cının eline vermeye hazırdır; fakat traktörün 
bir miktar bedelini yatırdığı için geri kalanını 
"iraa.t Bankasına borçlanmak suretiyle ödeye
cektir. 

Kalkar gider Ziraat Bankasına, Ziraat Ban
kası o sırada köylünün güzel bir tabiriyle, (Yi
ne tekrar ediyorum, bunu ciddiyetle söylüyo
rum) kimisinin plaj man, kimisinin pilâjan, ki
misinin şu dediği «Plasman yok» cevabiyle kar
şılaşır. «Plasman yok» cevabının ne olduğunu 
anlamadan döner. Sonra, Pancar Şirketi bir ya
zı daha yasar. «Bir ay sarfında traktörünüzü 
almazsanız hakkınız yanıyor» der. Köylü şaşı-
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rır kalır. Sana gelir, bana gelir ve biz Parlâman-
terler olarak kiminle artık ne iş yapabilirsek 
0 kadar onun üstesinden gelmeye çalışırız. Na
sıl bir düzendir bu? Bu da mı tabiat tarafından 
tarıma hediye edildi, bu da mı para ister? Pan
car Şirketiyle Ziraat Bankası arasında traktör 
alıcısının durumunu düzenlemek kaç milyar 
liraya vabestedir? Kaynak azlığı yüzünden ya
tırımı az yapıyorsunuz. Bu da yatırım? 

Tanmdakiler, Devlet kurumlan ile koope
ratifleri tbirbiri ile boğaz boğaz getiren bir dü
zen içinde yaşıyor. Süt Endüstrisi Kurumu ile 
süt kooperatifleri arasındaki mücadele Türki
ye'nin dramlarından biridir. Bunu da mı bü
yük bir yatırım yapmak suretiyle düzelteceksi
niz? Buna da mı kaynak ister? 

Çiftçi borçlarını tam bir bürokratik zihni
yetle toplama tekniğine hâlâ devam etmekte İs
rar edersiniz. Mutlak bir ayın ilk veya ikinci 
günü o para verilmezbe, derhal kredi kurumla
rı kanunî yollara başvurur. Şimdiye kadar hiç
bir kredi kurumunun bir çiftçiyi toprağından 
ettiğini görmedim ikrar ederim; ama bu kre
di düzeni içinde çiftçi, Hükümet kararnamele
rinde belirtilen gün borçlarını ödemesi, (Hükü
met Kararnamesi olmasın da banka mevzuatı 
olsun, değişiklik arz etmez, çünkü banka resmî 
kuruluştur) yüzünden milyarlarca lira değer 
kaybına uğrar. Bu borç ödeme günlerini ürün 
çeşitlerinin hasat mevsimlerine, bölgelere ya da 
cari hayatta olduğu gibi borçlunun borç öde
me olanaklarının en iyi olduğu, en bol olduğu 
dönemlere ve sürelere de mi bağlayamazsınız? 
Bu da mı yatırım ister, bu da mı kaynak ister? 
Milyarlarca liralık ziyana niye sokarsınız? 
Mahkeme kapılarında, icralarda süründürürsü
nüz? Bilir misiniz icra memuru borçlu çiftçiye, 
belli bir borçtan dolayı çiftçinin mallarını ha
ciz için bindiği otomobile, borçtan daha fazla 
para ödetir? 

Köy Kanununda, bir vergi sistemimi 40 yıl
dan beri muhafaza edersiniz. Köyde toprağı 
bir dönüm olan da, 1 000 dönüm toprağı olan 
da «salma» adı altında 20 lira vergi öder. Bu 
klâsik değimi ile ne vergii adaleti ile, ne insan 
adalefti üe bağdaşmaz. Aslında bu ne demektir 
bilir misinijî? 1 dönüm sahibinin de 20 lira, 
1 000 dönüm sahibinin dahi 20 lira vermesi 
şu demektir. Sizin bir köy idare tarzınız var-
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dır. Köy idare tarzınız gerçekten Devlet idare 
tarzına bir ölçüde benzer. Köyde de bir bütçe 
ve köy genel masrafları için harcamalar yapı
lır. işte köyde bir dönüm toprak sahibi ile 
1 000 dönüm toprak sahibinden aynı parayı 
aldığınız zaman, hizmetlere iştirakte hiç bir 
zihnin, hiç bir vicdanın kabul etmeyeceği, ada
letsizliği öngören bu kanun maddesini muhafa
za etmekte ne yarar görürsünüz? Bunu değiş
tirmek için hizmetlerin görülmesinde, sarf edi
lecek kaynakların bulunmasında bu adaletsiz
liği yok etmenin de bir yatırıma bağlı olduğu
nu mu iddia edeceksiniz? Diyeceksiniz ki, «Ne
den efendim, bin dönüm toprağı olanın tarla
sına yabancı mahlûkun girmemesi, zarara zi
yana uğramaması daha binlerce hizmet, koru
culuk hizmeti, şu hizmeti, bu hizmeti, hizmet 
değil midir?» 

Çiftçi Mallan Koruma Kanunu adı altında 
bir kanun bu ülkede tatbik edilir. Çiftçi Mal
ları Koruma Kanununda köy ihtiyar heyeti de
ğil, kasabadaki çiftçi malları koruma heyeti. 
Köyün yaptığı bir düzenleme aracını onaylar, 
köy ihtiyar heyeti de onu uygular. Nedir o? 
Hiç ekin olmadığı halde, ya da ekin kalktığı 
için boş olduğu halde üç - beş hayvanı olan ki
şinin oralarda hayvan otlatmasına müsaade 
edilmez. Niye? Yasak bölge içindedir de on
dan. 

Bilir misiniz, köyler gelir temin etmek için 
hayvan otlatılmaya mahsus meraları bilerek, 
üzülerek, söyleyerek yasak bölge hudutları içi
ne almak ve yasak bölgeye girdi diye hayvan 
sahibine belli cezalar ödetmek suretiyle köy 
bütçesini ayakta tutmaya çalışırlar. Daha iyi 
ifade edemediğim için üzülüyorum. Muhtar 
bakar, korucu maaşı için, şu için, bu için bu 
kadar para lâzım. Çıkar yoktur, gelir yoktur. 
20 liralık salma ile bu iş olmaz. Devlet yardımı 
zaten belli yerlere gider. «Ne yapmalıyım?» der, 
ya hayvancının üzerinden bir para çıkarmaya 
çalışır, ya da hayvanın hiç yaşamamasını sağ
lamak pahasına da olsa (Böyle bir şey olmaya
cağı için) bâzı bölgeleri yasak yapar, oraya 
her girenin üstünden önce yasaklara riayetsiz
likten 15 lira alır, tekerrüründe daha fazlasını 
alır. 

Çiftçi Malları Koruma Kanununun mazisi 30 
yıllıktır. Hâlâ mı bu kanun devam edecektir de 
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Türkiye'de ve tarım kesiminde yaşayanlar üze
rinde. Böylesine bir düzen, böylesine bir res
mî hile cereyan edecektir? Bu da mı kaynak 
tahsisini gerektiren ağır bir yatırımsal uğraş
tır? 

Plân «Aracı kurumlar» diyor, «Aracılar» 
da diyor. Ekonomik ziyadeyi tarımda toplayan 
bunlardır diyor, ikrar ediyor, öyledir, ger
çekten de öyledir. Oraya girmek istemiyoruz, 
çak eskidi, çok söyledik bu kürsüden. Meselâ, 
özellikle meyva ve sebze için söylüyorum, pazar
larda köylüye ürününü satma yetkisini, olana
ğını vermez bugünkü düzen ve kanunlar. Çün
kü oradaki esnaf ürününü pazarda satmak 
isteyen köylüyü belediye, zabıtası ve sairesi 
vasıtasıyle men eder ve mieselâ çok işgal etmek
te olduğunu bildiğim fiyat meseleleri ile yakın
dan hiç alâkadar olmadığınız bundan bellidir 
ki, köylüyü soğan satmaktan, sebze satmak
tan men eden bir düzeni daha muhafaza eder 
durursunuz. Bu da mı para yatırmaya vabeste
dir? 

Şimdi en mühim konuya geliyorum. Türki
ye'nin dramı burada yatıyor diyebilirim, çün
kü plân da bunu kabul etti. Suni gübre... Su
ni gübre konusunda maalesef Türk köylüsü öy
le bir düzen içinde yaşıyor ki, büyük spekülâs
yonlar, büyük vurgunlar bunun üzerinden olu
yor. Türkiye'de büyük suni gübre kaçakçılığı 
cereyan ediyor. Güney hudutlarında binlerce, 
yüz binlerce ton gübre depo ediliyor, gece yarı
sı kamyonlar vasıtasıyle tarımda gübre kulla
nan bölgelere akım oluyor ve her gübre alan 
gübrenin resmî fiyatının üzerine en az % 25 -
50 kadar bir para ödemek zorunda kalıyor. 
Gübre kaçakçılığını ihbar ediyorum yetkililere, 
Gübre konusunda bu duruma düşmemizin me
sulü, 1965'ten sonra iktidara gelenlerdir. Çün
kü, 1963'te ilk gübre kararnamesini yayınla
dığımız zaman, gübrenin (Bütün bu sözlerimi 
suni gübre olarak kabul ediniz) belli Devlet 
kurumları tarafından ithali ve dağıtımı öngö
rülmüşken, 1965'ten sonra gübrenin, özel sek
tör eliyle ithali ve dağıtımı düzeni getirilmiş ve 
Türkiye'de gübre, bir yerde en kıymetli ka
çakçılık metaı haline getirilmiştir. Şimdi 
plândan zayıf bir şekilde öğreniyoruz ki, gübre 
konuşumda bâzı düzenlemelere gidilecekmiiş; 
olabilirse; mutlu olacağız. 

Niçin tarımda yaşayanların tabiî âfetler 
karşısında uğradıkları büyük zararları, hem 
kendilerine hem de ülke ekonomisine verdiği 
büyük zararları karşılamak teklifleri aramaz
sınız? Hiç para yatırmadan size teknikler söy
lemek mümkündür. Niçin tarımsal kredilerin 
yüzde bilmem kaç oranında bir miktar arttırıl
ması suretiyle, köylüye gitmeden bir sigorta 
fonunda toplanması ve o sigorta fonundan taibiî 
âfetlerin yaptığı tahribatı önleyici bir tekniğe 
el atmazsınız ve hangi bölgede tabiî âfet vu
ku bulmuş ise, o bölgeye Başbakanımdan eın 
son Devlet memuruna kadar birden koşuşur, 
orada merasimsel gösteriler yapar, ancak ve 
ancak borçlarının erteleneceği müjdesini verir, 
adamı ertelediğimiiz borçtan dolayı bir yıl daha 
faiz borcuna gark eder; ikinci yıl her ikisini 
birden almaya çalışırsınız? Diyelim ki 300 
lira tarımsal kredi alan bir çiftçinin kredisini 
325 liraya çıkarsanız da, 25 lirayı kaynağın
da tutsanız, o kaynaktan ve gerekirse başka 
fonlardan da aktarma yaparak, bir ölçüde ol
sa, tecrübe için olsun, en önemli ürünü koru
mak içki olsun bir teknikten yararlanmaya bu 
Türk köylüsünü lâyık görmezsiniz? 

Burada bir kanun müzakeresi sırasında arz 
etmiştim, hem de değerli grubumun müsaade
siyle arz etmiştim. Türk köylüsünün orman 
içinde yaşayan bir kesiminin hayat şartlarının, 
diğer tarım ürünleri üreten kesiminde yaşa
yanlardan daha ağır olduğunu bütün resmî ra
porlar kabul ediyorlar. Böyle olduğunu biz de 
biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Tabiî en 
çoğu yine hükümetler ve teknokratlar bilir, 
ama bizim de görgülerimiz onları doğruluyor. 

Şimdi orman bölgelerinde yaşayan insanla
rın, iş ve işçi Bulma Kurumu tarafından (belli 
bir ölçüde dahi olsa, dışta ve içte öncelikle iş 
bulmalarını sağlayıcı parafız bir teknik çok mu 
gamız gelir size? Çok mu yanlış olur? «Çok 
ağırda olan bir kesimde yasanların, çok ağır 
durumlarını ele almayız biz. Biz, yaşayan ya
şar inancındayız» derseniz, bu şimdiki düzeni
niz doğrudur, öyle demek de iddia etiğiniz gi
bi insancıllık, sosyal adaletçilik, sosyal yar
dımları Türk halkına lâyık gördüğünüzü ifade 
ediyorsanız, bunu yapmakta hiç bir sakınca 
yoktur; ama maalesef bunun dahi düşünülme
diğini çok iyi biliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, çok vaktinizi almaya
yım, işte size aşağı - yukarı 20'ye yakın tedbir 
söyledim ki, bunların hiç birisinin yatırım kay
naklarından belli bir ölçüde para alınarak, ya
tırım yapmak suretiyle üstesinden gelinmesi 
mümkün olan teknikler olmadığını, çok küçük 
bir şekilde birtakım düzeltmelerle işin düzelti
lebileceğini söyledim. 

Arkadaşlarım; tarım kesimine bu plânm ge
rekli önemi vermediğini de söylemek yetmez. 
Tarım kesimine bu plânın gerekli önemi verme
diğini, çünkü temel hedefinin sanayileşme ol
duğunu, kıt kaynakların sanayie yatırılmak 
zorunluluğu ile karşı karşıya kalındığı için, esa
sen az üretgen olan kesim yerine en çok üret-
gen olan kesime kaynak aktarmanın rasyonelli
ğini anlıyorum; ama şunu da anlamak istiyo
rum. Tarım kesimine bu yaptığınızdan biraz 
daha fazla yatırım yaptığınız takdirde, acaba 
tanım kesiminde meydana gelecek iyileşmelerin 
yanında, sizin temel hedefiniz, gerçek hedefiniz 
bizim de kabul ettiğimiz hedefiniz de sanayileş
meye kaynak aktarma olanakları yok mudur? 
Sanayie kaynak aktarmak, tarımdan sanayie 
kaynak aktarma diye bir süreç ve teknik var
dır; bu ekonomsal bir tekniktir. Bunu biz yeni
den keşfetmeye gerek görmüyoruz. Tarımdan 
sanayie kaynak aktarma teknikleri vardır. Ce
saretle söylüyorum, siz bugün tarımda gerçekten 
iyi kazananlardan, gerçekten büyük ölçekler 
içinde kazanç sağlayanlardan, bugünkü kanun
ların öngördüğü ve emrettiği oranda vergi ala
biliyor musunuz? Eğer tarımın çok yüksek ve
rim sağlaması mümkün olan alanlarına, meselâ 
hayvancılığa özel bir önem atfederseniz sanayie 
kaynak aktarabilirsiniz. Bugün tarıma 281 mil
yar toplam yatırım içinden ayırdığınız 33 mil
yardır, bütün yatırımların 1/9'u oranındadır. 
Bunu belirtmekte fayda umuyorum. Beş Yıllık 
Plân dönemindeki toplam yatırımların 1/9'unu 
ancak tarıma tahsis ediyorsunuz, 33 milyar. 
Onunda büyük bir kısmını sulamaya, onunda 
büyük bir kısmını büyük sulamalara ayırıyorsu
nuz ve geriye efektif üretim sağlayacak düzelt
meler, iyileştirmeler, tedbirler ve politikaları 
finanse edecek kaynak kalmıyor. 

Şimdi öğrenmek istiyorum, bilmediğimi açık
ça söylüyorum. Büyük sulamalar nedir; su ka
nalları mı yapmaktır, yoksa bu büyük sulama

lar içinde acaba şey de var mı, onu iyice bilemi
yorum. Çünkü, öyle çeşitli düzenleme araçların
dan yararlanmaya kalkıyor ki, bu Devlet, az 
gelişmişliğini her yerde unutup, modern dünya
da kullanılan bütün araçları büyükler nerede 
bulmuşlar, nerede görmüşler, hangi seyahatte 
dikkatlerini çekmişse, getirip yığıp, birbiri üze
rine koyup, birbirinden yararlanmaz hale ge
tirmişlerdir. Çünkü küçük sulama tesisleri için 
çiftçiye kredi vererek baraj yaptırmadan Ke
ban barajına kadar iki nokta arasında geniş 
teknikler kullanıldığını bu memlekette yaşa
yanlar müşahade ediyorlar. 

Keban barajı denince akla geliyor. Hakika
ten bozuk düzenin en güzel örneklerinden biri 
de bu, Keban barajı maalesef bu ülke ekonomi
sine yapacağı çok önemli katkı ölçüsünde saygı 
ile ele alınmamış bir proje olduğu için, büyük 
bir toplumsal zararın konusu olmuştur. Proje
den başlayıp, bugünkü şekle gelinceye kadar 
süregelen işlemlere 'bakarsanız, siyasal iktidar
ların ibu konulai'jda dahi gerçek bir ekonomi po
litikası izleyecekleri yerde, politika ekonomisi 
izlediklerini müşahade etmek hljç de yanlış bir 
müşahaie olmaz. O muazzam enerji kaynağına 
gerekli yatırım har camialarını yapmayıp ne ma
na tülketim alanlarına büyük iyatırımları za
manında verebilen iktidarları görmüş insanlar 
olarak bu müşahedemizi arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; tarım kesimine çok 
az kaynak ayrılmıştır ve tarım kesimi ile uğ
raşılmamıştır. Tarım kesiminde düzeltmeler ya
pılmak iatenmiyormuş gibi bir hal içindedir bu 
plân dediğimiz zaman, şimdi buraya gelecek 
sorumluların 33 milyar yatırım yapılacağın
dan, her alanda tarım için düşünülen tedbir ve 
politikalardan bahsedeceklerini! ' biliyorum; fa-
ıkat ben size bildiğinizi bir kere daha tekrar 
ederek haber veıteyim ki, «Tarım» kelimesini ya
zan her sayfasınida bu dokümanın, tarımı bi
raz evvel arz ettiğim ilk tercih sebe'b'yle bilinç
li olarak ihmali ettiği besbelli bir7 gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; tarım kesiminde ya
şayanların durumu ile ilgilenmek, yalnız on
lara bir Devlet olarak insancıl duygularla yak
laşmak ianllamına gelmez. Tarım (kesimlinde ras
yonel yatırımlar yapmak suretiyle, tarım ke
siminde geliştirilebilir sahalara kaynak ak
tarılmak: suretiyle bu memleketin sanayileşme-

_ 325 — 



0. Senatosu B : 91 10 . 10 . 1972 O : 2 

sine yapılan hesaplardan çok daha fazlası ile 
kaynak elde etmek mümkündür; fakat ma
zur gördüğüm bâzı sebeplerin sevk ve icrası 
ile tarım böylesine bir üvey evlât gözü ile 'bak
mayı yüne de doğrJu bir anlayış, doğru bir plân
lama anlayışı alarak kabul etmediğimi arz et
mek istiyorum. 

Arkadaşlarım, «Tarımda yeşil devrim» ve
ya ibuna benzer birtakım atılımların çok bü
yük başarı sağlayacakları konusunda 'bundan 
evvelkü iktidarın tantanalarla ortaya koy
duğu birtakım gödüş ve anlayışa o zaman da 
katılmadık, simidi de katılmıyoruz. Ancak, «Ye
şil devrim» iddiası ile değil; ama Türkiye'deki 
ilkelliklerin çok aşağı düzeylerde bulunduğu
nu görerek tarımda üretimi artıracak birtakım 
politikaların vakit geçirilmeksizin kyi seçilmek 
suretiyle ele alınmasını ve bu alanlarla kaynak 
tahsisini öngördüğümüzü Cumhuriyet Halik Par
tisi olarak bir kere daha tekrar etmeyi borç bi
liriz. 

Tarım kredileri! konusunda ve tarım alanla
rında yapılması gereken işler konusunda plân 
dokümanında rasladığınız her cümlede bir açık 
ihmâlin, bir açık saf dışı bırakma arzusunun 
görüldüğünü bir kere daha söylemekle yetini
yorum. 

Arkadaşlarım; bu plânın bir !başka zayıf yö
nü de şudur demiştim. Bu plân birtakım sübjek
tif unsurlar üzenine bina edilmek istenmiştir. 
Gerçekten Avrupa Ekonomik Toplluluğu ile 
aramızdaki Katma Protokol yükümlülüklerinin 
bizi öyle bir dar boğaza soktuğu dönemdeyiz 
ki, öyle bir «Olma veya olmama» hesap lodosu
na getirdiği bir dönemdeyiz ki, bir plânda bu
lunması kolay kolay akla yatmayan sübjektif 
unsurların bu plânda çokça yer alması bir 
zaıftır. Nedir bu sübjektif unsurlar? Birisi ve 
en önemlisi daha plân dokümanının başında ve 
birçok yerlerinde ifade ediliyor ve biz Türki
ye'de Avrupa Ortak Pazarına geçiş dönemini dü
zenleyen Katma Protokolün ensemizde hissetti
ğimiz soğuk soluğunun ve o Protokolün çizdiği 
yaşama koşullarının bize yüklediği yükümlülük
lerin ağırlığının altından ancak büyük halk küt
lelerinin fedakârlıkları sayesinde kurtulabiliriz, 
deniyor, hattâ «Fedakârlık» sözü ile ifade edi
liyor. Fedakârlık, doğru; ama bu fedakârlık 
kime düşecektir? önemli olan budur. 

Aslında fedakârlık temeli üzerine bina edil
miş plân, ancak böyle çok zor koşullar altında 
kalmış ülkelerde benimsenen bir metottur. Hele 
fedakârlık yapması istenenler, varlıklılar değil 
de çalışanlar, köylüler, işçiler, tarım işçileri, 
memurlar, emekliler gibi insan kütleleri ise, bu 
hiç ama hiç kabule yanaşılması mümkün olma
yan bir istektir. Oysa bu Plânda fedakârlık, 
hiç şekilsiz ve şüphesiz, kesinlikle söylüyor, 
ifade ediyor ve ispata her zaman hazır olduğu
mu da iddia ediyorum; sadece toplumun az ge
lir kesimlerinden, çalışanlardan, işçilerden, köy
lülerden, memurlardan, emeklilerden, ufak tefek 
kesimdeki esnaftan isteniyor. Nasıl mı? 

Bu Plânda, biraz evvel arz ettiğim gibi, ta
rım kesimine bakış açısı, tarım kesimine ayrılan 
kaynaklar, tarım kesimindeki kredi düzeni ve 
tarım kesiminde cereyan eden bozuk düzenin bü
tün ağırlıkları kalacak; yani böylece tarım ke-
simindekiler büyük fedakârlığa mecbur kala
caklar. O da yetmiyormuş gibi, bu fedakârlığa 
işçiler de, memurlar da, herkes katılacak. Nasıl 
katılacaklar, nedir katılacaklar dediğiniz şey 
diye sual sorarsanız söyleyeyim. Bu Plânda sos
yal adalet, gelir dağılımı adaleti, sosyal güven
lik, olanaklardan yararlanma adaleti veyahut 
da olanağı denilen, modern toplumlarda hiç bir 
siyasal iktidarın, hiç bir ekonomi uzmanının, 
hiç bir bürokratın ya da güçlü olan bir kesimin 
toplumda, idarede daha doğrusu siyasette güç
lü bir kesimin ihmal etmeye gücü yetmeyen bir 
anlayış olmuştur. Artık dünya yüzünde sosyal 
adaletsiz, sosyal güvenliksiz, gelir dağılımı ada
letsizliği veya hizmetlerden yararlanma ola
naklarından mahrum kalınması önerilerek bir 
ekonomi politikası geliştirildiğine tesadüf etmek 
mümkün değil. Ama size söyliyeyim, bizim 
Plânımız da fedakârlık esasına dayatılmış ol
duğu için, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hiz
metlerden yararlanma ve gelir dağılımını âdil 
bölüştürme gibi toplumsal hakların bir süre, 
hem de uzunca bir süre, bu tarih dönemi için 
çok uzunca bir süre 1995 yılma kadar ertelen
diğini görmek çok üzücüdür. Ertelendiğini 
görmek üzücüdür de, ertelendiğinin gerekçele
rini okumak sizin üzüntünüzü gidermiyor mu, 
demek mümkündür. Çünkü, dikkat ederseniz 
konuşmalarımda daima bir düalizm var. İnsaflı 
olmaya, doğru olmaya, doğru değerlendirmeye 
gayret ettiğim için bu düalizmi zorunlu olarak 
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kullanıyorum. Yoksa ne bir iktidarla hesapla -
şıyorum ne de teknokratlarla. 

Sayın ismet inönü'nün bir sözünü burada 
söylemekte fayda buluyorum: «Bir şey başın
dan yanlış başladı mı, sonuna kadar öyle gider. 
Bir yerde başında hata edildi mi, hep hata edi
lir.» Burada da öyle yapılıyor. Başta büyük 
hata sonuna kadar devam ediyor. Nasıl?.. Ben 
sanayileşeceğim, hem de belli bir alanda sana-
yileşeceğim; buna hem ekonomsal zorunluluk
lar var, hem de AET ile olan münasebetlerim 
buna beni zorluyor demiş ve böyle bir noktadan 
kalkmış iseniz, elbette ki böyle hızlı bir kal
kınmayı kısa dönem içinde yapabilmek için sos
yal adaleti de, gelir dağılımını da, sosyal güven
liği de, hizmetlerden yararlanma olanaklarını da 
ister istemez, yüreğiniz yana yana bir tarafa 
iteceksiniz. iitmişsiniz de, açıkça söylemişsiniz 
de. Gelir dağılımını düzeltmeyeceğim, gelir da
ğılımını 1995'te ancak iyileştireceğimi size söy
lüyorum; çünkü 1995'te, 23 yıl sonra ben büyük 
bir endüstri toplumu olacağım, işte endüstri 
toplumu olduğum zaman sana da buradan ne 
düşerse vereceğim, demişsiniz. 

Vaktinizi almamak için plân dokümanlarına 
müracaat etmiyorum. Plâncıların da. Hüküme
tin de doğru insanlar olduğuna kani olduğum 
için, sözlerimin plân dokümanına dayandığını 
kabul edeceklerini umuyorum. Etmedikleri tak
dirde, zaten Ukrar sez alarak birer birer yerle
rini gösterme olanağına malik olduğum için, 
hiç de üzüntü ve kasavet çekmiyorum. 

Arkadaşlarım; burada Millî Birlik Grubu 
sözcüsü Sayın Ahmet Yıldız'in değindiği bir ko
nuya gelmekte zorunluk var. Bu plânda, salt 
özenti olsun vaya, Mc Namara'mn dediği gibi 
öyle öğrettikleri için ekonomicilerin ve plânla
macıların Batı yolunu izlemek suretiyle bir eko
nomi siyasetini hâkim kılmayı, Türlüye ioin kal
kınmanın yegâne yolu olduğunu kabul ettikleri
ni ve böyle anladıklarını ben kabul etmiyorum. 
Bizim plâncı ve ekonomicilerimizin Batı yolunu 
izlemek suretiyle Türkiye'nin kalkınmasını ön
görebilin elerini ve yetişme tarzlarının böyle ol
duğunu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum; 
çünkü, bir ülkenin tarih içinde kalkınma süreç
lerini tıpkılamak suretiyle az gelişmişlikten 
kurtulma politikası yapmak isteyen ekonomici
lerin hepsinin her ülkede ellerinin boş kaldığı, 

•artık bilinen bir gerçektir. Bizim teknokrasimi
zin de bunu bildiğine eminim. O itibarla, Batı 
yolunda sosyal adalet değil, bildiğimiz normal 
adaletin dahi, bireysel adaletin dahi olmadığım 
adaletsizlik üzerine büyük servetler, sömürü 
üzerine, insan emeğini gaspeime üzerine büyük 
varlıklar kazanarak sermaye birikiminin oluş
tuğu Batı yolu kalkınmasının elbette M, sosyal 
adaletle alâkasının olmayacağı bir gerçektir. 

Şimdi buna bakarak plânlamacılarımızın ve 
ekonomicilerimizin Batı 3/olunu izleyerek kal
kınma felsefesine inandıkları için bu plânda 
sosyal adaleti ve sosyal güvenliği ihmal ettikle
rini kabul etmiyorum. Enselerindeki soğuk so
luğun kısa dönemde hızlı kalkınma değil, kesif, 
çok ağır bir sanayi alanında kalkınma zorıınlu-
ğımda kaldıkları için bu sosyal adalet ve sosyal 
güvenliği ihmal ettiklerini kabul edeceğim. Hak 
vermiyorum, vermemekte devam edeceğim; ben 
C. II. P. n.in bir nâçiz sözcüsü olarak Cumhuri
yet Halk Partisinin nasıl bir kalkınma modeli 
izleyeceğini biraz sonra yayınlanmış bir belge
den size ifade edeceğim. Bu ayrı bir sey; Fakat 
yapılanın ne olduğunun bir miktar olsun, bir 
ölçüde olsun farkında olup olmadığımızı ifade 
için söylüyorum. 

Şimdi denecektir ki, Türkiye'de sandığınız 
kadar adaletsizlik var mıdır? Bu bir savdır, ço
ğu kez söylenmiştir. Ben bu kürsüden Başba
kanlık etmiş kişilerin, siyasal iktidar başlarının 
(O zamanın nüfus ölçüsüne göre) «Türkiye'de 
28 milyon özel teşebbüsçü vardır, özel girişimci 
vardır, dediğini dahi duymuşumdur. Binaena
leyh, nüfusun dörtte üçünden fazlası özel giri
şimci farz edilen bir ülkede sosyal adaleti ara
mak, sömürülen, ezilen, çok güç şartlar altın
da yaşamaya mahkûm edilmiş, bozuk düzenin 
bütün ağırlığını sırtında taşıyan kitlelere ada
letle davranmak, onların yarattıkları ekonomik 
varlıkları âdil ölçeklerle bölüşmek gerekmez 
diyenler .olacaktır; bu kürsüden çok dinledik 
biz bunları. 

Bir şeyi arz edeyim. Bu ülkede başka ülke
lere kıyasla, hakikaten politik yatırım yapma 
ihtiyacının dışında ciddiyetle memleket mesele
lerine gerekli önemi verme haysiyetiyle, büyük 
gelir dağılımı adaletsizliklerinin var olduğunu 
kabul etmeyenlerle hiçbir münakaşamız, alaka
mız yoktur. Vardır, dayanılmaz adaletsizlik var-
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dır. 1963'te DPT'nin yaptığı gelir dağılımı araş
tırması, sonra üniversitede birkaç arkadaşın bi
limsel metotlarla yaptığı «Gelir 'dağılımı 1968» 
isimli kitap, Türkiye'de altgeiir seviyesinıde 
yaşama sorunda kalan bozuk düzenin mağdurla
rının insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyi 
süı melerinin o gelir çapıyla olanakları dışında 
olduğnınu gösteriyor. Oysia bu plânda daha başın
dan beri Anayasanın öngördüğü gibi insanlık 
onuruna yaraşır bir hayat düzeyine Türk halikını 
ulaştırmak için bu plânı yapıyoruz demelerini; 
öbür taraftan da (Biraz evvel arz ettim) bizzat 
kendilerinin yaptığı gelir dağılımı araştırılma
sında bozuk düzemin alt-şelir tabakalarını na
sıl izlediğimi ve daha da ilginci, daha da dra
matik olanı 1963'te alt gelir tabakalarının belli 
oranda aldıkları gelir payının 1968'te düştüğü, 
buna mukabil üst gelir tabakalarında yaşayan
ların 1963'te ekonomik varlıklardan, nimetler
den paylarına düşen hissenin 1968'de belli bir 
ölçüde yükseldiğini ve düzeldiğini görmek işten 
bile değildir. 

Yine bu plânda açıkça Türkiye'de dayanılmaz, 
katlanlımaz bir gelir dağılımı adaletsizliği olduğu 
yazılıdır. Nasıl? Deniyor ki, bu plânda, köyde 
yaşayanlar, bütün ekonomik hayattan uzak, an
cak bir küçük ölçekle hazım cihazlarını, aygıtla
rını doldurmakla müştagildirler, onu kazan
makla iştigal ederler. Hele, sosyal güvenlik 
bakımından nasıl bir büyük adaletsizlik içinde, 
büyük bir dengesizlik içinde bulunduğunu yine 
plân dokümanı ifade ediyor. Ne diyor? 

Memurlar emekli olma olanağına sahiptirler, 
işçiler sig'orta olurlar, şimdi ise esnaf sigorta
lıdır; ama bunun dışında kalan bütün kesim
ler hiçbir güvenceye sahip değillerdir. Plân do
kümanı bunu yazıyor; ama arkasından, hemen 
5 yılda, 10, 15, 20 yılda bu yazdığımız, resmî 
belgeye koyduğumuz ve toplumun yalnız kü
çücük bir kesimine bahşedilen sosyal güvence
den, diğer kesimleri de peyderpey hissedar ede
ceğiz demiyorlar. 1995'ten sonra ele alacaklarını 
söylüyorlar. Bu, katlanılır bir öneri değildir. 
1995'e kadar ne olacağı, ne olmayacağı meçhul
dür. demiyorum. Hangi engeller, bugün önümü
ze serilen stratejiyi sonra nasıl değiştirir, son
ra nasıl dönüştürür; onu bilemem. Çünkü, ya
şadığımız hayattan aldığımız bilgilerle, söylüyo
rum, 1962'de ilk defa plânlı döneme girdiğimiz 
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zaman 15 yıllık bir perspektifi, bir kalkınma 
prosesini hür irademiz ile kendimize şiar edin
mişken, 1970'te alelacele, pürtelaş Avrupa Eko
nomik Topluluğuna geçişi düzenleyen Katma 
Protokola bir iktidarın dolacağı aklımıza mı ge
lirdi? Sonra başımıza birden bire büyük büyük 
hâdiseler gelecektir ve 1962'de serbestçe seçti
ğimiz 15 yıllık kalkınma prosesini derhal terk 
edeceğiz. 22 yıllık bir perspektif hazırlayıp 22 
yıl içinde de belli bir sahadan başka gelişebil
me olanağına sahilbolmadığımızı ikrara bizi 
mecbur eden hâdiselerden, 22 yıl içinde birisi
nin, ikisinin, üçünün daha cereyan etmeyece
ğini nereden biliyorsunuz? 

Nasıl söylerim ben Türk Halkına, «Ey halk, 
teminat veriyor bugünkü Hükümet ve onun de
ğerli ekonomicileri, 1995'e kadar dişinizi sıka
caksınız; belli kesimler dışında hiç kimse sos
yal güvenceye sahibolamayacaktır, olmayacak
tır, olmaması lâzımdır. Ama, 1995'e kadar sağ 
kalırsanız, dişinizi sıkarsanız, 1995'te dört mis
line 1 500 dolara çıkacak fert başına düşecek 
millî hâsılanız, işte o zaman siz, ve sizin çocuk
larınız mı, torunlarınız imi kalır, hangisi ise, 
işte onlar sosyal güvenceye, sosyal adalete sa
hip kılınacaklardır» diyor? Yapamam bu dere
ceden; parti olarak yapamam, insan olarak 
yapamam ve modern rasyonellere değer verdi
ğim için, dayandığım için yapamam bunu. Çün
kü bu, olanaksızdır. Benim şartlarım çok ağır
dır, Katma Protokol'u değiştirmezsen, hiçbir 
şey yapamam diyorsan, dediğini de kabul ediyo
rum, yazıyorsun. 

Tekrar ediyorum, sözümün başına geliyo
rum. Herkesi böyle bir manevî cephe kurup 
karşıt durmak için, hiçbir özel çıkar gözetmek
sizin, belli bir millî inanış ve anlayışa hizmet 
etmeye çağırıyorum. Başka çaresi yoktur. Nasıl 
denecektir? «1995'e kadar hiçbir sosyal güven
ce tedbiri düşünmüyorum», deniyor. Bunu ben 
nasıl yürüteceğim? Mümkün değildir. Sosyal 
hak, sosyal adalet... Hele, hizmetlerden, olanak
lardan yararlanmak açısından Türkiye'de plân
lı dönemde geçirdiğiniz tecrübeyi de bîr tarafa 
iterek, bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bakı
yorsunuz ikinci Beş Yıllık Plânın değerlendir
me tablolarına, o plânların hedef ittihaz ettik
leri düzeylere gelemediğiniz alanların başında 
sağlık ve eğitim alanları var. Bu alanlarda he-
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deften bir miktar geri kalmışız; yani Türk 
Halkını 1967, 1968 de imkânlarımız bu kadar 
olduğu için, sağlık hizmetlerinden şu ölçüde ya
rarlandıracağız diye plân yapmışız, ortaya çık
mışız. Fakat beş sene sonra bakmışız ki, o kü
çücük ölçeklere dahi varamamışız. Türk halkı
nın sağlık ihtiyaçlarının karşılanması bugün 
orta zamanlardan biraz daha ileride; belki Av
rupa'nın 17 nci, 18 nci asırları düzeyinde. O 
kadarla karşılanabiliyor. 

Arkadaşlarım; bu kürsülerde bilimsel metot
larla hazırlanmış resmî, ciddî belgelerin mü
zakeresi sırasında birtakım salt siyasal sözler 
söylememeye dikkat etmek gerekir. Bu lüzuma 
ben de riayet etmeye çalışıyorum; ama yaşa
nılan hayatı bilimden de, bilimsel metotlarla ha
zırlanmış eserlerden de çok daha yeğ, çok da
ha önemli saymak aslında bilimdir. Çünkü bi
lim, önce olan; sonra, yazılan ve söylenen şey
dir. Bilim, önce kafada var olan, sonra hayata 
uygulanan şey değildir, önce olur sonra yazılır. 
Çünkü bilim, olayların kanunlarını ortaya ko
yan bir uğraştır. Olaylar olmadan onun kanunu 
olmaz. 

Benim insan olarak yaşadığım hayatta gör
düğüm manzaranın bir tanesi şudur: 

Türkiye'de sağlık kurumları kapısında dizi 
dizi insanların sağlık ihtiyaçlarını gidermek için 
hastane ve doktor bekledikleri ve kazara bir 
hastaneye girme olanağını elde ederse, o hasta
neye ödediği paranın miktarını biliyor mu de
ğerli Hükümet mensupları ve teknotratlarımız? 
Yüksek ücretler ödemek pahasına Türk halkı 
sağlık ihtiyaçlarını gideremeyen bir düzen içinde 
yaşıyor ve plânda görüldüğü gibi, sağlık hizmet
lerinin hedeflerin gerisinde kaldığı da açıkça ya
zılıyor. Size Plânlamanın Üçüncü Beş Yıllık di
liminde, (Üçüncü diyorum, aslında Birinci Beş 
Yıllık dilimi ya bu, 22 yıllık perspektif plânın, 
anlayışın «çevre sağlığını ve koruyucu hekimli
ği öngörüyorum» deniyor; ama, başka yerde bir 
tedbir getirmediğini de görmek maalesef üzüntü 
yaratıyor. 

Değerli arkadaşlarım; sosyal adaletin, sosyal 
güvenliğin, gelirlerin âdil ölçeklerle bölüşülmesi, 
modern toplumların ve ekonomi politikalarının 
temel öğe saydıkları, temel unsur saydıkları bir 
davranış, bir anlayış olduğunu iddia ettim. Bir 
garip rastlantı mı diyeyim, bir mutlu tesadüf 

mü diyeyim, ne diyeyim?... Dünya Bankası Baş
kam Mc Namara (Bizde de çok ünlü bir kişi ol
du son günlerde) sosyal adalet, sosyal güvenlik 
ve gelir dağılımı adaletsizliği temeline dayalı 
kalkınma proseslerinin, kalkınma plânlarının in
sanlık açısından değil, ekonomi açısından, salt 
ekonomi açısından yanlış bir tutum ve davranış 
olduğunu tefahhusatı derunisine dayanarak de
ğil; yaşanmış gerçeklere, Dünya Bankasının bü
tün ülkelerde yaptırdığı araştırmalara ve aldığı 
sonuçlara dayanarak, yanlış bir yöntem, bir kal
kınma modeli izlemesi olduğunu ifade ediyor. 

Kısaca diyor ki: «Birinci derecede önem ta
şıyan sorun, sosyal adaletle ekonomik gelişme 
arasındaki orantıdır. Çünkü, millî gelirin artı
şı ne kadar hayatî karekter taşırsa taşısın, eğer 
onlara doğrudan doğruya bağlanmıyorsa, bun
dan fakirler faydalanamayacaklardır. Bâzıları 
gelişme yolundaki ilkelerin anahedef olarak hız
lı bir ekonomik kalkınmayı almalarını öngörü
yorlar ve daha sonra vergi ayarlamaları ve mü
esseselere verilecek şekiller ile iş gücünü geliş
tirmeyi veya g-elirin dağılımım düzenlemeyi umu
yorlar. Tabiî genel çapta ve sürek]i bir kalkın
ma aynı zamanda fakirlerin gelirlerini de artıra
caktır diye düşünmek, bunda ısrar etmek, insa
nın moralini yükseltir; fakat gerçekler bıınım 
böyle olmadığını bize ispatlamaktadır. Hükümet
ler mesuliyetlerinden kaçamazlar. Politika oyun
ları uğruna reformları geciktirmek, siyasî sivri 
uçlara ortam hazırlamaktadır. Sosyal adaletsiz
liğe aldırmamak, onun gelişmesine çığır açmak
tır. 

Toprağın bedeli, el emeğinin bedeli ve ser
mayenin bedeli arasında daha dengeli bağlantı
lar kurmalıyız. Fakirlerin hayat seviyesini dü
zeltmeye yarayan usullerden biri de, kamu mas
raflarını ayarlamaktır. Aynı şekilde gelirlerin 
daha âdil dağılımıyle, tüm nüfusa faydalı yatı
rımlar arasında da daha elâstikî bir yol bulmak, 
her halde mümkündür.» 

Değerli arkadaşlarım; evet doğrudur ve müm
kündür. Biz plânın, çalışanlar, emeğiyle geçinen
ler, küçük çiftçiler, işçiler, memurlar, küçük es
naftan fedakârlık beklemesi zemini üzerine otur
tulacağı yerde; fedakârlığın başka ülkelerde 
olduğu düzeyde, daha mübalâğa ederek, daha 
abartarak olduğu düzeyde varlıklılardan, ekono
mik ziyadeyi toplayanlardan ve ekonomik ziya
denin âdil bölüşülmesi suretiyle çalışanlarda 
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meydana gelecek şevkten, yaşama sevincinden 
beklemelerini yeğ görürüz. Sanırım doğru öneri, 
doğru ekonomi politikası bu olur. Yoksa; çalı
şanlara, altgeîir tabakalarına fedakârlık yükle
yerek, bununla sanayileşmeye kaynak bulma ve 
bu buluşu da belli bir araç ile gerçekleştirme, 
çok eskiden kalmış, şimdi pek yararlı olduğu id
dia edilemeyen bir görüş ve anlayıştır. 

Sözümü daha somut bir hale getireyim. Ne 
olacaktır, fedakârlık edecek sınıflardan esirge
nen ekonomik ziyade... Gelir, gayriâdil dağıla-
caksa ne olacaktır? Bu gelirleri toplayanların 
elinde kalacaktır. Kim bu gelirleri toplar?.. Bel
li sınıflaı ve zümreler toplar. Kim bu belli sı
nıflar ve zümreler?., iste burada, Türkiye'de 
(Yine sözlerimin iyi seçilmemesinden özür dile
rim) bir kör dcğiişü halini almış, alaca bir an
layışı. açıklamak gerekir. 

Türkiye'de mücadelenin siklet merkezini, 
büyükçe bir merkezini, belli sınıf ve zümrelerim 
ekonomik ziyadeyi toplamalarına yarayacak 
teknikleri geliştirmek suretiyle yürütülen bir 
s'iyasetle, o zümrelerin sanayileşmede en etkin 
yaratıcılar olacağının kabul edilmesi teşkil 
eder. Giderek ünlü deyimiyle «Özel girişimciler 
eliyle kalkınmak» hakikaten bilinçle izlenen bir 
ekonomi politikasıdır. 

Ekonomik ziyadeyi yaratanlara, o ziyade
den, o varlıktan hakları olan payları vermemek, 
esirgemek, ziyadeyi belli bir sınıf ve zümreye 
toplatmak ve böylece sermaye birikimi süreci
ni başlatmak ve bundan da sanayileşmeye geç
mek, tarih içinde mümkün olmuştur; ama tari
hin o günkü koşulları bu süreci, bu mantığı, 
bu rasyonelliği içinde bu sonuca vardırmıştır. 
Bugün toplumların 1972 yılında eriştikleri dü
zey, kazandıkları alışkanlıklar, görgüler, dün
ya ve hayat anlayışları artık; biraz evvel arz 
ettiğim veçhile mantıksal bir silsileyle ekono
mik ziyadenin belli ellerde toplanması ve o el
lerin sanayi alanlarına yatırım yapmasını 
mümkün kılacak biçimde, mahiyette değildir. 

«Ekonomik ziyadeyi belli zümreler elinde 
tutmak için, işçi ücretlerini bugünden tez don
duracağım; ya da o kadar ince hesaplar yapa
rak, ancak verimlilik ölçüsünde artmasına mü
saade edeceğim. Ne miktar verimlilik arttı, o 
kadar ücret vereceğim, ben böyle bir ekonomi 
düzeni ve politikası izleyeceğim.» diye kimse 
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iddia edemez. Bunu Türkiye'de başaracak bir 
güç yok. Neden?.. Aslında ücretlerin artışının 
verimlilikten üstün ve yukarıda olmaması elbet
te doğrudur, ekonomi kaidesi budur; ama Tür
kiye'de ücretlerin dışında, Hükümetlerin dışın
da, ülkelerin dışında, ülkere hâkim öylesine 
ekonomsal olgular, oluşumlar cereyan ediyor 
ki, hiçbir ekonomik kaideyi dinleyen bulamaz
sınız. 

Açıklayayım : Ücretleri verimlilik ölçüsün
de artırma, ancak sağlam bir ekonomi bazına 
dayalı, gelişmiş, istikrarlı bir fiyat politikası iz
leyebilen, her türlü sömürü ve ekonomik olma
yan fiyat teşekküllerine mani olan, arz elastiki
yetini istenilenin de üstünde gelişmeler tabı tu
tacak güçlü ekonomi politikalarının sahiplerinin 
kârıdır. 

Siz memlekette, küçücük boyutlu işletmele
rin, küçücük ölçekli arzlarıyle, dağlar gibi ih
tiyaç İçinde kıvranan milyonlarca insanın, o 
ekonomik, ziyadeyi kendileri dahi yaratmış ol
sa, gittikçe yükselen fiyatlara rağmen onlardan 
hisse almasın, onlardan tüketmesin diye onları 
bîr yerde tutmaya kadir olacağınızı eğer düşü
nüyorsanız, hatanız vardır. Siz daimî bir üre
tim eksikliği içinde kıvranan bir ekonominin 
içerisindesiniz. Siz, gittikçe artan bir talep esnek
liği içinde yaşayan bir ekonominin içerisindesi
niz. Ne demek efendim?.. Bunu oturup Malt-
hus'tan Adam Smith'ten, ve saireden esinlene
rek kapılsal düşüncelerle halletmek mümkün 
değildir. Toplumlar tarih içinde bir yere ge
lirler. Siz Devlet hizmetlerini görenlerin ya da 
belli gelir seviyesine erişmişlerin yeni, modern 
yaşantı araçlarından istifade ettiği plajların, 
kampların seyahatlerin, toplu eğlencelerin, iyi 
giysilerin, iyi giyinenlerin hergün halkın önün
de serbestçe yaşadıkları bir toplumda; altgeilr 
tabakalarını, kaderimiz budur, biz onların ha
zırlıklarını, onların giydiklerini, onların yedik
lerini, onlann kullandıklarını kullannamayız fik
riyle bir yerde tutamazsınız. Bu toplumsal bir 
gerçektir. Bir kanun niteliğinde, üstesinden ge
linmesi ancak doyurulmakla mümkün olan bir 
kanun niteliğinde ekonomsal bir olgudur, sos
yal bir olgudur. Onun için bu plânın, sırası gel
mişken söyleyeyim, «olabilirlik» yerine «Ol
ması şarttır» ilkesine çok dayalı olduğunu iddia 
etmiştim. , 
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Şimdi aklıma geldi bu olanak. Bir yerde 
deniyor ki, özel tüketim seviyesi, kamu tüke
tim seviyesi muhakkak benim saptadığım oran
da kalırsa, ben sermaye birikiminin tekevvünü
nü mümkün görürüm. Tüketim düzeyleri böyle 
kalırsa, sanayi yatırımı yapabilirim. Kalmazsa 
diyor plân dokümanın bir yerinde; yani tüke
tim harcamaları belli bir düzeyde kalmazsa, 
1995'de 1 500 dolar olarak sapladığım gayri-
sâfi millî gelir hâsılası şu şartlarla şu kadar, 
bu şartlarla bu kadar olur diyor ve hemen ora
da duruyor. Sübjektif kontrolün irade içine 
alınması, belli bir yerde durdurulması veya ar
zulanan şekilde oluşturulması öyle güç şeydir 
ki, gerçekten Plânlamanın dediği gibi, «Plân ta
lepler, arzular, öngörülen hedefler bakımından 
tahminler mecmuasıdır» der geçersiniz. O za
man bize 1995 yılma kadar dişinizi sıkın tavsi
yesinde bulunduğunuz zaman, «Sizin 1995 yı
lında bizi yüksek seviyede gelire ulaştıracağınız 
tahmindir, onun için bu tahmininizi kabul etmi
yorum.» derim; hem de siyasal parti olarak, 
hem de bundan çok daha iyi plânlar yapmaya 
muvaffak olacak poltikalan geliştirerek, Türk 
halkına gerçekleri anlatarak, Türk halkından 
yetki alarak geliri daha gerçekçi ve fakat daha 
az değişken, daha çok kontrolü mümkün, daha 
çok irade içinde tutabileceğimiz öğelere daya
narak. Bu itibarla, kamu ve özel tasarruf oran
larının plânda öngörülen seviyede oluşması 
için, plânın tüketim eğilimlerini yok etmek ge
rekir şeklindeki tavsiyesinin hangi araçlar ve 
poltika ile mümkün olacağını çok zor düşünü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; bilimsel önerilere, bi
limsel olmayan önerilerle cevap vermek iste
mem. Fakat, sosyalist ülkelerde dahi tüketim 
eğilimleri, hiçbir baskı İle, hiçbir disiplin ile hiç
bir öneri ile üstesinden gelinir olmaktan çık
mıştır. Tüketim toplumları istisna edilse dahi, az 
gelişmiş ülkelerde, kalkınmakta olan ülkelerde 
dahi tüketim eğilimleri artmıştır. Bu evrensel 
bir gerçektir, evrensel bir oluşumdur. Sebebi 
için de, insanın insan olduğuna daha çok bilinç 
sahibi olduğudur demek yetmez. Farklı gelir 
gruplarının belli yaşam süresi içinde yaşam ko
şulları ve düzeyeri ve biçimleri alt gelir seviye
sinde yaşayanların tüketim eğilimlerini şart
landırır. 

Siz, Türkiye'de istatistiklerle ortaya koydu
ğunuz şu gerçeği kabul ediyor musunuz?... Bu
gün bir sokakta insan manzaralarına baktığınız 
zaman giysiler güzeldir, iyidir, sağlamdır. Giy
siler güzeldir, iyidir, sağlamdır; çünkü giysileri 
giyenler onları alanlar sağlam, o düzeyde, on
ları alacak düzeyde gelire sahiptir iddiasında 
bulunabilir misiniz? Ekonomsal mantıkla hare
ket ettiğiniz, hesabettiğiniz zaman, bugün Tür
kiye'deki giysi düzeyini .izah edemezsiniz, 600 
lira alıyor bir memur diyorsunuz, en iyi bölge
de çiftçinin eline 300 lira geçiyor diyorsunuz, 
en fena bölgede 100 lira geçiyor diyorsunuz. 
Bakıyorsunuz şehirlerde, sokaklarda yaşam gö
rüntülerinden birisi olan giysi düzeyi, gelir dü
zeyi ile orantılı değildir. Bu gelir? Göreceksiniz, 
bu şudur : Yüksek gelir gruplarının düşük ge
lir gruplarına âdeta empoze ettikleri bir yaşam 
koşuludur. Nasıl üstesinden gelirsiniz? Çok ko
laydır kitaplara yazmak; «Tüketim eğilimleri
ni belli düzeyde tutacağım.» Bu verilerle hare
ket edeceksiniz. Bu veriler sizi iyi veya fena 
plân yaparken etkileyecektir. Bu verileri ihmal 
edeceksiniz, «Olabilirlik» yerine «Olması şart
tır» ilkesine yükleneceksiniz, fedakârlık isteye
ceksiniz, plân yapacaksınız, başarı kazanacaksı
nız. Hele ensenizdeki soluk devam ettiği bir dü
zende.... 

Değerli arkadaşlarım; vaktinizi çok aldığı
mı biliyorum; ama... (C. H. P. sıralarından «De
vam devam» sesleri) Değerli grubuma teşekkür 
ederim. 

Bu plânın daha iyi bir plân haline gelmesi 
olanaklarını en sona bırakacağım; ama bu plâ
nın şimdiye kadar öyle telâkki edilmemesini bir 
özel rica olarak değil, anlayış olarak istirham 
ediyorum. Ben, burada daima bu plânın; ger
çekçilik, soyutçuluk, hayalcilik ya da birtakım 
üstesinden gelinmez zorunluklar içinde nasıl ha
zırlandığını ifadeye çalıştım. Dikkat ederseniz, 
tespit ettiğim hususların altını çizdim ve bun
lar hakkında biraz notum da var. Plânda ne ka
dar tablo varsa hemen hemen bu tabloların bir 
parçası hafızamda olduğu halde, hiç de o nok
talara gitmeye yanaşmıyorum, ispatlamak için 
isterseniz söyleyeyim; nerede ne kadar gelir po
tansiyeli olduğunu, İkinci. Beş Yıllık Plânda 
hangi sahalarda muvaffak olunup olunmadığını, 
nerede ne kadar tasarruf öngörüldüğünü, kamu 
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tasarrufunun oranını, özel tüketim oranlarını, 
hayvancılıkta gelişmeyi sağlamak için nerede 
ne miktar ne gibi işler yapmak lâzımgeldiğine 
dair yüzlerce tablo var. Bunların hepsi hakkın
da bilgi vermem mümkündür; ama partimin 
bana yüklediği görevi ifa ederken, Türkiye'nin 
mesele ve sorunlarının açıkça ortaya konması
na ; yanlışın yanlış, doğrunun doğru, neden yan
lış, neden doğru olduğunun konuşulması orta
mını açmaya çalışayım. 

Evet, bu konu, Türkiye'nin en büyük dert
lerinden biridir; Türkiye'de resmî gerçeklerle, 
gerçek gerçekler arasında büyük çelişki vardır. 
Neden mi? Bürokratlar, tarih içinde Türkiye'
nin en üstün sınıfı olmuştur da ondan. Türki
ye'de gelinme, bürokrasiden burjuvaziye doğru
dur. Bilinen bir gerçektir; ama söylüyorum, 
başka memleketlerde gelişme, burjuvaziden bü
rokrasiye doğrudur. Böyle bir ters gelişme iz
lendiği içindir ki, resmî gerçeklerle gerçek ger
çekler, yaşanan gerçekler arasında hep bir çe
lişki, hep bir tepişme vardır. O itibarla bu plâ
nın olasılıklarıyle olanaksızlıklarını dile getiri
yorum. 

Hemen söyleyeyim : Bu plâna diğer sözcüler 
tarafından izafe edilen görüş ve düşüncelere, 
âdeta bizim de katılmamızı zorlayan yönleri 
varsa da, müsaadenizi rica ederek arz edeyim, 
bu plânda sanıldığı kadar çok büyük ölçüde 
gönülden özel teşe'bbüscülük yandaşlığı vardır 
demek haksızlık olur. Çok acı bir tarafı, bu. 
Vardır; o kadar çok lüzumsuz yerlerde, mânâ
sız ve gereksiz yerlerde vardır ki, zannederim 
bu, ya iktidarın veya onun içinde bulunan 
siyasal partilerin kanatlarının zorlanmaları
dır ya da bir alışkanlık eseridir. Aslında plân
lamacılar, Türkiye'nin tabiî, tarihî değil, plânlı 
dönemi içinde iktidarların, Özel sektörlere 
yüklediği görevleri özel sektörün gereği gibi 
yerine getirmediği müşahede etmiş olmanın 
bilinci ile, asla özel seiktör eliyle kalkınma 
prosesi anlayışını feda etmeksizin; ama başa
rısızlıklarını giderecek birtakım tedbirleri al
mayı ihmal etmeyen ve böylece kendine çok 
özgü bir öz si teşebbüscümk anlayışını getiren 
bir Plân yapmışlar. Bunu ispatlarım. Esasen 
biz, karma ekonomiye taraftar bir parti ola
rak elbette «özel teşebbüs, çok kötüdür, çok fe
nadır demeya de bir gerek duymayız; ama 

I bizim her zaman iddia ettiğimiz gibi, Türki
ye'de kalkınmanın ancak özel teşebbüsün gi
rişimci, atılımcı, yırtıcı baronları eliyle müm
kün olacağını hayal etmenin gerçekçilik olma
dığına bu Plân kanıt oluyor, delil oluyor ve 
bizi doğruluyor. Onun için bizi doğrulayan 
birçok pasaj lan okuyarak vaktinizi almamak 
için bir kısmına temas edeyim, 

Diyor ki, Plân : «Sanayileşme temel hede-
fimdir. Sanayileşmeyi ihtisaslaştırma, uzman-
laştırma yahut sanayide uzmanlaşma istiyo
rum.» Başka bir deyimle; «Sanayiin içinde 
yapısal bir değişiklik istiyorum. Belli bir 
üretim dalma, kesimine, yatırım malları ve ara 
malları üretim dalına öncelik vermek istiyo
rum.» diyor ki, doğru. Çünkü, böyle koymuş, 
bazı ve temeli bu. 

Şimdi, böyle tercihte olan bir Plânın, özel 
sekbörcü olmaya kalkışması, kendi kendinin 
cenhi olurdu. Çünkü, bu tür bir sanayileşme 
Plânın her yerinde nitelikleri gayet müeddeb 
bir dil ile belirtilen özel sektörün üstesinden 
geleceği iş değil, Plân bunu kabul etmiş. Ka
bul etmiş, çünkü kendi temel tsrclhi de man
tıksal olarak, rasyonel olarak bunu buraya 
gatirmiş ve hakikaten makine imalât sana
yiinde kamu sektörünün öncülük etmesinin, o 
alanın ona ayrılmasının zorunluğımu ilke ola
rak koymuş. Biz, parti olarak ve bu memle
ketin insanları olarak bu doğru öneriden do
layı memnuniyet duyarız. 

Plânın içinde anlamadığımız meseleler de 
var : Otomotiv endüstrisinin, makine yapma 
endüstrisine baz alınacağını söyleyen Plânın, 
bunu nasıl başaracağını anlamak çok güç. Çün
kü, Türkiye'nin, otimotiv endüstrisinin özel' 
şartları içinde yaşadığı bir ülke olduğunu 
unutmamak lâzım. Tam iradeniz içinde, tam 
hâkimiyetimiz altında bir endüstri dalı olma
dığına göre, bu endüstriyi güçlendirmek sure
tiyle başarmayı önermesini kolay olur bir iş 
kabul edemiyoruz. Bu plânın özel sektör eliyle 
kalkınma olacaktır düşüncesinde olanlara da, 
hiç onları üzmeyecek kadar yer verdiği belli. 
işte ne miktar net kaynak transfer edileceği 
bu plânın birçok yerlerinde yazılmış özel sek
töre ve Avrupa Ortak Pazar ile yaptığımız 
Katma Protokolün menfî sonuçlarının etkilene-

I cek kesimin büyük çoğunlukla özel sektör sana 
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yicileri bulunduğunu yana yakıla anlatmış; 
doğru. 

Özel sektör girişimciliğinin, Türkiye'de kay
nak israfına meydan verilmeksizin sanayileş
mede iyi rol oynayacağına dair büyük belirti
ler olduğunu önermiş; doğru. Gerçekten de 
doğru; ama belki şimdi sırası değil, unutma
mak için söyleyeyim, teşvik tedbirleri açısın
dan bu plân bundan evvelki iktidarların anla
dığı ve uyguladığı bütün politikaları hayliden 
hayliye düzeltmiş, iyileştirmiş, değiştirmiş diye -
bilirim. 

Bu kadar yürek sarf eder bir insan olarak bir 
küçük şahsî söz söylememe müsaade edin. Plâ-
bir küçük şahsî söz söylememe müsaade edin. 
Plânın teşvik tedbirlerini ihtiva eden dokumanın 
yanma kendimi alamamışım, afedersiniz mü
saadenizi rica ediyorum, «Bravo» diye yazmı
şım. Meselâ çok önemli bir şey, bir büyük mü
cadele konusu olacak. Teşvik tedbirleri içinde 
özel girişimciye doğrudan doğruya fon aktarıl-
mayacaktır» denilmektedir. Bu pasajı bulmak 
için müsaadenizi rica edeyim, çok afedersiniz 
efendim. 

«Yerli teşebbüslere yönelineoektir. Objektif 
teşvik tedbirinden gayrisini kabul etmem» de
miştir. 

«Özel sektör ile kamu sektörü arasında fark 
gözetilmeyecektir» demiştir. 

«Genel uygulama yapılacak» denmiştir. 
«Teşvik ve yönetme uygulamalarında teşvik 

ve yönetme öncelikleri kriterleri ve araçları 
açıklıkla belli edilecektir.» demiştir. Tamam... 

İşte bizim anladığımız anlamda özel sektör 
teşviki budur, doğrusu budur, plân da böyle 
yapmıştır. 

Bu açık, seçik doğrulukların yanında bağış-
layamadığım, bağışlayamadığım için beni bağış
lamalarını istediğim Sayın Hükümet veyo so
rumlulardan bir hususu sormak istiyorum, öğ
renmek istiyorum. Aslında biliyorum; ama bir 
defa daha onların ağzımdan işitmek istiyorum. 

Şurada bir pasajı okumama müsaadenizi ri
ca edeceğim: «Bununla beraber gerek tasarruf 
artışlarının önemli bir kısmının kamu sektörün
de gerçekleştirilmesi ve gerek belli bir yatırım 
dağılımının sağlanması zorunluluğu, bu tasar
rufların yine kamu sektörü tarafından yatırıma 
dönüştürülmesini her zaman gerektirmemekte
dir.» 

Açıkça kaynak yaratmada ilk görevli kamu 
kesimi olarak kabul ediliyor, büyük ölçekli kay
nak yaraftma görevi bu kesime yükleniyor ve bu 
kesimin yaratacağı kaynakların da sanayileşme
nin finansman kaynağı olacağı öne sürülüyor. 

işte yazıyor burada: «% 19,6 düzeyinde bir 
tasarruf olacak kamu kaynaklarında» diyor; 
«Kamu kaynakları böyle bir tasarruf yapacak» 
diyor ve bunu gerekli buluyor. Ama bununla 
beraber, «Gerek tasarruf artışlarının önemli bir 
kısmının kamu sektöründe gerçekleştirilmesi ve 
gerek belli bir yatırım dağılımının sağlanması 
zorunluluğu bu tasarrufların yine kamu sektörü 
tarafından yatırıma dönüştürülmesini her za
man gerektirmemektedir» diyor. Neden? Eko-
nomsal rasyonelliği ne bunun? Niye? Kaynağı 
ben yaratacağım, kamu sektörüyüm; en büyük 
ölçüde de ben yaratacağım, makine imalât sa
nayiini ben kuracağım, temel sanayii ben ku
racağım, büyük enerji üretimi benim elimle ku
rulacak, daha buna benzer bir sürü isleri ben 
yapacağım, en büyük tasarrufu da kamu ola
rak ben yapacağım; faıkat burada yazıldığı gibi. 
«Böyle olmasına rağmen bu tasarrufların kamu 
eliyle yatırılması gerekmez». Neden gerekmez? 

Kamu denülen keşlimi de alacalıktan kurtara
lım, eğer yardım ederseniz kıymetli fikirleri
nizi koyarsanız. Gerçekten bu ülkenin tarihî, 
sosyal, ekonomsal ve evrensel şartları gereği 
olarak kamu kesimi ekonomide yatırımcı ola
rak, bir plânın tahakkukunun yaratıcısı, yapıcı
sı olarak, kalkınmanın motoru olarak, temeli 
olarak yaşayacaksa, çalışacaksa, var olacaksa, 
büyüyecekse, gelişecekse bu hizmetleri ve görev
leri üstlenmekte devam edecekse, niçin bu sek
törün mutlaka eteğini tutarak, ayağını çelmele-
yerek, kolunu bağlayarak, üstüne bilmem ne 
yükleyerek birtakım gelişme olanaklarından 
mahrum bırakırsınız? 

Ben mi iddia ediyorum bunu?... Hayır, siz 
iddia ediyorsunuz plânınızda. Diyorsunuz ki: 
«Kamu İktisadî Teşebbüsleri köstek üstüne kös
tek atılma yüzünden bu hale gelmiştir; kor
kunç bir köstekleme içinde mahvetmişsiniz bu 
Kama İktisadî Teşebbüslerini» Ama, bir -taraf
tan teşhis koyuyorsunuz, hastalığı ortaya çıka
rıyorsunuz, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ne 
mene birtakım köstekler içinde, bir bozuk dü
zen içinde kasiden .bozulduğunu ve verimsiz hale 

. getirildiğini anlatıyorsunuz. Bir taraftan, genel 

— 333 — 



C. Senatosu B : 91 10 . 10 . 1972 O : 2 

tasarrufun en büyük payını kamunun yapması
nı öngörüyorsunuz, ama geliyorsunuz bir yerde 
duruyorsunuz. Bu demek değildir ki, onun eko
nomide yatırım yapması gerektir. Olmaz efen
diler, bu alaca, bir karanlıktır, bu mantıksal de
ğildir. 

Şöyle söyleyebdliirsiniz, hürsünüz; «Bir yer
de keseceğiz.» Neyi? «Kamu eMyle sanayileşme
yi». Olabilir. «Kamu eliyle tarım yapmayı». 
Olabilir. «Kamu eliyle işletmecilik yapmayı.» 
Olabilir. «Kamunun kendine dönük müdahaleci
liğini keseceğiz olabilir. Velhasıl, kamuyu özel 
sektörün kaynak yaratıcısı olmaktan gayri hiç
bir görevle vazifelendirmeyeceğiz, diyebilirsi
niz; olur, ellniai tutan yok. Yanlış olur, doğru 
olur; ama olur, olursa... öyle söyleyiniz. Böyle 
ikili, ikircil mantık kurallarıyle kolay bağdaşır 
sayılamayacak ve biraz evvel kamu teşebbüsleri 
hakkında söylediklerinizle uyuşamayacak görüş 
ve anlayışları lütfen ortaya koymaktan sakını
nız diyebilirim. 

Değerli arkadaşlarım; kimleri memnun et
mek için söyleniyor acaba? Zararı çok, sermaye 
isteri çok, kâr etmesi olanağı az olan yerlerde 
kamu teşebbüslerini kullanacağız, diyorsunuz! 
Böyle bir ekonomi politikası olmaz efendiler. 
Kamu teşebbüslerini sosyal faydası düşünüldü-
ğü için muhafaza, edeceğiz, olabilir. Sosyal kârı 
çok yüksek olduğu için yeniden geliştireceğiz, 
olabilir. Ama, ekonomik zararı çok (yanında 
sosyal faydası çok dememek suretiyle) olan sa
halarda kamuyu kullanacağız, demek bir aldat
macadır, ya da bir hatırdır, herhangi bir kesime 
tir nevi tavizdir. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'mizdaki böl-
gelerarası dengesizliğin sosyal adaletsizlik (top
lumsal adaletsizlik) yaraittığı bir vakıadır. Bu 
bölgelerairası dengesizliğin kaldırılması Plân
da öngörülmemiştir, diyebilirim. Bunu politik 
Mir söz olarak kabul etmeyiniz. Az gelişmiş 
bölgdjer insanlarına buradan herhangi bir me
saj göndermek istemiyorum. Ama açıkça, seçik
çe ortaya koymuşsunuz ki az gelişmiş bölgeye 
varlık gc'dürmek (ki, sizin ifade ettiğiniz veç
hile sanayii götürmek) ancak o bölgenin po
tan J yel güçleriyle orfanıtılı olacaktır, demek, 
TüiLdye gerçekleriyle her zaman bağdaşır bir 
düşünce değildir. 

Başka yerlerde yöresel öncelikler var, ama 
hayır, asıl temıel prensibiniz şu; (Çünkü aslın

da ilk prensibe uygun olsun diye yapıyorsunuz) 
her şey salt bir! ekonomizm düşüncesine bağ
lanmış !bu plânda. Ne istiyorsunuz? Az gelişmiş 
bölgede bir fabrika yapalım; yapalım ama po-
tani'yeli olacak. Daha da ileri gidiyor ve bâzı 
sanayileri yalnız potansiyel kriterine değil 
(Daha da ileri giderek) başka kriterlerin de 
en müsait olduğu, yani mukayeseli üstünlük
ler düşüncesiyle en ekonomik biçimde olan 
yerlere koyarım, diyorsunuz. Bu doğru mudur. 
değil ntfdir? 

Bu ilk bakışta doğrudur; ama değerli ar
kadaşlarım bu son bakışta yanlıştır. Neden mi? 
Bu potansiyel dediğiniz şey nedir? Hammadde 
mi, ulaştırma olanaikiarı mı, tüketim kolaylık
ları mı, yoksa meselâ insan unsuru mu? Bâzı 
ekonomi dallarında emek yoğun yatırımlara 
daha öncelik vereceğinizi söylüyorsunuz. Hiç 
değilse bu plânda aeıik ve seçik olarak, daha 
ke^n olarak emek yoğun sanayi kuruluşları
nın az gelişmiş bölgelere yoğun!aştırılacağı ve 
yöneltileceğini kabul eldiniz lütfen. Kabul edi
niz; o memleketin o bölgek'rindeiki sosyal hu
zur? uzlukların gerçek nedeni o bölgelerin ge-
ıli kalmışlığıdır. Ne ırk, ne din, ne diıl hiçbir 
ülkede geri kalmışlıkla iileride bulunmusruik 
arasındaki dengesizlik kadar toplumsal huzur
suzluk yaratmaz. Bir bölgede Fransızca konu
şuluyor, bir bölgede İngilizce konuşuluyor, bir 
bölgede İtalyanca konuşuluyor, bir bölgede Al
manca konuşuluyor, ama toplumsal husuzsuz-
luk yok o ülkede. Kaç türlü dil kullanılıyor 
Amerika'da? Ama toplumsal huzursuzluklar 
yok. 

LÛFİ BİLGEN (İçel) — Var, var. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Nerede var toplumsal 
huzursuzluk? Eğer her yerde bir tek dil kul
lanıldığı halde, fbölgelerarası dengesizlik çok 
büyükse, farklılık büyükse oı̂ ada sosyal çal
kantı var. Türkiye'nin Doğusu, Güney Doğusu 
insafsızca terkedilmilşTik içindedir. Bunu anla
mak, bunu değerlendirmek Türkiye'de politika 
yapanların, ekonomik politikası geliştirenlerin 
görevidir kanaatindeyim. Bu duygusallık de
ğildir. Sizin prensibinizden haıleket 'ediyorum. 
Ne kriteri? Potansiyel kriteri. İnsan potansiyel 
kriteridir, bir üretim unsurudur. Emek; o po
tansiyel orada var. Geliniz lütfen, oraya gidi-
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riiz. Olmamış bu plânda bu iş. Plân bu işi, bif 
yanlış anlatma demiyeyim, ama yetersiz bir şe
kilde düzenlemiş. 

Değerli arkadaşlarım; biz artık görüşleri
mizin arz ve izahına, pek kısa bir zaman son
ra son vermek durumunda olduğumuzu 'hisse
diyoruz; çünkü çcık vakit aldım. Tahammül 
ve sabır çök güç bir şeydir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika
nızı İstirham ediyorum. Görevli olarak başta 
ben olmak üzere, zatiâliniz 2,5 saattir müste-
mirren izliyoruz, dinliyoruz ve istifade ediyo
ruz. Eğer konuşmanız bir sürle daha devam ede
cekse, size ve bize dinleme im'kânmı rica ede
ceğiz. Ne kadar sürecek konuşmanız tahminen? 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, bana 
ne kaldar zaman verebilirsiniz ben bu işi biti
rebilirim diye.. 

BAŞKAN — Hayır.. (C. H. P. sıralarından 
«Yarma kalsın» sesleri) Ben size bir şey söy
leyeyim efendim... («Yarına bırakalım» sesle
ri) 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

Hükümet ve Komisyon üyeleri yerindeler. 
Bir önerge var okutuyorum efendim: 

Senato Başkanlığına 
Gündemin önemine binaen oturumun yarına 

bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 
içel Manisa 

Lûtfi Bilgen Doğan Barutçuoğlu 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
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C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Yarma mı bırakalım? 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade bu
yurun. Bir defa, grupların bir süre tahdidi 
yok. Zatiâliniz de sadebten ayrılmadığınız süre, 
Başkan olacak Tüzük hükümleriyle bir tkaz 
yapamam. Yalnız, Başkan olarak zatiâlinizi dik
katle izlemek mecburiyetindeyiım. 2,5 saatin 
fevkinde dikkatle izledim iddiası mübalâğalı ve 
yanlış bir söz olur. Heıyeti Umumüyenin mü
zakerelerin 19,00'a kadar, devamına dair ka
rarı var. Eğer konuşmanız bir saat daha süre-
cekse 19,00'a kadar vaJktimiz vardır. Bu itibar
la, 15 dakika ara vermek meöburiyötinldeyim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, bir ri
cada bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, durum 
müsait değil. 

15 dakika ara veriyorum. 

Kapanış saiati : 17,38 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen 
var mı efendim?.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Aleyhte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
Yarma kalmasını teklif etmek tabiîdir ki, 

her üyenin hakkı. Yamız sabahtanberi bir hayli 
zahmete katlanmış ve yorulmuş arkadaşlarımı
zın durumunu da hesaba katarak mümkünse 

*>•<* 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma san.ti: 17,50 

BAŞKAN: Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER: Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Öztürk (Sivas) 
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sayın Gündoğan konuşmasını ikmâl etsinler. Bi
raz evvelki konuşmasından çıkardığım kadarı 
ile zannederim, bir saat kadar daha konuşma 
imkânı olacaktır. Hiç olmazsa yarına şahısları 
adına söz almış olan arkadaşlarımıza imkân ver
miş olalım. 

Şu ana kadar devam eden müzakerelerden 
edindiğimiz kanaat odur ki, şayet biraz daha 
kısa konuşma yapılırsa, yarın bilemediniz ertesi 
günü sonuca varmak mümkün olacaktır. Bu su
retle bunu da sağlamak üzere sayın Gündoğan1 

dan istirham ediyorum ve takririn aleyhinde oy 
kullanmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Genel Kurul, gündemine, ça

lışma süresinin uzatılmasına, kısaltılmasına hâ
kimdir. Bu itibarla önerge aleyhinde konuşul
muştur. 

Oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Gündoğan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına devam edecektir. Buyurunuz sa
yın Gündoğan. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO 
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Biraz evvel muhterem Grubuma mensup 
arkadaşlar tarafından verilen önergeyi kabul 
buyurmamak, elbette ki en tabiî hakkınızdı ve 
öyle oldu. Bendeniz de şimdi emirlerinize uya
rak bu konuşmamın geri kalan kısmını tamam
lamaya çalışacağım; ama bir küçücük istirham
da bulunayım. Bendenizin de nihayet belli bir 
takat sahibi olduğumu kabul ediniz. Bu önemli 
konuyu müzakere ederken vaktin de bulunduğu 
bir ortamda, yarma bu müzakerelerin terkinde 
büyük mahzur yoktu. 

Şimdi bendeniz bir saat içinde konuşmamı 
bitirmek zorunda olmadığıma göre daha geniş 
ve daha rahat bir mâruzât imkânını bulabilmek 
için, elbette ki gereken dinlenme haklarından 
da istifade edeceğim. Onun için sanmıyorum ki 
bu devam daha faydalı olsun. 

BAŞKAN — Genel Kurul karandır sayın 
Gündoğan, lütfen. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Saygım var efendim. Baş
tan söyledim, 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
bir kısa ara vermeden önce, arz ve izahına ça
lıştığımız görüşlerin tamamlanması istikametin
de beyanlarıma devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; ara vermeden önce, 
«Bu plânda bölgelerarası dengesizliği giderici 
politikaların ve tedbirlerin gereği gibi geliş-
tirilmediği ve Türk toplumunun tarihin bu dö
nünde arz ettiği özellikleri giözönünde tutarak 
az gelişmiş bölgelerin daha dinamik, daha etkin 
biçimde ele alınması icabederdi» demiştim. Fil
hakika bu savunumu doğrulamak için de; «Üçün
cü Beş Yıllık Plân döneminde yatırımların te
mel hedef alman sanayi alanma tevcihi öngö
rüldüğü ve hattâ sanayi alanında da özel bir 
kesime, belli bir kesime ağırlık verildiği, stra
tejik bir unsur olduğu, stratejik bir temel ol
duğu için az gelişmiş bölgelere belli kriterlerin 
varlığı şartı ile yatırım yapılabileceği o bölge
lerde ekonomik hayatın canlandırılmaya çalışı
lacağı doğru bir öneri gibi gözüküyor» demiş
tim ; ama «Bu doğrunun Türkiye gerçekleri doğ
rusu ile de tam mânası ile bağdaşır bir doğru ol
madığını» da ifade etmiştim. 

Plân belgesine baktığınız zaman; sanayileş
me sürecinin başlayabilmesi ve o dalda üretimin 
büyümesi ve artması için yalnız belli dönemde, 
belli miktarda parayı yılhk programlarda sap
tanacağı üzere o dallarda kullanmak, kâfi de
ğildir. Neden değildir? Çünkü, az gelişmiş böl
gelerde ekonomik hayatı canlandırmak, orada 
ekonomik varlıkları çoğaltmak ve büyültmek 
plânın temel tercihi bakımından kolayca geliş
tirilecek bir düşünce değildir. Siz 10 yıldan beri 
plânlı bir dönem yaşamadınız mı? 10 yıldan beri 
her iki plânda az gelişmiş bölgelere yatırım
ları tevcih etmek suretiyle o bölgelerdeki geri
liği gidermeyi öngörmediniz mi? Ama, buna 
rağmen karşılaştığınız sonuç; öngördüğünüz 
biçimde olmamıştır ve sanayileşme Türkiye'de 
belli alanlara yığılma süreci taMbetmiştir. 

En büyük gelişen bölgeler plânlı dönemden 
önce de en büyük gelişime düzeyinde bulunan 
bölgeler idi. Somut örnek olarak vereyim: 
istanbul, izmit, Marmara bölgesi Türkiye'de 
plânlı döneme, plânlı kalkınma yöntemine rağ
men, yatırımların ve sanayileşmenin ağırlık mer-
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kezi olmakta devam etti. Orada sanayi tesisleri 
ve yatırımlar yığıldı. Demek ki, plânla öngör
müş olmak, arzu etmiş olmak da kâfi değil. O 
yüzden o tecrübelerden istifade ederek yeni 
stratejide az gelişmiş bölgelere yatınım yapma 
olanağı nasıl olsa plâna rağmen gerçekleşmi
yor, o takdirde dürüst olalım, sanayileşmenin 
daha çok tercih ettiği bölgelere kaydığını bir 
vakıa olarak kabul edelim, biz de bu vakıanın 
doğrultusunda bir strateji, bir politika uygula
yalım demişsiniz. Böyle olmuş bu. Böyle olması 
lâzım, mantığınızın doğal sonucu bu. Yok diye
ceklerdir ki, denecektir ki, denebilir ki, plânda 
yazılı olduğu gibi ifade edilir ki, biz az gelişmiş 
bölgelere yatırım götürmek için nice nice politi
kalar, tedbirler uyguladık; ama şimdi (Eğer 
müsaade etseydiniz, yarın onları teker teker 
onları kitaptan size gösterecektim.) o az geliş
miş bölgelere yöneltmek istediğiniz «Yöresel 
yönlendirme» adı ile de tanımladığınız politika
lar, tedbirler gerçekten sizin amaçladığınız sa
nayileşmeye yarayan sanayi birimleri değildi. 
Değil ve böyle olunca da elbette ki, orada belki 
birtakım yatırımlar yapılacaktır. Yok değil, ha
kikaten var. Birtakım tesisler kurulacaktır; 
ama o bölgelerin içinde yaşadığı koşulları ger
çekten ve temelli olarak değiştirici, dönüştürü
cü, kalkış noktasına getirici olmayacaktır. 

Tekrar soluyorum. Çünkü, kendi mantığınız 
da bunu böyle gerektirir. Hal böyle olunca; 
daha çok çalışarak, daJha çok araştırarak ve in
celeyerek az gelişmiş bölgelerde gerçek sana
yileşme temel hedefine yarayan komplekslerin, 
üretim birimlerinin ne olacağı araştırılabilir; gö
nül alma, ya da bir dereceye kadar denge sağ
lıyorum gibi görünme yerine daha iyi araştır
malara dayalı gerçek kalkınmayı sağlayıcı bü
yükçe boyutlu kompleksler ve birbiri ile bütün
leşebilecek birtakım yatırım birimleri sağlaya
bilirdiniz diyorum. Sağlayabilirdiniz; o zaman 
Türkiye'de yalnız yaygın sanayileşme gibi hem 
ekonomiye, giderek sosyal hayata çok müessir 
katkılarda bulunabilirdiniz diyorum. 

Kaldı ki, Türkiye'de başka bir gerçek yaşa
nır bir gerçek de sizi böyle hareket etmeye zor
lamalıdır. Türkiye'de bir başka gerçek dediğim 
zaman somut örneği ile ifade edeyim: 

Türkiye'de şehirleşmeye diye bir olay olu
yor, süratle oluyor, güçlü bir biçimde oluyor 

ve oluşuyor. Şehirleşme olgusu Türkiye'nin 
dramlarından biridir, ya da dramın en duygu
sal yönüdür, yanıdır. Şehirleşme Türkiye'de olu
yor. Bunu böyle ifade ederek bırakmış olsak, 
gerçekten ve dünyanın her yerinde böyle ol
muş ve oluyor der, gam ve kasavete kapılmaz 
idik; ama Türkiye'de şehirleşme, başka ülkele
rin şehirleşmesine sebebolan nedenler yüzün
den olmuyor. Türkiye'de şehirleşme; Batı ülke
lerinde gözlenen nedenlere dayalı olmuyor. Ba
tı ülkelerinde şehirleşme; üretim faktörlerin
den en önemlisi olan emeğin, sanayi birimlerin
deki ıbüyük talep varlığı yüzünden vukua »gel
miş ; sanayileşme hızı ile, şehirleşme hm olduk
ça kabili tecviz hatalarla ve orantılı olarak vu
kua gelmiş. Oysa Türkiye'de şehirleşme, sana
yileşmenin doğal ve zorunlu gereği vukua gel
memektedir. Köyden, kırsal bölgelerden kol 
emeği talebeden sanayileşmenin çağrısına uya
rak gelenlerin oluşturduğu bir şehirleşme Tür
kiye'de yok. Aksine kırsal bölgelerde artık ya
şayamaz hale, en azından o tür yaşamaya kat
lanamaz ihale gelen büyük nüfus çoğunluğunun, 
hiçbir güvenceye (bağlı olmaksızın tamamen ka
dere terk edilmiş biçimde çaresizliğin, başka 
•türlü yapmanın olanak dışı kalması yüzünden 
şehirlere akm başlamış. Devam ediyor, devam 
edecek. 

Şimdi böyle bir olgu, ekonomi politikası yö
neticileri ve yürütücüleri ve onlara çok değerli 
yardımlarda bulunan teknokratlar tarafından... 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Sayın Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade 
buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Konuşmayı kesmemiz mümkün 
değil Sayın Karakapıcı. Nedir efendim? 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Usul ibakımmdan bir şeyi arz etmek istiyorum. 
Genel Kurulun kararı yerine geldi; fakat bir 
hekim olarak görüyorum ki hatibin fizükî duru
mu iyi değil efendim. Zaten öncede yorgunlu
ğunu ifade buyurdular. Bunda İsrar etmenin 
bir faydası yok, dramatik bir faal almaya lüzum 
yok. 

BAŞKAN — Efendim kendisinden de böyle 
bir İtalep gelmeyince... 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şimdi geldi efendim. 
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Müsaade ederseniz yarın devam edeyim. Ko
nuşmamı yarın yapmama müsaade eder misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Yarın yapmanız değil, konuş
mak istemiyorsanız buyurun efendim, yarın da 
tekrar söz istiyebiMrsinız. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Yarın tekrar söz almak üze
re sözlerimi burada kesiyorum Sayın Başkan. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, bu suretle gruplar 
adına konuşmalar bitmiş oldu. 

Şahısları adına söz alan sayın üye arkadaş
larımızı arz ediyorum. 

Sayın Hüseyin öztürk, Sayın Salim Hazer-
dağlı, Sayın Fatma Hikmet İsmen, Sayın Kâ-
zim Karaağaçlıoğlu, Sayın Hamdi Özer, Sayın Se-
lâhattin Babüroğlu, Sayın Mehmelt Hazer, Sayın 
Mehmet özgüneş, Sayın Halil Tunç, Sayın Mus
tafa Tığlı, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Lût-
fi Bilglen. 

Söz sırası Sayın Hüseyin öztürk 'te buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Anayasamızın gereği olarak plânlı kalkınma 
esas kabul edilmiş ve önemi benimsenmiş, anla
şılmıştır. Plân yerine pilav tavsiye eden dema
goglar ve demogojik fikirler silinip gitmiştir. 

Bilindiği gibi plân, kaynaklarına ulaşmak, 
istenen hedefler arasında denge sağlayacak bir 
araç özelliği taşımaktadır. Uzmanların mate
matik modellere ve hesaplara dayanarak kuru
lan gelir kaynakları ve denge bağdaşıklığının 
ülke gerçekleriyle de daha iyi ilgisinin sağlan
ması bakımından Parlâmentodaki teklif ve fikir
lerin ve önergelerin iyi değerlendirilmesi gere
kir. 

Parlâmentoda gerçeklerin ortaya konmasına 
elverişli bir hareket serbestisinin, plân müzake
relerinde sağlanması şarttır. Çünkü, plân bir 
amaçlar zincirlemesinin ötesinde kalkınma amaç
larına ulaşmakta bir araç özelliği taşıması ba
kımından, bu aracın en verimli kullanılacak 
şekle getirilmesi icap eder. Bu bakımdan plân
da görülen fizikî bir katılık, ülkemizin demok
ratik yöntemlerle işletilen ekonomik sistemine, 
hattâ karma ekonomi işletmeciliğine uygun düş
mez. Plânın komuoyunda, basında, açık otu

rumlarla, bilimsel konuşmalarla hattâ TRT'de 
önceden eleştirilip, olgunlaştırılması ve değer
lendirilmesinin olumlu etkilerinden faydalanma 
işi mutlaka sağlanmalıdır. Oysa ki, Beş Yıllık 
Kalkınma plânlarımız bu esaslardan yoksun ola
rak hazırlanan bâzı kanunlar gibi yine uzman
lara ve Hükümete bırakılmıştır. Uygulamasın
da da görüyoruz ki, ne Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı, ne ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı birçok kesimlerinde hedeflerine ulaşama
mış, hattâ uygulamalarda noksanlıklar yanında 
ters yöne gidişler olmuştur. Bu tatbikatla te
peden hazırlanmanın birbiriyle bağdaşık olma
yışının açık örnekleridir. 

Anayasamız ve ayrıca 77 ve 91 sayılı yasa
lar ve içtüzüğümüzün getirdiği hukukî sınırla
ma ve zaman sınırlaması bakımından, plân üze
rinde Parlâmentoya siyasî tercihler verilmemiş 
görülmektedir. Oysa, beş yıllık süre ile kapsa
dığı muhteva bakımından sorumluluk, bu plânı 
kabul eden Parlâmentonun omuzları üzerinde 
kalmaktadır. Ağırlık, hazırlıyanlardan ziyade, 
Hükümetten ziyade, bunu kabul eden, bir ka
nun olarak buradan çıkaran Parlâmentonun 
üzerinde kalmaktadır. 

Yüksek Plânlama Kurulu ile Hükümetin gö
rüşü, bir bakıma dikte ve kabul ettirilmektedir. 
Plânda yapılması gereken değişiklikler karşısın
da, plânın bütünlüğü bozuluyor endişesinin 
giderilmesi gerekmektedir. Ekonomik ve sos
yal yapılardaki gelişmeler sanayie kayış, tarım 
gelirlerindeki azalış ölçüsü iyi hesap edilmemişe 
benzemektedir. Bugün % 23 kadar olan, sanayi 
payının 1995'te % 40'a yaklaşması, tarım geli
rinin bugünkü payının % 28'den f<c 10'a düşü
rülmesi bir açlık tehlikesini doğurabilir. Gün
kü, sanayileşmiş ülkelerle sanayide yarışmamız 
mümkün olmadığına göre, tarımda kalkınmayı 
mutlaka korumamız gerekir. Bu bilimsel bir 
gerçektir, dikkate alınmamış görünmektedir. 

Bu kesimlerde çalışanların da sayıları de
ğişen paylar oranında azalacağına göre, tarım 
alanında bir reform gerçekleştirillip verim artı-
rılanııyacaksa, bu tehlikeden kaçınılması zor 
olacaktır ve açlsk kapıyı çalacaktır. 

Millî hâsıladan kişi başına düşen payın 
yanlış, değerlendirilmesi, fakiri daha fakir, zen
gini daha zengin yapmaya ortam hazırlamakta
dır. Millî hâsılada olan artışı kişi başına bö-
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lerken yılda milyonlar kazananların gelirini (millî 
hâsıla içinde değerlendirerek; 1962'de kişi ba
şına 3 400 TL. düştüğü, 1972'de bunun 5 094 
TL. sına çıktığı faraziyesi, açlık ve sefalet 
içinde olan milyonlarca insanın, ıstırabı ile alay 
etmek olur. 

Köylerde yaşayan 24 milyona yakın insanın 
% 5'nin bile hissesine 5 094 lira düşmemekte
dir. Bunu arkadaşlarımız çok iyi bilir. Fert 
başına düşen gelirin 5 000 lira olarak nasıl he-
sabederler? Hangi köyde, naniği ferde bu ka
dar para düşer? Demek ki, milyonlar kazanan
ların payları diğerlerime aktarılmakta ve böyle
ce d© millî gelirin nüfusa oranlamasında sosyal 
adaletten uzak kalmımaktaJdır. Bu, bir ülkenin 
kalkınmasında gerçeğe göz yummak, sırt dön
mek demektir. Oysa plânlı devrenin ve plânın 
amacı, az gelişmiş ve fukara bölgelerin ve ora
da yaşayan kusanların yararına millî hâsılanın 
kaydırılmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. 
Biız de gelişmiş bölgelerin insanları hâlâ aslan 
payını almaktadırlar. Ayrıca, halk yararına 
verimli şekilde işlemesi gereken kamu yönetiimi, 
verimsizlik ve yolsuzluklar zincirinin halkaları 
arasında atalet ve mahkûmiyet içindeki hayatı
nı ve yaşantısını hasta bir adam gibi devam et
tirmekte, bu kuruluşlar da halkın zararına ça
lışmaktadırlar. 

ithalât ve ihracat arasındaki açığımızın de
mokratik ve ekonomik sistemler içerisinde na
sıl giderileceği açıklığa kavuşturukaamıştır. 
Küçük üreticinin ürününü yeşil ekimden tarla
sında, koyununun kuzusunu karnında yok pa
hasına satınalan tefecinin kullandığı, faize ver
diği 7 milyar kadar paranın 5 yıllık plân için
deki yeri nedir belirtilmeımiştir. 

Yurttaşların kendi varlığı, çalışma gücü ve 
yeteneği oranında millî gelirden pay almasına 
iimkân vermedikçe sosyal adaletin gerçekleşe-
meyeiceği ortadadır. Bu gerçekler plânda yeri
ni alamamıştır zenginin yararına işleyen bir 
ekonomik sistem hüküm sürmektedir. 

«Ekonomik potansiyel kalkınma ve sanayi
leşme sorunlanmıızım çözümünde yeter seviyeye 
ulaşmıştır» defnıilmesine rağmen, 1971 yılından 
önce yapılan yatırımların tamamlanmasını ve 
yeni yatırımlara gMilmömesini zorunlu kılan 
Hükümet bildirileri, Hükümet teklifleri esas 
alınmıştır, iki yıldır yeni yatırımlara çok az 
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gidilmiştir, öyle ise bu potansiyeli neye yara
maktadır? Bu ekonomik potansiyelin aktif bir 
ekonomik politika sistemi içinde kullanılmama
sı, bâzı ekonomik hastalıklar getirebilir. 10 
milyara yaklaşan işçi dövizleri hâlâ ekonomide 
uygulanan turşulama, küpte saklama politi
kası ile bekletilen dövizlerin yatırımlara yömel-
tilmeyişi sonucunda ekonomide doğacak denge
sizliğin düzeltilmesi, zor ortamlar yaratacak
tır. Plân, buna açık bir yol göstermeımliş, bun
ların hangi yatıranlarda nasıl kullanılacağımı 
getirmemiştir. Yuvarlak sözler burada da ye
rini almış daha ileri tekniklere ulaşan, esasları 
ortaya koyan bilimsel sözler, bilimsel buluş
lar ortaya konamamıştır. 

öte yandan plânda hızlı kalkınma öngörül
müştür. Bu kalkınmanın bir vergi yükü geti
receği kaçınılm'az gerçektir. Bir tarafta malî 
kaynak kullanılmaz, öte yandan zaten hayat 
pahalılığı ve verigi yükü altında ezilen Türk 
Ulusu ve bilhassa orta sınıf halk daha zor ya
şantılara doğru itilir, insanların sosyal güven
liği ve refaha ulaşması için plândan beklenen 
gerçekler yerine getirilmezken, bir de bu vergi 
yükü tekrar hızlı kalkınmada esas kabul edilir. 

22 yıl sonra İtalya'nın 1970 yaşamının sevi
yesine ulaşacağımız, bilmem hangi akıllı tara
fından ortaya konmuştur. Bir kere italya'nın 
kültür tarihini, insanlarının çeşitli teknik alan
da yetişmesini inceleyenler, bırakın 20 yılı 50 
yıl sonra dahi Türkiye'nin italya'nın bugünkü 
durumuna gelmeyeceğini çok iyi bilirler. Bu 
ölçü ve çeşitli yönleri ile (Burada fazla zaman 
ayıramayacağım) iki ulusun temelden gelişimi
ni, yapısını, tarihî gelişimini, kültürünü, sana
tını ve sanayiindeki gelişmesini dikkate alma
dan böyle şeylerin konuşulması bizi yanıltmak
tan daha öteye gidemez. İtalya bugün Avrupa'
da bir «Fiat» imparatorluğu kurmuştur. Bıra
kın başka memleketleri, Almanya'nın Volsva-
gen fabrikalarını dahi dumura uğratmıştır. Bu 
kadar sanayileşmiş bir ülkenin 1970 durumuna 
ulaşabilmek akim, hayalin alacağı bir iş değil
dir. 

Turizm gelirine, dış finansman ve döviz açı
ğımızın kapatılması umudu bağlanmış ve ön
görülmüştür. Türkiye'de turizm işletmelerinin 
tümü zarardadır. Gelirlerinin zararlarını bile 
zor karşılayacağını söylemekle hata edilmeyece-
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ğini sanıyorum. Turizm işletmeciliğimiz ilkel, 
yetersiz ve turizm sanayii gelişmemiştir. Tu
rizm Bankasının her yıl 30 milyona varan açığı 
Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır. Bu 
bankaca turizm yatırımları olarak verilen kre
dilerle meydana gelmiş 194 kadar işletmeden 
turizme hizmeti elverişli olanların sayısı çok az
dır, 30 - 40'ı bulmamaktadır. Bu bankayı yöne
ten genel müdüründen yönetim kuruluna kadar 
hepsi emekli ve bankacılıktan anlamayan kayı-
rılmış emekli memurlardır. Bankacılık ve işlet
mecilik bakımından bir batak içinde ve emek
lemeden kurtulamamış, yediği kendisine yara
mayan cılız bir çocuk gibidir, bu banka ve bu 
işletme. Bundan medet ummak ve açığımızı ka
patacağız anlayışı içerisine girmekle hatalı bir 
yol tutulmuş olur, 

Turistik yerlerin yönetimi ve turistlere ko
laylık için gerekli işlerin yapılmamış olması : 
Nitekim 1971'de turizm gelirimizi, (ki, başka 
yıllara göre en çok 63 milyon dolara ulaşması 
ancak mümkün olmuş) Bulgaristan ile karşılaş
tırdığımız zaman, Bulgaristan'ın turizm geliri
nin 1/4'ü kadar bile değildir. Türkiye'den dış 
seyahatlere gidenler ise, 42 milyon dolar götür
müşler. Lehimize olan 21 milyon dolar, yukarda 
da belirttiğim gibi Türkiye'deki turizm işlet
melerinin açığını kapatamaz. Turizm Bakanlığı
nın, Devletin sırtına yük olmaktan ötede, ne 
fa3/dası kalmaktadır?. Plânda bu sorunlarımıza 
açık ve doğru cevap bulmak zorundayız, bula
mıyoruz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmaya 
geçişi düzenleyen Katma Protokol, kalkınma po
litikamızda izlenecek yolun, varılacak hedefin 
iyi saptanmasını gerekli kılmaktadır. Bu geçiş
te bilhassa küçük esnaf ve sanatkârların uğra
yacağı değişiklikler, sarsıntı ve çöküntülerin 
dev işletmeler ve dev sanayiler karşısında ezil
mesinin önlenmesi dikkate alınmamış görül
mektedir. Plânda öngörülen tedbirler, normal 
durum için düşünülen tedbirlerden daha ötede 
değildir. Hâlâ sosyal güvenliğe kavuşturulama
mış bu kesimdeki insanları Devlet korumak zo
rundadır, 

1971 yılındaki istatistiklere göre, hastane
lerde yatak kapasitesi 90 bine çıkmış, ikinci Beş 
Yıllık Plân hedefine ulaşamamış görülmektedir. 
Hastane kapıları tedavisini yaptıramayan, ka-
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pıdan kovulan insanlarla dolup taşmakta. Dok
tor muayenehaneleri fakir halkın soyulduğu 
yerler halinde devam ederken, bir de bu fakir 
insanlar dış ekonomik güçlerin altında ezdiri-
lirse, bu ezilişin, bilhassa millî onur ezilişinin, 
bu hastalığın altından kurtulmak çok zor ola
caktır. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân döneminde 
tarımdaki gelişme olumlu olmamıştır. Her yıl bin
lerce ton buğday ithali zorunluğunda kalınmış
tır. 1970'te ithal edilen miktar, yardımlar hariç 
846 bin tondur. Hâlâ köylü buğdayını 100 ku
ruştan fazlaya satamıyor, 100 kuruşa sattığı buğ
dayı, ıslah edilmiş ve ilaçlanmış olarak, tohum
luk olarak. 148 kuruşa alıyor, taşıt ücreti kilo
da 20 kuruş deniyor, 163 kuruşa tekrar köylüye 
tohumluk buğday olarak veriliyor. Buğdayın ke
peğini 75 kuruşa alıyor, gübrenin en ucuzunu 
150 kuruştan alıyor. Plân bu sorunlara bir çözüm 
getirmemiştir. Somut bir görüş ve çare yoktur. 
Ucuz kimyasal gübre, ucuz tarım aracı, ıslah 
edilmiş tohumluk, tarımsal mücadele ilâcı, sula
ma işinin verimli hale getirilmesi, hayvan ürün
lerinin yeter hale getirilmesi, et sanayiinin ku
rulması nedense plânda çözümlenememiş görül
mektedir ve neler yapılacağı da beş yıl içinde 
tespit, edilememiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında neler 
yapılacağı, ve süresi belli edilmeyen bu işlerin, 
yuvarlak sözlerle geçiştirilmesi, matematiksel bir 
esasta saptanamaması dikkati çekmektedir. 1987 
yılına kadar hububat ve bakliyat yüzde 3'e dü-
şürülecekmis, plân böyle ifade ediyor. Türkiye' 
yi aç kalma sorumluluğu ile karşı karşıya bı
rakılacağından korkuyoruz. Çünkü halkımız, bu 
kısa zamanda tarımda üstün bir verime ulaşa
cak imkânlara kavuşturalamayacaktır. Günkü 
bu, büyük bir maddî güç meselesidir. 

Temel ve örgün eğitim, yaygın eğitim, yük
sek öğretimin içinde bulunduğu verimsizlik, sis
temsizlik, program ve öğretim yöntemlerindeki 
yetersizlik, okulların eğitim, öğretim araçlarının 
noksanlıkları plânda çok güzel dile getirilmiştir. 
Gerçekten hem plânın kullandığı dil bakımın
dan, hem de konulara eğilmesi bakımından ye
rinde ifadelerdir. Yine 1961'de nüfusumuzun 
yüzde 40 olan okuma - yazma oranının, 1971'de 
yüzde 54,5'e çıkarılmasının ifade edilmesinden 
de geri kalınmamış, yani gerçek ortaya konmuş. 
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Buna rağmen on yıllık nüfus artışındaki gelişme
yi okutma işi başarılamadığından, yani nüfusun 
artışı ile okutma isinin birbirini götürecek oran
da bile olmayışından, 1961'de 14 milyon civa
rında olan okuma - yazma bilmeyenlerin sayısı, 
1972'de 16 milyonu bulmuş. 

Bu noksanlıkları dikkate alınca, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında; 

a) Eğitim sistemimizde sanayinin gerektir
diği eğitilmiş insan gücünü sağlayacak teknik ve 
meslekî okul yatırımlarma öncelik tanınması isa
betli olmuştur. 

b) Merkezî köyler projesi dikkate alındı
ğında bilhassa kalkınmamızda ve kültürleşme
mizde önem taşıyacaktır. 

Gençlik sorunlarının kökeninden çözümünün 
plândaki, ifadeleri yerindedir, isabetlidir; fakat 
(Aşağıda dokunacağız.) bunun nedenlerine ini
lememiştir. 

Birinci ve ikinci Plân dönemlerinde eğitim 
yatırımları 13 milyarı ancak aşmışken, üçüncü 
Beş Yıllık Plânda 14 milyar olacağı isabetli bir 
karar olarak: gözüküyorsa da, hayat pahalılığı
nın 1961'den beri çeşitli maddeler üzerinde yüz
de yüz artmış olması, 14 milyarın geçmiş dönem
lere göre, yüzde 50 tenzilâtlı olarak randıman ve
receği hesaba katılmalıdır. 

Temel eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılması 
ve bu sistemin kentlerde ve merkez köylerinin ta
mamında uygulanması plânda öngörülmüştür. 
1995'te de temel eğitimin sekiz yıl olarak bütün 
okullara teşmil edileceği söylenmektedir. 

Sayın üyeler; sekiz yıllık temel eğitimin sağ
lanması için şartlar ve bu şartların başında da 
öğretmen gerek. Bugün orta öğretimde yüzde 
37 öğretmen açığımız var; yani meslek dersle
ri verecek, fizik, matematik, Türkçe okutacak, 
şu veya bu dersi okutacak öğretmene ihtiyacımız 
var. Bir kere bu öğretmenleri bu süre içerisinde 
sağlayıp, merkez köylerinde de olsa, küçük 
kentlerde de olsa sekiz yıllık okullarda uygula
mak mümkün değil, bir. 

İki; bu okullar yapısı bakımından müsait 
değil, elverişli değil. 

Üç; ders araçları ve gereçleri bakımından 
mümkün değil. 

Dört; bu okullarda velilerin öğrencilerini 
okutma takati yoktur. 

Beş; merkez köylere çevre köylerden gelip 
gidecek öğrencilerin, kış günleri gelip gitmesini 
sağlamak mümkün değildir. Çünkü yol yok. 

Bu imkânsızlıklar içinde sekiz yıl öğretime 
geçişin anlamı nedir? Sekiz yıla geçiş, pahalı 
bir eğitimidir. Bunlan ancak yatılı bölge okulla
rında veya merkez köyleri denen yere yan ya
tılı gündüz bölge okulları meydana getirerek 
uygulanırsa bir deneıme olur, birkaç yıl sonra 
bu okullardaki durum belki bize bir ışık tuta
bilir. 

Ayrıca bu okullarda kurumsal eğitimi ver
mek (Ortaokuldaki eğitimi vermek) yine bir 
şey ifade etmez. Bu okullara mutlaka çocukla
rın branşlarına göre, yeteneklerine göre mesle
ğe yöneltme imkânlarını .sağlayıp; tarımından 
hayvancılığına, marangozluğuna, demirciliğine 
diğer yönlere gidecek imkânlar verip ve iki kı
sımda yöneterek, bir kısmını daha yüksek okul
lara geçişi sağlayacak, bir kısmını da bu şeklide 
okuyacak duruma getirirsek, ancak mümkün 
olacaktır. Başka bir zamanda bu konu üze
rinde duracağız. Çünkü, bu kısa zamanda bura
da açıklamak mümkün olamıyor. 

1965'e göre 1970 yılında köylerdeki kız ço
cukların ilkokullara devamı yüzde 50 oranında 
azalmıştır. Plânda buna bir çare bulan bir yol 
gösterilmemiştir, bir arattırma yoktur. Bu azal
manın sebebi nedir? Plân buna ne çare bulmuş
tur? Ortada hiçbir şey yok. Bunun sebepleri 
plânda saptanamamıştır. Sekiz yıllık temel eği
tim içindeki durumu ne olacağı da açıklığa ka-
vuşturulmamıştır. Sekiz yıllık temel eğitime ge
çerken, eğitimde yapılması gereken değişiklik
lerin neler olacağı da saptanmamıştır. Sekiz 
yıllık temel eğitim sistemi içinde bu görüşlerin 
açıklığa kavuşturulması şarttır. Tüm eğitim sis
temlerinde yeni yöntem, yeni sistem, yeni ilke
ler neler olacaktır ve nasıl uygulanacaktır, bun
lara da yer verilmemiş görülmektedir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân dönemle
rinde öğrencilerin üst eğitim kurumlarına geçiş
lerinde uygulanan sistem, ailelerin ekonomik 
gücüne göre işletilmiş; sosyal adalet olanak ve 
yeteneklerine göre eğitimde istenen fırsat eşit
liği sağlanamamıştır. Kredi, burs ve parasız ya
tılılık olanaksızlığı yanında, büyük şehirlerde 
bulunmanın avanî&jlarryle ders aldırtmak sure
tiyle parası olanın çocukları öz evlât, taşrada-
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kiler ise üvey evlât muamelesi görmüştür. Yük
sek öğrenim3 devam eden bu çağdaki, bu kesim
deki nüfuslunuzun yüzde 7 oranındakilerin an
cak yüzde 2'si, taşrada yaşayan nüfusumuzun 
yüzda 80'ini teşkil eden ailenin çocuklarıdır. 
Anayasamızdaki sosyal adalet ve eğitimdeki fır
sat r/e olanak eşitliği ilkesine ne kadar aykırı
dır bu görüş, bu tutum. Plân buna da bir çözüm 
yolu getirmiş görünmemektedir. 

Yine Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plân dönemlerinde, kamu eğitimi yatıramları 
hedefe ulaştırılamamıştır. 1973 yılımda okulsuz 
köy kalmayacağı saptandığı ve bunun 222 sayılı 
ilköğretim Yasasına da geçtiği halde, 1972 yı
lında 7 binden daha fazla köyde okul yoktur. 
1971 - 1972'de parasız yatılı kapasitesi orta de
receli okullarda 20 bine çıkarılması öngörülmüş 
ve çıkarılmış; buna göre 8 013'ü parasız, 8 879 'u 
paralı yatılı imkânıma kavuşturulmuş, bunun 
yanında 3 113 çocuk kapasitesi cari ödenek ye
tersizliği sebebiyle kullanılamamıştır. Yüzbdn-
lerce öğrenci içerisinde yirmi bin öğrenciye im
kân veriyoruz, onun da 3 113'ünü kullanamıyo
ruz. Anayasadaki sosyal adalet ilkesi ile ne ka
dar aykırı düştüğü ortada. Yine 12 ilde hizmet
li kadrosu verilmemesi sebebiyle de 3 bine ya
kın öğrenci pansiyonlarda barındırılamamışıtır. 

İlkokul çağındaki nüfusumuzun % 84'ünün 
eğj'r'rıi olanağına kavuşturulmuş olmasına ina
namıyorum. 1971 - 1972 öğretim yılında ilkokul
larımıza devam eden öğrenci sayısı 5 milyon 
civarındadır. Oysa dünya istatistikçilerinin ilk
okul çağında 7 - 12 yaş arasındaki miktarının 
genel nüfus oranına göre % 20'si hesabedilir, 
36 milyon nüfusumuzun 7 milyon 200 bin öğren
ciyi karşılaması lâzım, eğer diğer dünya ulus
larından daha az çocuk yapmıyorsa Türk Ulu
su ki, daha çok yaptığı kanaatindeyim. Çünkü, 
bizde ne nüfus plânlaması var, ne de başka im
kânlar var. Buna göre % 80 gerçekleşmiştir sö
zü yanlıştır. Oysa plânda ilkokul çağı nüfusu 
7 ilâ 12 yaşları arasında 1973 - 1974 yılı için 
5 770 200 olarak saptanmıştır ki, bu da yan
lıştır; yani, istatistdkî bilgiler iyi toplanmamak-
tadır. 

Ortaöğrenimdeki verimsizliğin giderilimesfıne 
getirilecek imkânlar vs çözüm yolları gösteril
memiştir. 1987'de 9 lisede uygulanan deneme 
liseleri programı 1971 - 1972 yılında 100 lise, 
89 ilk öğretmen okuluna teşmil edilmiştir. Ma

tematik ve fen derslerinin bu okullarda yeni 
yöntemlerle uygulanması, gerek! şartların ha
zırlanıp hazırlanmadığı, orta okullarla kopuk 
program uygulamasının çözümlenip çözümlene
meyeceği üzerinde de hiç duralmamıştır. Bu de
neme liseleri bünyemize uygun mudur, başka 
ülkeler Amerika'da bunu alırken ne miktarda 
almış, ne kadar uygulamış, ne kaklarını uygulu
yor, biz nasıl yaygın hale getirmişiz, bunun 
meimleket gerçekleri ile bağdaşmayan tarafları
nın ayrıca üzerinde durarak birer birer ortaya 
koyacağız. 

Okul öncesi eğitimine Bir ve ikinci Beş Yıl
lık Plân dönemlerinde gereken önem verilme
miştir. Anaokulu açılmış, açılan anaokulları 
birkaç şehir e inhisar etmiş (ki, Ankara, izmir, 
istanbul gibi büyük şehirlerde olmak üzere altı 
tanedir) bunlar, 1970 - 1971 öğretini yılında 29 
öğretmen ve 569 öğrenciden ibarettir. 118 ana 
sınıfında da 118 öğretmen, 2444 öğrenci olduğu 
heısaplanmışitır. Özel kesim ise, 1970 - 1971 yılın
da 70 kadar ana okul açmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; görülüyor ki, bu-bir 
ihtiyaçsa ve plân da bunu bir maddî yüke bağ
lıyorsa, özel kesim açtığı 70 okulu, her halde 
kendi parasından ziyade, çocuklardan aldığı pa
ralarla yönetmektedir. Devlet bunu niçin yap
mamaktadır? Bu bir ihtiyaç olarak doğmuştur 
ve biz bunu özel okullar konuşumda da yaptık. 
Yarın bu okullar da bir özel okul problemi ola
rak Devletin karşısına çıkacak ve bunları da 
tekrar kamulaştırmak için para vermek zorun
da kalınacaktır. Çünkü, okul öncesi eğitimline 
demokratik batı ülkelerinde ve hattâ sosyalist 
ülkelerde dahi o kadar önem verilir ki, okul ça
ğı eğitiminden daha çok önemli tutulur ve daha 
iyi öğretmenler verilir. Oysa, bu özel kesiımin 
açtığı okullardaki öğretmenler yeterli değil
dir ve çocuklar gerçekten okula gelirken gerek
li olan iyi alışkanlıkları alamadan gelmektedir
ler. 

Demek ki, bu plânda maddî bir yük olarak 
gösterilmdştir ki, bu doğru değildir. Maddî yü
kü veli taşıyacak durumdadır, çalışmaktadır 
ve çocuğunu da eğitim öncesi okullara gönder
mek zorundadır. Buna mutlaka Devlet el atıp 
yaygın hale getirmelidir. 

1971 - 1972 yılında yüksek öğrenim çağın
daki kesümin hâlâ % 90,2 si yüksek öğretimden 
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yoksundur. Taşra liseleri öğretmen ve araç nok
sanlığı içinde 'olduğundan, olanak ve fırsat 
eşitliğinin enigellenmesi ile taşra liselerindeki 
öğrencilerin yüksek öğretime geçiş olanakları 
zorlaştmlmafcbadır. Buna çare getirecek sisltem, 
plânda yer almamıştır. 

Bölgeler içinde sınavların yapılması ve de
ğerlendirilmesi vesaire hususunda da düşünce-
leriımiz olabilir. Ayrıca bu puanların bölgelere 
göre değerlendirilmesi ve üniversitelerde buna 
imtkânlar tanınması lâzımdır. 

Ayrıca hazırlık sınıfları içersinde noksan 
bilgiler varsa yetiştirilmesi ve bilhassa merke
zî sistemdeki duruimun tamamen bir zekâ oyu
nu ve bir dikkat oyunu olmaktan çıkarılıp, ger
çek imtihan özelliğine doğru götürülmesi için 
de plânda gerekli incelemeler ve ince tetkikler 
yapılamamış olduğu görülmektedir. 

Yüksek öğretimde ikinci Beş Yıllık Plân 
döneminde fen ve mühendislik bölümlerine or-
tailaima ,% 22,7 oranında öğrenci alınırken, Sos
yal bilim ve edebiyat bölümlerine ise % 63,3 
oranında öğrendi alınmıştır, ülkemizin gerçek
leri, plân hedeflerinin tersine orantılı olarak 
bu durum gerçekleştirilmiştir, üçüncü Beş Yıl
lık Plânda bu hataya düşülmemesini tavsiye 
ederim. 

Gençlik sorunlarının neler olduğu, bu sorun
ların çıkmaza sokulmasında tutulan yolun ve 
yaratılan ortamın olumsuz etkisinin kaynakla
rı iyi saptanmamıştır. 

12 Mart Muhtırasından önce, boş bulduk
ları ortamda sağlı sollu vuruşmalardan doğan 
kızgınlık ve düşmanlık duygusu altında işleti
len ihbar, yalancı şahitlikleri, suçsuz olan bir
çok kimseleri suçlu imiş gibi göstermiş, haksız
lıklara luğratmış mağdur etmiştir. Sosyal bir 
ahlâksızlığın toplumda sosyal bir çöküntüye 
sebebolacağı dikkate alındığında, hattâ mahke
melerin Ibu gibi deliller üzerinde dikkatle dur-
maisı gerekliliği gözönünde tutularak, bu gibi 
olayların önlenmesinde ekonomik, sosyal ve ger
çekten Sosyal ahlâkın temeli olan insan sevgisi 
ve karşılıklı dayanışmanın gençler arasında na
sıl kurulacağı da plânda açıkça ortaya kona
mamıştır. 

1971 - 1972 yıllarında yüksek öğretimdeki 
burslu öğrenci durumu da şöyle: 

18 583 öğrenci, yurtların yatak kapasitesin
den faydalanmaktadır. Bu % 9 ilâ % 13 oranın

da öğrenciye yatak sağlandığını göstermektedir. 
2 783 öğrenciye de kredi verilmiş, ki oranı 
% 1,5 tur; yani, yüz öğrencide bir veya iki öğ
renciye Devlet kredi vermiş. 

Şimdi biz gençliği içinde bulunduğu çıkmaz
dan, gençliği gençlikten bu boşluktan kurtarmak 
istiyorum, bulunduğu boşlukta gençliği saptığı 
yanlış yoldan kurtarmak istiyoruz. Ne ile? Lâfla 
kurtarmak istiyoruz. Barınacak yeri yok, eğlene
cek yeri yok, dinlenecek yeri yok, boş zamanı
nı değerlendirecek yeri yok, sosyal - kültürel 
ve sportif çalışmalarda bulunacak tesisler yok, 
bu olanaklardan yoksun, burs - kredi, yurt yok. 
gençlik olaylarına çare arıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; bırakınız biz tüm 
Türkiye'de 18 bin civarında öğrenciye yatak 
sağlamışız, bugün Viyana'da sadece bir yurt 
8 bin yatak sağlamaktadır. Hem de yurda gir
diğiniz zaman bu yurt bizimkiler gibi bir kış
la manzarası arz ©den ve okuyacak yeri olma
yan bir yer de değil; kütüphanesi ile, sinema
sı ile, açık hava ve kapalı spor salonları ile ve 
iki kişilik yatak odaları ile, çalışma masaları ve 
temizlik yerleri ile modern hale getirilmiş du
rumda; yani burada öğrenci okurken kendisini 
boşlukta hissedecek yer bulamıyor, bizim öğ
rencilerimiz gibi bir ideal kuraklığı, bir yalnız
lık içinde bırakılmıyor. Kendisi arkadaşları için
de her zaman bir arkadaşlık duygusuna, spor
da olsun, okumada olsun hangi konuda olur
sa olsun kendi aralarında bir yarışma duygusu 
içerisinde karşılıklı bir dayanışmaya giriyor. 
Bu gençlik arasında elbette bir anarşi, bir ted
hiş olayı kolay kolay çıkmıyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda benim 
arz edeceklerim bunlar. Yazılı konuştuğum 
için yirmi dakika içinde arz etmek zorunda
yım. Dileğim o ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımızın Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun olarak tatbik edilsin ve bunu uygulaya
cak olan hükümetler plânı daha çok memle
ket gerçekleri yönüne kaydırarak uygulasın. 
Geçmiş plânlardan arz ettiğim birkaç örnekte 
olduğu gibi tersine uygulamalar olmasın, 
açıklar verilmesin. 

Zenginin daha zengin olmasına ki, bâzı 
liderler bunu eleştiriyor, zenginin daha da 
zengin olması konusu güya bir zengine karşı 
eleştiriymiş gibi değil, bunlar da aslında zen-
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ginih lehine konuşulan şeydir. Çdinkü zenginin 
zegin olması, fakirin daha fakir olması, orta 
tabakanın ortadan kalkması bdsim asıl kork
tuğumuz komünizmi getirir ve komünizm gelen 
ülkelerde de böyle gelmiştir, öyleyse zengin 
kendi olanaklarına göre, fakir de kendi ola
naklarına göre kazancını değerlendirecek ve 
millî gelir buna göre verilecek; öğrencisi, ço
cuğu buna göre imkânlardan yararlanacak; 
Anayasamız bunu emretmiş. Oysa ki, plan bu 
inceliklere inmiş gözükmüyor. Yahut da so
mut örnekler, somut deliller, somut bilgiler 
verememiş gözüküyor. Lâflar güzel, kullanı

lan sözler güzel; ama ortaya konan bilimsel 
gerçekler yetersiz görünmektedir, inşallah 
hayırlı olur. 

Hayırlı olması dileğiyle teşekkür eder say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, vaktimiz 
bir değerli arkadaşımızın daha konuşmasına 
imkân vermeyecek kadar daralmıştır, sekiz 
dakikalık bir zamanımız kalmıştır. 

Bu nedenle 11 Ekim 1972 Çarşamba günü 
saat 10,00'da toplanmak üzere 91 nci Birleşimi 
kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18,52) 
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