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I. - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde Üçüncü 
Beş yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının 
tümü üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

12 . 10 . 1972 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet Ünaldı Bahriye Vçok 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ili ilkokullarına 
dair, yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/69) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, kömür sıkıntısına dair yazılı 

II. — GELEN 

Tasarılar I 
1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
(M. Meclisi 1/571) (C. Senatosu 1/109) (Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma v^ Bütçe ve Plân ko
misyonlarına (Müddet : 10'ar gün) 

2. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (M. Meclisi 1/632) (C. Se
natosu 1/110) (Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : | 
10'ar gün). 

3. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihi] La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(M. Meclisi 1/657) (C. Senatosu 1/111) (Ana- j 

soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Akçadağ ilçesindeki bir olaya 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/71) 

KÂĞITLAR 

I yasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

4. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modern, silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıyle içişleri Ba
kanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/680) (C. Senatosu 1/112) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün) 

Teklifler 
5. — Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 

sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun teklifi (M. Meclisi 

I 2/625) (C. Senatosu 2/28) (Malî ve İktisadî 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 10'ar gün) 

6. — Toptancı halleri kanun teklifi (M. 
Meclisi 2/221) (C Senatosu 2/29) (Malî ve 
iktisadî işler, Anayasa ve Adalet ve içişleri 

I komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk, (Sivas), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 93 ncü Birleşimi açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. _ Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunim 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/906; Cum
huriyet Senatosu 3/170) (S. 8ayısı:141) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Plân müza
kerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Söz alan arkadaşlar : 

Adalet Partisi Grubu adına Ömer Ucuzal. 
Şahısları adına; Lûtfi Bilgen, Fehmi Bay-

soy, ihsan Topaloğlu, Fethi Çelikbaş, Edip So-
munoğlu, Ziya Termen, Hüseyin Atmaca, Kâ
zım Karaağaçlıoğlu. 

Sayın Ömer Ucuzal?.. Yoklar. 

Sayın Ömer Ucuzal zaten grup adına söz 
almışlardır, ne zaman isterlerse kendilerine söz 
verebiliriz. 

Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde 

konuşan grup sözcümüz Sayın Gündoğan'm izah 
ettiği parti görüşümüzün ışığı altında bâzı nok
taları eleştirirken, belki de biraz detaylara ine
rek temas edeceğim bölüm turizm kesimi ola
caktır. Bu arada muhtemelen başka bölümlerle 
ilgili ilki küçülk parantez açarsam, mevzu dışına 
çıktığım zehabı uyanmamalıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının sunuş 
konuşmasında Sayın Başbakan şöyle demekte
dirler : 

«Ekonomik ve sosyal yapılar ile anlatılmak 
istenen kısaca şudur... (3 ncü sayfada, hedefleri 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı 9 . 10 . 1972 ta
rihli 90 ucı Birleşim tutanağının- sonuna eklidir. 

anlatıyor, nerelere varılması gerektiğini söyle
dikten sonra). Bu sonuca ulaşabilmek için 
Türkiye'miz kamu yönetimini ve Kamu iktisadî 
Teşebbüslerini etkin ve dinamik bir hale getir
meli; yani kamu yönetiminde reformu gerçek
leştirmelidir. Bunun yanında toprak ve tarım, 
hukuk ve adalet, vergi ve maliye, petrol ve 
maden ile eğitim reformlarını mutlaka yapma
lıdır. Yeni strateji, bu reformların yapılacağı 
kabulüne dayalıdır. Bu reformlar, hızlı kalkın
manın önündeki engelleri ayıklayacak, yatırım 
ve hizmetlerin hızla oluşmasını imkân dâhiline 
sokacaktır. 

«Konunun bir de finansman yönü vardır...» 

«Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı he
saplara göre, milletlerarası finansman kurum
larından alacağımız borçlarla işçilerimizin gön
derdikleri ve gönderecekleri dövizler hızla ar-
•tac-aOs Uhracat ve gerçekleşeceğini umduğumuz 
turizm gelirlerimiz, dış finansman ve deviz ih-
tiıyaıçlarımızm karşılanacağını göstermsfete-
d'ir.» 

Bu cümlelerden anlaşıldığına göre, turizm 
gelirimizin gerçekleşeceği umulmaktadır ve 
bu bCr varsayımdır. 

Yine aynı kitapta «Uzun dönemli kalkın
manın ve Üöüncü Beş Yılhk Kalkınma Plânı
nın temel hedefleri ve stratejisi» başlığı al
tında, bölüm 7'de «Kalanıma politikalarının il
keleri» bahsinde, «Turizm,» kelimieuiyle başlık-
lanan paragrafı ıda aynen şöyledir; sayfa 49: 

«Turizm. 7.47 
Turizm yatırım ve işletmediğinde dış ve 

iç turizm talebine uygun biçimıdje özel sektör 
esas alınacaktır. Kamunun 'yatımını ve işletme-
cdliği öncü Ve örmek teslislere veya yalbancı ya
tırımların özel mlillî sektörün kifayetsizliği öl
çüsünde eşlik amacına yönelecektür. Turizm po-
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tansiyeii selektir biçimde ve fiziksel plânlara 
gür e yeraltı ve yerüstü tarihî değerler titizlik
le korunarak geliştirilecek ve turizmin plân
lara uygun geiKmlni gerçekleştirmek için de
niş ve göl •kıyılarının toplum yararına kulla
nılması sağlanacaktır». 

Benim bu paragraftan anladığıma güi'3 ve
ya anlamak istediğim kadarıyle : 

1. Turizmde özel sektör esastır. 
2. Kaaıu yatırımları ke : 
a) öne'i ve emek telislere yönelecek; 
b) özel millî sektörün yetersizliği halin

de yabancı yatırımların bir ur gibi İstilâsına 
karşı özel sektöre eşlik edecek. 

3. Yerlatı ve yerüstü tarihî değerler ko
runacak, geliştirilecek. 

4. Deniş ve özel kıyıları toplum yararına 
kazanılacak. 

Burada yeraltı değerden söz ederken, sade
ce arkeolojik değerler gözönünie tutulmuş, 
maal'&jef jeolojik değer olan sıcak su kaynak
ları hesaba ka'*ılmarnıdır. Halbuki, arkeolojik 
yeraltı değerlerini meydana çıkarmak için pek 
cek masraf g'ersktiği halde, yeraltı jeolojik 
değer olan su kaynakları, sıcak su kaynakları 
kendiliğinden satha çıkmakta ve tıbbî turizm. 
için Türkiye'de çok büyük bir potansiyel teş
kil etmektedir. 

Üçüncü Be3 Yıllık Plânın hiçbir bölücüm-
de bu kaynaklardan nasıl faydalanılacağına 
dair bir cümleye raslayamadığım veya var:-:a 
hile benim gözüme ilişmediği için, t u hususa 
değinmek isiiyorıun. Ancak, bu konuya girme
den ence, kitapta, Kalkınma Plânında öneri
len belli turizm üzerinde birkaç söz rcylemek 
istiyorum. 

Yukarda bahsedilen paragrafta anlatıldığı
na göre, Türkiye'de- turizm yatır'ım sahaları 
seçilirken nelere dikkat edileceği gayet açık 
olarak yazılmış ve özel millî sektör veya Dev
let yatırımı yabancı sermayeye tercih edilmiş
tir. Elbette buna katılmak lâzımdır, ama inan
mak güçtür. 

Zira, sanki bu maddenin işletilmemesi için 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Yüksek Plân
lama Kurulunun hazırladığı btr rapor 25.7.1989 
tarihinde Bakanlar Kurulunun tasdikinden ge
çirilerek 6/12 209 sayılı Kararname olarak ilân 
edilmiştir ve halen yürürlüktedir. Bu durum-
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da ya bu kararname yürürlükten kaldırılarak 
Üoürcü Beş Yıllık Plânın uygulama yolu açı
lacak, ya da bu paragraf ölü doğacak, işlemez 
halde bbş yıl o sayfada bir yer işgal edecek
tir. Gayet talbiî ki, bu dunun da Türkiye'nin 
aleyhine, yabancı firmaların lehine isleyecek
tir. 

kura, bu kararnameye göre Türkiye'de tu
rizm için en verimli yerler yabancı şirketlere 
terkedilmiştir. Tıpkı karayollarında en iyi yer
lerin yabancı peicrol şirketlerince kapatılarak 
satış istasyonları kurulması gibi. Konuyu açık
lığa kavuşturmak içim 8/12 209 sayılı Karar
namenin bâzı paragraflarını beraber okuya
lım. zaten kısa olduğu içm sizleri de sıkmaya
caktır :. 

Karar sayuı : 6/12 209 

Yük-'ek Plânlama Kurulurum (Turistik g'e-
îhme polftikası esasları) hakkındaki 19 Tem
muz 1D89 tarih ve 57 sayılı ilişik raporunun 
on-pııı .ıı-a 3i 3ö . 9 . 1969 tarih ve 91 sayılı Kanu
nun 12 flci maddecine göre Bakanlar Kurulun
ca 25 . 7 . 1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman Demire! Cevdet Sunay 
Başbakan Cumhurbaşkanı 

ve Bakanlar Kurulu üyeleri, 

Konu : Turistik Gelişme politikası esasları 
hakkında. 

Gaye : 

Madde 1. — Memleketimizin sahip olduğu 
turistik imkân ve zenginliklerin değerlendirilme
si, iç ve dış turizme elverişli bölgelerin tespiti ve 
süratle gerekli tesislere kavuşturulması, turizm
den gelecek döviz gelirlerinin hızla, artırılması, 
turistik değer ve imkânların israfının önlenmesi 
ve bu değerlendirmenin gereği koordinasyon ve 
organizasyonun temini amacıyle 91 sayılı Kanu
nun 12 a maddesi gereğince aşağıdaki hususla
rın turistik, gelişmenin esasları olarak tespiti uy
gun görülmüştür. 

Tespit hükümleri : 
Madde 2. — Çanakkale - Balıkesir il sınırının 

denizden başladığı nokta ile Antalya - içel il sı
nırının denizden başladığı nokta arasında kara 
cnlarmiîzın bitişiği sahil şeridinin S Km. derin
liği saha içinde kalan arazinin 933 sayılı Kanu-
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mm 2/c maddesi gereğince turistik gelişme böl
gesi olarak tespiti. 

Hedefler : 
Madde 3. — Madde 2 gereğince turistik geliş

me bölgesi, olarak tespit edilen sahada bu karar
namenin yayımından itibaren 20 yılm sonunda 
asgarî 500 000 yatak kapasiteli turistik tesisle
rin kurulması. 

Bu bölgede 3 ncii Beş Yıllık Plân donemi so
nunda asgari 100 000 yatak kapasiteli turistik te
sislerin meydana getirilmesi. 

Madde 4. — Madde 2 gereğince turistik ge
lişme bölgesi olarak tespit edilen sahanın fizikî 
plânlamasının Devlet Plânlama Teşkilâtı koordi
natörlüğünde 6/10999 sayılı 1969 yılı programı
nın uygulanması, koordinasyonu, ve izlenmesine 
dair kararın 66 ve müteakip maddeleri uyarınca 
bir yıl içinde tamamlanmasına ve saire... 

Şimdi burada belirtilen hudutlandırmanm öl
çüsünü anlamak çok güç. Müzakeresini yaptığı
mız Kalkınma Plânının 878 nci sayfasında 1179 
No. lu maddede şöyle deniyor : 

«Öte yandan turizm faaliyetlerinin Türkiye' 
nin her tarafına dağılmasının alt ve üstyapı ba
kımından bâzı verimsiz yatırımlara sebebolacağı 
saptanmış; bu nedenle yatırımların öncelik böl
gelerinde yoğunlaştırılması ilkesi benimsenmiş
tir. Uygulamada Akdeniz, Göreme, Uludağ, Gü
ney Ege ve kısmen Marmara bölgelerinde fizik
sel plânlama çalışmalarına girişilmiştir.» 

Yine G82 nci sayfadaki 1191 No. lu madde de 
öyledir : 

«Mevcut ve yapılması plânlanan konaklama 
tesislerinin altyapı ihtiyacı fiziksel plânlara uy
gun olarak karşılanacaktır, öncelik bölgelerinde 
altyap?. yatırımları, hava alanı yapımı, karayol
larının iyileştirilmesi, yerleşmelerin su, elektrik 
ve kanalizasyon tesislerinin yapımı ve yat yanaş
ma yerleri inşaatına yönelecektir. Ayrıca millî 
park yatırımları ile tarihî eserlerin onarımı ta
mamlayıcı yatırımlar içinde ele alınmaya devam 
edilecektir.» 

Bu elimizdeki plân, istediği kadar uygulama
da Akdeniz'in önemini en başta saysın ve ondan 
sonra diğer önemli yerleri sıralasın; 6/12209 sa
yılı Kararnamede Akdeniz şeridimiz tam orta 
yerinden bölünüp, en verimli yanı kararname dı
şı bırakılarak kredi imkânlarından yoksun kaldı

ğı için yabancı şirketlerin kucağına atılmıştır. 
Br. bir itiliştir. 

Halbuki, yine bu kitabın daha pek çok yerin
de ve bunların dayanağı olan bâzı araştırmalar
da Akdeniz'in turizm değeri, önemi bakımından 
en başa yerleştirilmiştir. Fakat, mezkûr karar
nameye göre, Üçüncü Beş Yıllık Plânda daha az 
önemli olan yerlere Devletçe turizm kredisi sağ
landığı halde, daha verimli olan Akdeniz'in bize 
ait. olan orta ve doğu kıyıları bu imkândan mah
rum edilerek yabancı sermayenin istifadesine 
terk edilmiştir. Eğer bu bilinçli ve kasıtlı de
ğilse, affedersiniz ahmakça bir karardır. 

Birkaç sene önce Turizm Bakanlığının neş
riyatından olan bir broşür dolaplarımıza atıl
mıştı. Orada otel işletmeciliğinde kârlılık hesap
ları yapılırken, senenin ne kadar çok günü tu
riste açıksa ve % 70 raddelerine yakın yatak
larını kullanabiliyorsa, kârlı olabileceği yazı
lıyordu. Bunun altındaki misafirliklerde zarar 
eder diyordu. Bu hesap insana mantıkî da ge
liyor. Senede en çok 5 - 6 ay çalışabilecek yer
lere, sahillere Devlet turizm kredisi vereceğiz, 
zarar edeceğiz; 10 - 12 ay işleyeceği tahmin de
ğil, tespit edilen yerlerdeki müteşebbise de, 
«Sen git yabancı şirketlerle anlaş» diyeceğiz... 
Bu nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır bilinmez. 

Senede 6 ay çalışan bir otel - motel her gün 
bütün yataklarını doldursa bile, Turizm Bakan
lığının hesaplarına göre % 50 kapasite ile ça
lışıyor demektir ki, zarar edeceği bellidir. Ya 
da turist tâbiri ile kazık fiyatlar konarak ge
lecek mevsimlerin müşterisine set çekilecek, 
yatırımların istikbali büsbütün körleştMlecek-
tir. En çok 6 ay çalışan böyle bir yerin % 70lik 
normla çalışması demek, yatakların yıllık ve 
gün hesabiyle ancak 1/3'nün dolması demek
tir ki, ne müteşebbis içinden çıkabilir, ne de 
o kredi geri gelir. Bugüne kadar da maalesef, 
hemen hemen böyle olmuştur. 

Şu anda plâna göre 72 bin yatak olarak 
tahmin edilen konaklama tesisleri, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân dönemi sonunda 126 bine, 20 yıl 
sonra da 500 bine çıkarılacaktır. Eğer bu ya
takların hepsi, yürürlükte bulunan 12209 sayılı 
Kararnamenin öngördüğü yerlerde yapılırsa; 
(ki bugünkü tatbikat budur, o hududun dışı 
teşvik sahası değildir) bu tesislerin senede 100 
ilâ 120 gün ancak işleyebileceği ve 500 bin ya-
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tağm da senede böylece 50 - 60 milyon gün iş
gal edileceği Turizm Bakanlığının kendi he
saplarından bellidir. Halbuki aynı yatakları se
nenin 10 - 12 ay çalışan yerlerinde yaptığımız 
taktirde 500 bin yatak senede 100 - 120 milyon 
gün işgal edilmiş olacaktır M, evvelkinin tam 
iki misli bir verim demektir. Bunu pek ince 
hesabetmeden de kestirmek mümkündür. 

Ankara'da oturup da çeşitli mevsimlerde 
muhtelif yerlere tatile gidenlerin sohbetlerin
den de kimlerin nerede ne kadar kalıp, kaç gü
nünü değerlendirdikleri anlaşılacağı gibi, bâ
zılarının yazın 15 günlük tatillerinin ancak 
3 - 5 gününde denize girme imkânını bulmala
rına mukabil, bir kısımlarının Akdenizde he
men her gün ve her saat denize girme fırsatı 
buldukları kolayca anlaşılabilir. Tatbikatta da, 
o sahildeki iyi oteller, bugünkü organizasyon 
bozukluğuna rağmen, devamlı müşteri bulmak
tadırlar. 

Bütün bu açık gerçeklere rağmen nedense 
senenin hemen her mevsimi çalışacak olan bu 
yerler, yani Antalya - içel 'hududundan isken
derun'a kadar olan kısım Turizm Bakanlığının 
kredi ve teşvik sahası dışında bırakılmıştır. 
Şu anda bu sahada bulunan bir müteşebbis kre
di için Turizm Bakanlığına müracaat ettiğinde 
alacağı veya aldığı cevap şudur; «12209 sayılı 
Kararnamenin dışında olduğu için biz kredi ve
remeyiz. Ama isterseniz sizi bir yabancı şirket
le tanıştırırız, anlaştırırız.» Bu bir Bakanlığın 
ağzından duyulması çok acı bir sözdür. 

12209 sayılı Kararname ile Akdeniz sahille
rinin turizm bakımından en verimli kesimini 
kredi sahası dışında tutmak suretiyle, yabancı 
sermayenin kucağına itmenin, mânasını idrak
ten âciz olduğunu itiraf etmek isterim. 

örneğin; Antalya ili İle İçel - Mersin ilini 
mukayese ettiğimizde, turizmi teşvik ve kredi
leri en iyi değerlendirme bakımından bütün 
veriler içel'in aleyhine değil, bilâkis lehinedir. 

Sahil vasfı, kumlar, koylar, ormanlar, tari
hî eserler, altyapı tesisleri bakımından daha 
müsait bir durumu vardır. 

Toplu turizm için hava alanlarına yakınlığı 
yine plânlamada esas alınmıştır. Adana Hava 
Alanı Türkiye'nin sayılı bir hava limanıdır. 
Yeniden çok masraf etmeden trafiği kolaylaş
tırabilir. Mersin'de Türkive'nin en mükemmel 

limanlarından birisi vardır. Ayrıca hazır yapıl
mış yat limanları mevcuttur. Ulaşım yoları 
memleket ölçülerine göre çok iyidir. Güneş her 
an hazırdır. Zaten bizim sahillerimize gelen tu
riste satacağımız en makbul şeyimiz de güne-
şimizdir. Hemen her turist bu maksat için gel
mektedir. Hattâ Kuzey Avrupa'dan gelenler 
kışın bile orada denize girmektedirler, rahat
ça güneşlenmektedirler. O halde Mersin'in An
talya'dan nesi 'kalır ki, 12209 savılı Kararname 
ile bunlardan biri teşvik sahası içine, diğeri dı
şına itilmiştir? 

Bütün bu vasıfların da dışında Lübnan, Mı
sır, Kıbrıs gibi Doğu - Akdeniz turizm bölgele
riyle en iyi irtibat kurabilecek bir yerdir. Biz 
turisti hep Batıdan beklemekteyiz. Orta - Do
ğu'dan ve Doğu - Akdeniz ülkelerinden gelen 
turistlerin fert başına bırakacakları paranın, 
Batıdan gelenlerden daha fazla olabileceğini yi
ne bu plânın bir hesabından kıyaslama yoluyla 
çıkarmak mümkündür. 

Bu kitabın 676 ncı sayfasında belirtildiğine 
göre, 1971 yılında Türkiye'ye 926 bin turist 
gelmiş ve 63 milyon dolar bırakmış. Turist ba
şına 68 dolar turizm geliri bırakıp gitmişler. 
Halbuki aynı yılda, işçiler hariç, 471 bin turist 
yurt dışına çıkarak 42 milyon dolar götürmüş
lerdir ki, fert başına 90 doları bulmaktadır. 
Durum aleyhimize'dir. Kaldı ki, bu rakamlar
dan gelenlerin bıraktığına doğru demek müm
künse de, gidenlerin götürdüğümün fert başı
na 90 dolardan ibaret olduğunu kabul etmek 
güçtür. 

Çıkarken 200 dolar almadan giden pek ol
madığı gibi, Avrupa'da aylarca dolaştıktan 
sonra yüklü hediyelerle memlekete dönmenin, 
ya da kış, yılbaşı tatillerini Azor adalarında, 
Ehramların gölgelerinde geçirmenin 200 do
larla mümkün olamayacağı meydandadır. O 
halde turizm bakımından döviz erozyonumuz bi
lindiğimden ve hattâ tahmin edildiğinden de 
fazladır. Kaldı ki, bu had şimdi 400 dolara 
çıkanlmıştır. 

Görülüyor ki, geri kalmış bir ülkeden, ileri 
ülkelere giden turistlerin turizm için bıraktık
ları para, geri kalmış ülkelere, ileri memleket
lerden gelen turistlerin bıraktığı dövizlerden 
çok fazladır. O halde biz de aynı yolu izliye-

I rek Orta - Doğu'dan ve Doğu Akdeniz'den ge-
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lecek turistlere hitabeden tesisleri kurmak ih
tiyacını duymalıyız ki, bunun uygulama yeri 
de Akdeniz kıyılarının Doğu kesimi olan İçel -
iskenderun arasını kapsamaktadır. Aksi hal
de, turizm giderimiz gelirimizden daima fazla 
olur ve biz, Yunanlılar gibi açıkgöz milletlerin 
parasını tam aldıktan, turisti iyice soyduktan 
sonra sahillerimizde sandviç yedirerek gezdir
dikleri turistlerin istatistiklerini tutmakla avu
nuruz. 

Yukarıdan beri anlattığım lehte faktörlere 
rağmen, Mersin sahillerinin Devlet kredisi ve 
teşvik sahası dışında bırakılarak yabancı şir
ketlerin kucağına itilmesi ve hattâ resmî ağız
lardan teşvik edilmesi ister istemez bâzı istif
hamlar doğuruyor. Her vesileyle Atatürkçü ve 
milliyetçi olduğunu söyleyen ve bundan zevk 
duyan Hükümetimizin, 12209 sayılı Kararname-
ınin kapsamının Doğu - Akdeniz sahillerini de 
içine alacak şekilde genişleterek, en güzel tu
ristik bölgemizin yatırımlarını hem de resmî 
ağızlardan teşvikle yabancı sermayeye terk et
mekten kurtarmasını ve geçmişte yapılan çok 
büyük bir hatanın da böylece düzeltilmesini te
menni ederim, hattâ isterim. İsterim, çünkü 
bu karardan bütün Türk Milleti faydalanacağı 
gibi, aziz Atatürk'ün ruhu da şad olacaktır. 
Şad olacaktır; çünkü Mersin Kuvayı MilMye-
cilerinin Fransız işgal kuvvetlerine ve yerli iş
birlikçilerine karşı kazandıkları zafer, Batılı 
müstevlilerine Ankara Hükümetini tanıma zo-
runluğunu doğuran ve ilk defa tanıtan 31 Ma
yıs 1920 mütarekesiyle sonuçlanmıştır. Bundan 
dolayı Büyük Atatürk Mersin Mütarekesini, 
kendisini dünyaya resmen kabul ettiren bir ta
rihî dönüm noktası olarak kabul etmekte ve 
Nutukta bu bahse ayrı bir değer vermektedir. 

Şimdi, böyle bir vatan köşesini yeniden ya
bancıların ekonomik istilâsına terk ötmek, her 
halde en çok Atatürk'ün ruhunu rencide ede
cektir ve bizi O affetmeyecektir. 

Atatürk, Mersin'e ilk gelişlerinde gördü
ğü kâşanelerin, villâların hepsinin gayrimüslim 
ekalliyete aidolduğunu öğrenince Mersinlilere 
sorusu şu olmuştur; «Onlar bunları yaparken 
siz neredeydiniz?» ihtiyar bir köylünün gözleri 
yaşartan şu cevabı meşhurdur: «Paşam, o za
man biz Graliçya'da, Yemenide, Kafkasya'da 
düşmanla savaşıyorduk.» Bu tarihî olaydan ders 

alarak diyoruz ki, biz millî servetimizi verim
siz yerlerde harcayarak hayat savaşı yaparken, 
Türkiye'nin en müsait turistik bölgelerinde ya
bancıların kuracağı yaklaşılmaz turistik te
sisleri tekrar görmek istemiyoruz. Oralar da 
kendimize kalsın istiyoruz. 

Sözüme başlarken Üçüncü Beş Yıillık Plân
da maalesef hiç ele alınmamış olan kaplıcalar, 
ılıcalar ve içmelerden kısaca bahsederek, Tür
kiye'de mevcut bu kapasitenin her nedense 
Yüksek Plânlamaca kaale alınmadığını esefle 
belirtmiştim. Şimdi buna kısaca değineceğim. 

Yüksek Plânlamanın, âdeta haberi yokmuş 
gibi davrandığı ve tıbbî turizm için en müsait, 
en büyük imkânı sağlayacak olan bu sahanın 
sanki deşifre edilircesine huzurunuza getiril
mesinde fayda umuyorum. 

Türkiye'de mevcut maden suları, ılıcalar, 
sıcak su kaplıcaları, çamurlar ve içmeler hak
kında kısa bir açıklamada bulunmama müsaa
delerinizi istirham ederek, konunun, hem Plân
lamaya intikaline, hem de kamu oyuna Senato 
aracılığıyla sunulmasına çalışacağım. Maksa
dım, bugüne kadar neiden ele alınmadı iddia-
siyle kimseyi suçlamak değil, bundan sonra 
olsun Devlet Plânlama Teşkilâtının bu konuya 
ciddî bir surette eğilmesini sağlamak ümidiyle 
ve zararın neresinden dönülürse kârdır düşün
cesinden hareketle ilgililerin dikkatini çekmek
tir. 

Bu mevzu insanlık tarihi kadar eskidir. 
Ancak, bilinen çağlardan beri Anadolu'yu bu 
yönden kısaca tanımak, bugünkü durumumu
zun tespiti için gerek ve yetişir sanırım. 

Maden sulan, içmeler, ılıcalar ve kaplıcalar 
hakkında dünyada çok şey yazılmıştır. Ham-
mer, Türkçedeki «kaplıca» kelimesinin Yunanca 
duman karşılığı olan «Kapnıs» tan geldiğini ya
zıyorsa da, yanlıştır. «Kaplıca» kelimesi, kapalı 
ılıcanın kısaltılmışı olup, Türk halkının buldu
ğu güzel bir Türkçedir. Kaplıcaların ilmî izahı 
Hipokrat'tan beri yapılmaya çalışılıyorsa da, 
kullanılışı ilkel insanlardan beri vardır. Roma
lılar kendi imparatorluklarındaki kaplıcaları 
çok iyi değerlendirmişlerse de, Hıristiyanlığın 
yayılması ile ters orantılı olarak kaplıcalar ge
rilemeye ve hattâ hayat sahnesinden silinmeye 
yüz tutmuşlardır. Tarihçi Michelet bunun için 
«İnsanlık bin yıl banyosuz kaldı» demiştir. Bu 
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gerileme devrinden sonra, Anadolu Türkleri hü
kümran oldukları bütün memleketlerde ılıcalar 
açmışlar, kaplıcalar yapmışlar, devrin anlayışı
na uygun bir tarzda işletmişler ve yeniden in
sanlık hizmetine sunmuşlardır. Evliya Çele-
bi'den Douring'e kadar pekçok yazar bunu teyit 
etmişlerdir. 

Douring bir belgesinde, «Suyun Türklerde 
olduğu gibi, sıhhî maksatlarla kullanılmasının 
ve bedenin tam temizliğinin bütün bir millet 
için nekadar faydalı olabileceğini anlatmaya lü
zum yoktur. Şarlan bu seviyesine erişebilmemiz 
için daha çok çalışmamız lâzımdır» demektedir. 

Avrupanm en muhteşem saraylarında banyo 
bulunmadığı zamanlarda bile Türkler, normal 
hamamlar dışında, Anadoluda açtıkları kaplıca
lar gibi, uzandıkları Avrupa Kıtasında da ılıca
lar açmışlar, kaplıcalar yapmışlardır. Türklerin 
Sofya'da, Burgaz'da, Köstence'de, Arnavutluk'
ta, Yugoslavya'da ve Peşte'de açtıkları kaplıca
lar ve hattâ bazı yerli turizm firmalarımızın şa
tafatlı ilânlarla tertip ettikleri Romanya kaplı
ca sefası gezilerinin uygulama yerleri bugün 
birer tıbbî turizm niteliği taşımaktadır. Peşte'de 
Türklerin açtığı 8 kaplıcayı ve Anadoludaki 
bazı kaplıcaları tâ 1577'de gezen Belçika Elçisi 
Schweiger, yazdığı seyahatnamesinde şöyle de
mektedir: «Nefis bir üslûpla yapılmış olan bu 
kaplıcaların bir eşine daha başka yerde rastla
madım». 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi biz dedelerimi
zin bıraktığı yerden yeniden başlayarak onlara 
lâyık olmak zorundayız. Bu da mümkündür. 
Yurdumuzda ilmî etüdü yapılmış pekçok kaplı
ca ve içmelerin, yanında, halk tarafından amprik 
usullerle kullanıldığı halde, henüz ilmen tarifi 
yapılmamış kaynaklar pskçoktur. ilmî araştır
ması yapılmış olan saf sodyum karbonatlı kay
nakların sayısı 37 tanedir ki, bunların içinde 
Fransa'nın dünyaca meşhur Vichy sularından 
daha değerli olanları çoktur. Ne varki, biz bun
ları henüz tanımıyor ve tanıtmıyoruz. 

Türkiye'de, klorürlü ıhça ve içmelerden 25 
tane, sulfatlı kaplıcalardan 17 tane, klorlu sul-
fatlı sulardan 5 tane, kalsiyum fcikarbonatlıiar-
dan 22 tane, kalsiyum ve sodyum bikarbonatlı-
lardan 15 tane, tuzlu ılıcalardan 37 tane, sod
yum klorürlü sülfatlardan 14 tane, sodyum bi-
karbonatlılardan 19 tane, sodyum sulfatlı sular-
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dan 11, kükürtlü ılıca ve içmelerden 34, az ma
denli sulardan 16 tane vardır. Ayrıca çamurlu 
kaplıcalar da başka bir değer taşır. 

Sağlık Bakanlığının bugüne kadar kısır im
kânları ile tetkik ettirebildiği ve sayısı 200'den 
fazla olan bu kaynaklardan başka tetkik edil
meyenler de olduğunu yukarıda belirtmiştim. 

1965'den beri ikinci Plân döneminde Yük
sek Plânlama Kurulu tarafından «Çeşitli araş
tırmalar» adı altında aşağı yukan 150 - 200 
milyon lira harcandığı halde, maalesef Türki
ye'deki kaplıcaların halk sağlığı ve tıbbî tu
rizm yönünden bir etüdü yapılarak plânlı bir 
kullanılış tavsiye edilmemiştir. Bu gayreti Üç
üncü Beş Yıllık Plânda da göremedik. Çünkü 
bunun hazırlığı İkinci Plân döneminde yapıl
mıştı. Memleketimiz için büyük bir tıbbî tu
rizm potansiyeli olan bu tabiî kaynakların bu 
Plânda neden ihmal edildiğini anlayamadım ve 
önemine değinen, ilerisi için ümit veren bir 
cümleye de raslamadım. Onun için üzgünüm 
ve bu mevzu üzerinde bunun için fazla duru
yorum. 

Şimdi, bizim kurmaya çalıştığımız turizm sağ
lam insanların dinlenme, eğlenme, gezme görme 
ve öğrenme itiyaçlarına hitabetmektedir. önceki 
plânlarda olduğu gibi, Üçüncü Beş Yıllık Plân
da da aynı yolun izdendiğinl tespit ediyoruz. 
Aslında bunun yerilecek bir yanı yoktur, ama 
eksiktir. Zira komşularımızla ve bize ulaşabi
len ülkelerle münasebetlerimiz normal devam 
ettiği müddetçe, bu, normal turizm diyebilece
ğimiz sahadan faydalanmamız mümkündür. 
Ama, Türkiye'nin coğrafya üzerindeki yerini 
iyi görmek durumunda olduğumuzu da kabul 
etmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz Orta 
Doğu ve Balkanlar, siyasî istîkrarın tam olma
dığı bir bölgedir ve Türkiye'de bu yerin tam 
ortasındadır. Komşularımızda cereyan eden bir 
siyasî dengesizlik bizim normal turizmimize 
derhal ters tesir edecektir ve etmiştir. Hattâ 
Türkiye'de de eliyetsiz şoförler yüzünden iki 
defa siyasî trafik kazası olmuş ve bundan, ön
celikle rüşeym halindeki turizmimiz zarar gör
müştür. Zira Türkiye'de dinleneceğine, başka 
bir yerde tatil yapmak turist için zarar değildir, 
hattâ bir tedbirdir. Böyle hallerde sağlam tu
ristleri kaybetmek gayet kolaydır, ama tedavi
sini Türkiye'de bir 'kaplıcada yaptırmak zo-



O. Senatosu B : 93 

- runluluğunda olan ve bu imkâna sahibolan bir 
kimse, değil siyasî trafik kasası, harp halinde 
bile bu seyahati göze alabilecektir. 

Türkiye, ılıca bakımından komşu memleket
ler arasında en singinidir. Ancak, bunların çok 
azı kaplıca haline getirilmiş ve o da çok ilkel 
olduğu için, çevre halkını bile tatminden uzak
tır. Yaz mevsiminde birkaç ay kapkaç çalışma 
yapanların yanında, hiç faydalanılmayanları da 
vardır. Eğer bunları plânlı bir şekilde el atılır
sa, özel sahiplerine, ya da tüzel kişilere «Tıbbî 
turim» adı altında kurulacak fondan kredi açı
lırsa, hem halk sağlığı hizmeti olur hem de 12 
ay komşu memleketlerden pek çok hasta ve tu
rist gelir. Zamanımızda kaplıcalar sadece has
talar için değil, sağlam fakat yorgun insanların 
da dinlendikleri, yeniden çalışma gücü kazan
dıkları yerlerdir. 

1965'den beri 150 - 200 milyon lira araştır
ma için harcayan Yüksek Plânlama Kurulunun 
fkinci Plân döneminde Üçüncü Bsş Yıllık Plân 
için hiç yapmadıkları hazırlığı, içine girdiğimiz 
plân döneminde Dördüncü 5 Yıllık Plân hazır
lanırken Devlet Plânlama Teşkilâtı yapmalı
dır. Tıbbî turizmi mihrakına oturtacak tedbir
leri almalıdır. Bunu camı gönülden temenni 
ederim. 

Yukarıda bahsettiğim gibi, yer altından 
kendiliğinden masrafsız olarak çıkan minarelll 
ve radyasyonlu sular için ciddî bir teşebbüs 
gerekmektedir. Bu güzel kaynağı istediğimiz 
yerden ve İstediğimiz zamanda sondajla elde 
edemeyiz. Kökü arzın derinliklerine inen bu 
kaynakların olduğu, çıktığı yere, ilmî. tekniği, 
sanatı götürerek insanların istifadesine arz et
mek suretiyle, hem sağlık hizmeti ödevimizi ye
rine getirmek, hem de kazanç hakkımızı sağla
mak lâzımdır. 

Yüksek müsaadenizle burada bir parantez 
açmak istiyorum. Yer altından çıkan bu değer
li suları nasıl ki, istediğimiz yerden temin et
mek, çıkarmak şurada dursun, bir kaç kilomet
re uzağa bile götüremezsek; bunda ısrar ettiği
miz takdirde bütün vasıflarını kaybederse, yer 
üstünü işgal eden atmosfer de öyledir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bu atmosferin de değerini 
iyi hesabetmeli, yerinde değerlendirmelidir. 

Bir yerdeki arazinin verimliliği toprak vas
fına bağlı olmakla beraber, daha ziyade o kesi-
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mm üzerine isabet eden atmosferin özelliklerine 
de bağlıdır. Hattâ toprağın bütün vasıfları tek
nik bilgi ve masrafla tamamıyle değiştirilebilir, 
ama bir atmosferi tabiat olayları dışında, o da 
muvakkat olarak başka bir yere kaydırmak 
mümkün değildir Hiçolmazsa şimdilik mümkün 
değildir veya pratikte bir değer taşımaya
cak kadar pahalı bir deneme devresindedir. 

Plânlamadan geçen, Devlet Su işleri yatı
rımlarının fizibilite hesaplarında bâzı saplantı
ların olduğunu da zannediyorum veya bâzı olay
lar bana bu kanıyı veriyor. Bâzı terslikler de 

. olmaktadır. Bir yerde köylü, halk taşı kırıp toz 
haline getiriyor ve dışarıdan kamyonla, traktör
le, at arabası ile ve hattâ sırtında toprak taşı
yarak bahçe tesis ediyorsa, orada paha biçil
mez bir atmosfer var demektir ki, oraya Dev
let Su işlerince su vermeyi yüksünmek, işten 
kaçınmak değil, âdeta suyu koşturmak lâzım
dır. Köylü, iyi toprağın olduğu yere o atmosferi 
taşıyamayacağı için, değeri çok yüksek olan at
mosferin altındaki değersiz toprağın, taşlığın, 
kayalığın fizik yapısını değiştirip, verimli top
rakla da takviye etmek suretiyle en verimli sa
hayı seçmiş, hattâ meydana getirmiş demektir 
ki, Devlet Su İşlerinin böyle bir yerde hâlâ sula
ma için rantabilite hesapları ile vakit geçirmesi
ni doğrusu çok açıklı ve garip karşılamak lâ
zımdır. 

Bir somut örnekle açıklamak ve mevzuu bi
tirmek istiyorum. Dünyanın tam karşımıza isa
bet eden bir kıtasında en uygun atmosfere sa
hip, fakat arazi vasfı uygun olmayan kesimin
de kayaların özel değirmenlerle öğütülüp 350 
mil uzaklıktan (yaklaşık olarak Ankara - Mer
sin kadar) su getirip narenciye bahçesi yapıldı
ğını ve bunun da rantabl olduğunu söylerler. 
Bunun doğruluk derecesini oraya gidenler bi
lirler, ama bunu tespit için ta Amerika'ya kadar 
gitmeye hacet yok. Aynı olay Türkiye'de de 
vardır. Bugün Mersin'de de taşlar kırılıp ufal-
tılmakta, toprak taşınmakta, yer altından, ço-
raklı da olsa, su çıkarılarak narenciye bahçesi 
yapılmakta ve bu dahi kârlı olmaktadır. Bu 
halk, Ankara gibi 350 mil veya 500 kilometre 
uzaktan su değil, sadece 20 - 30 kilometreden 
temin edeceği su için tahsisat ve daha doğrusu 
Ankara'dan anlayış beklemektedir. Yetişmiş bah-

| çelere yazın 70 - 80 günde bir tuzlu su verile-
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bilmekte, yeni dikim sahaları için su imkânı bu
lunamamaktadır. Örneğin Tarsus'un içinden 
geçen bir Berdan çayı ve ona ait de müzmin-
leşmiş bir sulama tasavvuru vardır, ama neden
se bir türlü kuvveden fiile çıkamıyor. 

Yukarıda anlattığım gibi, kayalıklardan bile 
bahçelikler yapılacak kadar verimli sahadaki 
rantabilite hesapları 1,9 olduğu için 30'ncu sıra
dan sonrasını işgal eden Berdan projesi ve ba
rajlarının akıbetini merak ediyor ve bu ranta
bilite hesaplarına şaşıyorum. Halk artık amprik 
olarak hesaplarını yapmış, bahçesini tesis etmiş; 
hani harıl ihracata dönük narenciye üretmeye 
geçip, kendi hayat seviyesini süratle yükseltmiş
tir. Biz hâlâ nazariyatla meşgulüz. Tüm Çukur
ova ortalamasının 2,5 dolaylarında olduğu hal
de; ki oralarda pamuk, buğday ve saire ekimi 
vardır, istikbali tamamen narenciyecilik olan 
Berdan proje sahasındaki 1,9 rantabiliteye 
inanmak doğrusu biraz güç geliyor bana. Bura
da halen mevcut hububat ve pamuk ziraatını 
değil, bir kısmında görülen narenciye ziraatini, 
hattâ kuruma tehlikesini de hesaba katarak, 
değerlendirmek lâzımdır. Böyle yerlerde -halkın 
da gayreti ve kendine has sezgisiyle ulaştığı 
neticeleri de hesaba katarak projeler süratle 
gerçekleştirilmelidir. 

Kaldı ki, 25 milyon dolar kredi ile bağladığı 
mız ve ilerde çok daha fazla gelişeceğini umdu
ğumuz bir narenciye projemiz vardır. Narenci
yenin Avrupa piyasasında Türkiye için bir özel
liği vardır, bir avantajı vardır, ispanya, İtalya, 
Yunanistan ve İsrail gibi Avrupa'ya bol mik
tarda narenciye satan ülkelerin, narenciye ürü
nü bize göre ortalama bir ay gecikmektedir. 
Türkiye'nin Mersin çevresinde 1 Eylül'de nor
mal ilk kesimi yapılan narenciye ürünü Avru
pa'da bir ay müddetle rakipsiz satılmakta ve 
çok yüksek paralar getirmektedir, işte bu bir 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — C. II. P. Grup Başkan vekili Hıfzı Oğuz 
Bcka-ta'nın, Sosyal İşler Komisyonunda açık bu
lunan üyeliğe Tunceli Üyesi Ar si an Bora'nnı 
aday gösterildiğine dair önergesi (i/18) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bir 
önerge var, müsaade ederseniz arada onun mu
amelesini tamamlayalım. Okutuyorum efendim. 

aylık farkı, Akdenizin bu küçük mikro kli
masından elde ediyoruz. Orada öyle bir atmos
fer vardır ki, onun altma isabet eden arz kesi
minin fizikî yapısı ne olursa olsun, suyun mali
yeti kaça çıkarsa çıksın, narenciye tesisi mut
laka kârlı olmaktadır. Bu fırsatı neden kaçır-
malıyız? Her halde oranın rantabilite hesabını 
yaparken, Türkiye'nin herhangi bir kesiminde 
nazarı itibara alınması gerekmeyen bu gibi ve
rileri dikkate almak ve ona göre değerlendirme 
yapmak lâzımdır. 

Bütün üretimlerini bizden daha ucuza mal 
eden diğer rakip narenciye ülkeler piyasayı 
tuttuktan sonra, onlara pazarda rekabete çalış-
maktansa, Allahm bir lûtfu olan bu Mersin çev
resinin mikro klimasında tabiatla mücadele 
edip, süratle sulama yaparak boş nazarda at oy
natmak daha iyi değil midir? Bizim anladığı
mız plânlama budur veya bu olmalıdır. 

Bilimsel çalışmalarda nazariyatla gerçekleri 
iyi değerlendirip, bağdaştırmak suretiyle kal
kınmayı da, halkımızı da iyi bir refaha götür
mek lâzımdır. Halkla beraber olup, onunla bü-
tünleşrnedikçe ,onu kalkınmanın ta içine itme-
dikçe Üçüncü Beş Yıllık Plânın evvelkilerden 
daha başarılı olacağını iddia etmek biraz güç 
olur. 

Yaptığım eleştirilere rağmen, çok güç bir iş 
olan plânın hazırlanmasında emeği geçen hükü
metlere ve Devlet Plânlama Teşkilâtına eksik 
ve hatalı da olsa yaptıkları bu plân çalışmaları 
dolayısıyle huzurunuzda teşekkürü bir borç bi
lirim. 

Gelecek dördüncü plân çalışmalarının bu ek
siklikler ve hatalardan vareste olması arzusuy
la, bu plânın memleketimiz ve Türk Milleti için 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diler, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 4 . 10 . 1972 tarihli ve 790 sayılı ya-
| zmıza karşılık. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe Tunceli Senatö-
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rü Sayın Arslan Bora'nm Grubumuzca aday 
gösterildiğini saygılarımla arz ederim. 

C. H. P. Grubu Başkan vekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

i. _ Üçüncü Beş Yıllık (1973 -1977) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayı
lı 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 : 111) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Sayın Ömer Ucuzal?.. Yok. 
Efendim, grubu adına Sayın Kadri Kaplan 

söz istiyorlar, Grup Başkanının bir tezkeresi 
var. 

Buyurun Sayın Kaplan. 

M. B. GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN 
(Tabiî Üye) — -Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar ; 

Bu plân için grubumuzun genel görüşünü, 
politikaya ilişkin görüşünü bir arkadaşımız ifa
de etmişti. Bundan sonra grup adına, gene plâ
nın şimdiye kadarki konuşmalarda meydana 
çıkan bâzı yönlerinde meselenin tekniğe ağır
lık veren görüşlerimizi, meselenin sosyal ve kül
türeli alanına ağırlık veren görüşlerimizi, bul
duğumuz imkân ve fırsatlar içerisinde arz et
mek istiyoruz. Bu yapacağım konuşma, gene 
grubumuz adınadır. 

Bunlardan birisi; plânın yavaş yavaş kişi
liğini bulmaya başlayan politikası hakkındaki 
görüşlerimizi biraz daha açıklığa kavuşturmak, 
plânın sosyal ve kültürel yönü ve yönlendirme 
niteliği hakkında da bâzı görüşlerimizi ortaya 
koymaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu plânın genel gö
rüşünde ve görünüşünde, eski plânlardan bü
yük ölçüde ders alındığımı gösteren belirgin ta
raflarının olduğu açık. ilk meydana getirilen 
ve 'sorumluluğu da bir hayli o zaman bizlerde 
olan, plâna nazaran daha gelişken, daha ileri ve 
onun denemesinden birtakım dersler alınmış; 
aksaklık tarafları var, iyi tarafları var. 

ikinci plân denemesinden birtakım dersler 
alınmış; ortaya yeni bir doküman getirilmiş. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Bunun tutarlı veya tutarsın taraflarını meyda
na çıkartmakta büyük bir isabet var. Çünkü, 
bu plân diğerlerinden çok farklı olarak, somut 
bir millî hedefle önümüze geliyor. Zannediyo
rum ki, Türk ulusunun tarih boyunca zaman 
zaman doruklaşan ve çok defa da tarihî ölçüler 
içerisine sığmayan büyük başarılarının dayan
dığı esas fikir; millî benliğine sahibolması,. mil
lî hedefini tanıması ile mümkün oluyor. Uzun 
zamandır bir bocalama dönemi içerisine girdiği
mizi de açıkça kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Tanzimat tan bu vana birtakım olayların 
içerisindeyiz, birtakım değişikliklerin içerisin
deyiz. Cumhuriyet, yepyeni bir ufukla önümüze 
yeni bir tez getirdi; bu tezin işlenmesi ve geliş
mesi için Türk ulusu, birtakım deneylerden 
geçiyor. Yalnız bulamadığımız bir şey var; ulu
sal ülkümüz nedir? Yani ülküsel hedefimiz ne
dir? Bunu büyük Atatürk, «Elbette ki, kültü
rümüzü çağın kültürünün üstüne çıkaracağız 
ve yarının yüksek medeniyet ufkunda yeni bir 
güneş gibi doğacağız» derken, çok güzel, çok 
kesin açık hatları ile bildirmiş. Ne vakit yeti
şeceğiz buraya?... 50 yıl geçti. Diğer uluslar da 
durmuyor, mesafeyi boyuna açıyor. Klâsik sa
nayileşme döneminden atom enerjisine dayalı 
bir sanayileşme dönemine, buradan kompitü-
rün cemiyete hâkim olduğu, hattâ insana hâ
kim olduğu, insanın yarattığının karşısında 
taptığı bir medeniyete doğru gidiyoruz. Şimdi 
bilmiyorum, sahamız aşkın ama, öyle ifade edi
yorlar, lâboratuvar deneylerine dayak olarak 
iç hastalıkları mütehassısını vine bir kompiıtür 
dilinden faydalanmak suretiyle yaymak istiyor
larmış. Akla yatkın geliyor; sayın doktor ar
kadaşlarımız söylerler. Böyle bir çağa giriyo
ruz. ölçüler, klâsik ölçüleri çok aşmıştır artık, 
çok taşmıştır artık. İşte bulamadığımız bu. 
Atatürk bunu «Cağa erişeceksiniz ve geçecek
siniz» tarzında ortaya koymuş. Açık konuşalım, 
ya doğru görmüştür, ya yanlış görmüştür. Doğ-

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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ru gördü ise, doğru gördüğüne inanıyorsak, 
bunu gerçekleştirmek için artık başka birtakım 
lâflara, birtakım davranışlara, birtakım düşün
celere bu toplumda yer olmamak lâzımgelir. 
Çağa yetişmek ulusça tek hedefimiz olmalıdır. 

Şu genel tablo içerisinde bu plânın bir ni
teliğine değinmek istiyorum. Bundan evvel de 
yok değildi; Ortak Pazar kavgaları bu memle
kette çok oldu; girelim girmeyelim, girersek 
batarız, girersek afoadoluraz gibi... İşte görüyo
ruz ki, ne abadoluyoruz, ne de batıyoruz. Da
ha işi tam anlayamamışız. Istırapları plân dile 
getiriyor. Bunun politik münakaşaları ve müca
delen oldu ve duruldu, Bu münakaşalar parti
ler arasında oldu, görüş farklan oldu, ekstre-
nıist görüşler meydana çıktı. Ama, şimdi mem
nuniyetle görüyoruz ki, Parlâmentoda genel 
olarak bir bütünleşme var. Şu plân üzerindeki 
konuşmalarda Parlâmanter olarak, Parlâmen
tonun parti grupları olarak gayet mâkul, birbi
rini tamamlayan, tenkitleri belli, tasvipleri belli 
yönde bir bütünleşme var Parlâmentoda. Parlâ
mento meseleye hâkim olmak istiyor. Bu, çok 
yararlı bulduğumuz bir yöndür; Parlâmento 
adına fevkalâde bir yöndür. Mesele, hakikaten 
bundan sonra sahip çıkacak mıyız, yoksa seçim 
patırtıları ve kütürtüleri içersinde bu plân, işte 
ben iktidara gelirsem böyle olur, gelmezsem 
böyle olur, gelirsem şurasını tashih edeyim diye 
bâs1. şeyleri saklayacak mıyız, yoksa ortaya ol
duğu. gibi çıkaracağız ve yarının iktidarları ola
rak, bugünün şu sıkıntılı hayatı içinde, buhranlı 
dönemi içinde bugünün Parlâmentosunun kabul 
ettiği §u vesikayı bütün gücü ile tahakkuk ettir
me]*: gibi tarihi bir görev yapma içerisinde mi 
bulacağım? Meselenin aslında politik yönü bu
dur. öyle bir varsayım koyalım ki ortaya,, hangi 
iktidar gelirse gelsin, hangi iktidarlar birbirini 
takibederse etsin, şu vesika eksik ve fazla taraf
l ı n ile bizi çağa ulaştırmak için atılan adımla
rın iyilerinden bir tanesidir, öncü adımlardan 
bir tanesidir. Kanaatimize göre daha uzun atı
labilir. Bâzıları daha kısa atılabilir diyor. Bu, 
bii" tartışma konusudur ve elbette ki, tartışılacak
tır. Daha usun atılmanın lüzumunu biraz sonra 
arz etmeye çalışacağım. Şunu benimsediğimize 
dair emareler kuvvetli : Fikrimizden dönmezsek, 
kanaatlerimizi değiştirmezsek, ruh yapımızda 
başka etkenlerle birbirimize düşmezsek. ^'örülü

yor ki yarının iktidar ve muhalefet namzetleri 
de bunun üzerinde genellikle birleştikleri bir 
esaslı noktayı ortaya koymuş bulunuyorlar. Bu 
plân, bize zorlu hayatı isteten bir plân oluyor 
ve bunu benimsiyoruz, ölçüleri belki değişik ola
bilir. 

Değerli arkadaşlarım, işte ortaya getirdiği 
somut hedef, görüyorsunuz hepimizi kamçılıyor. 
Ortak Pazara üye olacak mıyız?... Şimdi Ortak 
Pazara üye olmayı isteyenler veya istemeyenler... 
Bâzıları var ki, hiç istemiyorlar. Biz, Ortak Pa
zara eşite yakın şartlar ve Ortak Pazar içinde 
bozulmayacak şartlarla girilmesini istiyoruz, ama 
şartlar var. isteyenler veya istemeyenler için 
bir itici güç meydana çıkmıştır. Bunun adı, aslın
da bir ulusal ülküdür, işte ulusal hedef budur. 
Ben Ortak Pazara girdiğim vakit boğulmamalı-
yım. öyle ise girmeyeyim.,. Hayır, mümkün ol
muyor. Girilme politik kararı verilmiştir. Gele
ceğin, Ortak Pazarın getireceği birtakım enteg
rasyonlar içinde mütalâası artık bitmiştir. Ulus
ların 2İ nci yüzyıldaki yarışında ve topluluk
larında Ortak Pazarın bir ayrı yeri olduğu, bir 
belirgin yeri olduğu kabul edilmiş ve bizim de 
bunun içerisinde bir yerimizin olmasına kanaat 
getirilmiştir. O mesele yüzde sekseni ile bitmiş
tir. Bittiğine göre hepimize düşen bir mesele ile 
karşılaşıyoruz. Açıkçası bu, Ortak Pazarda rezil 
olmamak... Meseleyi açık koyuyorum ortaya. Ma
demki girmeyi kabul ediyoruz, Ortak Pazarda re
zil olmamak, geriye dönmemek, cağın gerisinde 
kalmamak, çağın ilerisine geçecek düzeye yük
selmek... işte artık, şu geçmiş on senede patırtı
lar, gürültüler içersinde oluşa oluşa Parlâmento
ya mal olmuş bir ulusal ülküdür bunun adı, bir 
millî hedeftir. Şimdi bütün davranışlar, bütün 
fikirler, bütün uygulamalar ve bütün kavgaları
mız bu ulusal hedefin gerisinde kalmaya mah
kûm olmalıdır, ilerisine geçersek ülküsel hede
fe hiyanet ediyoruz demektir .oya geçeceksek 
burada bunu bugün yarın ortaya o şıkça koyalım. 

Şu, bakımdan arz ediyorum; Ortak Pazara 
girmemek ulusal ülküye hıyanettir diye bir şey 
söylemiyorum. Peşinen girmeyi zararb görenler 
var, onlara bir diyeceğimiz yoktur. Fikri böy
ledir, zararlı g'örebilir. Ama, girmeyi burada ca-
nıgünülden ve bütün toplumda müdafaa ettik
ten sonra, lüzumuna inandıktan sonra, oraya gi
rip, kapının dışında elpençe divan bekleyen bir 
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Türk ulusu. olmak istemiyoruz, Bumı isterreye j 
kim?enir. hakkı yoktur; olmamak için da bütün 
gücünü her türlü düşünceye feda ederek ortaya 
koymaya mecburdur. Görüşümüz bu değerli ar
kadaşlarım, Bu güzel bir hamledir, Parlâmento 
için güzel bir gelişmedir, ama bir güzel gelişmeyi 
daha örneklemek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu plânm bizi tahrik I 
edem bni iten. bir niteliği oldu, Enkm, bundan 
evvelki planlarda mevzular hep havada kaldı 
Sanayi .sürlikleyici rektör olsun,.. Gelir dağılmı
şız mümkün değil. Sosyal adalet önde gelir, ondan 
sonra ötekiler gelir. E unların hepsi birer ekono
mik görüş, ama hep havada kakyordu, birtakım I 
lâflarla geçiyordu mecburen. Ama pimdi havada 
kalacak tarafı yok bu işin, iş, matematiğe bin- I 
mistir, iş, ekonomistlerin, doktrin kavramları
nın tartışılmasına binmiştir; iktisadî bakımdan 
demek istiyorum, yorumlarına binmiştir. Piyasa I 
şartlarırj. iyi. bilen insanlarca bilgilerine dayanıp 
gelmiştir iş. Kalkınmayı, sosyalist yönüyle, kal
kınmayı liberal kapitalist yönüyle veya ikisinin I 
karması ile becerebilmiş olanların (Her iki yönde I 
de çok güsel becerenler var bu işi, sosyalist yön- I 
do de mükemmel bir atılım, yapanlar var, öteki 
yende de var.) takibettikleri metotları bulma I 
hünerine gelmiştir iş artık. Bundan sonraki I 
kabinelerin, başbakanların, kabine içindeki tek
nik bakanlıkların düşüneceği, üniversitelerin 
özellikle düşüneceği, toplumun özellikle düşüne
ceği meseleler bu. Yarışta nasıl daha ileri gide
lim?.. Belli yarış çünkü... Bu Plân, bir de üste
lik adını da koyup getirmiş, ona da itirazımız 
var, söyleyeceğiz. I 

En geri kalmış bir ülkenin şartlarını esas I 
almak lüzumuna inanmış; askerî bakımdan 
inanmış, siyasî entegrasyon ve askerî durumlar I 
bakımından inanmış ve aşağı yukarı şartlar ba
kımından inanmış. Arkadaşlarımız tenkit etti- I 
ler, italya'nın seviyesine ulaşmayı. Haklı yönle
ri var. Ben de şahsen italya'nın bugünkü sevi- I 
yesinde olacağız 1995'de deyince; en azından I 
evvelâ millî gururuma dokunuyor. 1995... Yıllar 
çok çabuk geçiyor. Şurada 12 seneyi geçirdik I 
beraber başka ama, 1995 de pek yakın bir zaman 
değil. 1995'e geleceğiz, yıllar birbirini takip I 
edip gidecek, bir iki kuşak böyle gelecek, sonra I 
İtalya'nın bugünkü seviyesinde görüyorum ken
dimi simdi orada. Burada insana dokunan bir | 
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] taraf var, ama belki gerçek. Bu kadar geri kal
mışız... işte, şu gerçeği bize göstermesi bakımın
dan da faydalı oldu. O da kamçılayıcı oldu. En 
azından beni kamçıladı, itiraz ediyorum ve bir 
Başbakanın bu şekilde konuşmasını ben şahsen 
kabul edemiyorum, ama başka çare de yok bir 
bakıma. Hayal ettiğim şey belki hakikat olmu
yor, fakat bu da kamçılıyor bizi; bu kadar mı 
geri kaldık?.. 1995'te, 2000 yılma gelirken bu
günkü İtalya'nın seviyesinde olmayı arzuluyo
rum. Rakamları biras sonra göstereceğiz; olama
yacağız. Onda da bir hata var. Yani, bu türlü 
tutarlılık analizlerine dayalı plânda bir hata gö
züküyor. Ama simülasyon analizleri, duyarlık 
analizleriyle filan belki iktisatçılar daha başka 
yollar bulacaklardır. Kalkınma, tutarlılıkların 
rakamlar Ferisinin ifadesinden rni ibarettir, yok
sa kalkınma, başka faktörlerle ve her topluma 
göre değişebilecek kaynakların optimal dağıl
malarını en iyi şekilde hesaplayabilecek bazı ve
rilere mi dayanmaktadır? Bu bile henüz Türki-

I ye'de halledilmemiştir. Şimdiye kadar yapılan 
plânlarda hep tutarlılık faktörlerine dayalı ge
liyor. Şu kadar ton bu olacak, bu kaçlar ton bu 

I olacak; hesapları karşılıklı yediriliyor, denge-
I ye getiriliyor ve konuluyor. Ama, onun birtakım 

mahzurları çıkmaya başlamıştır ve çıkacaktır; 
I biraz sonra temas edeceğim. 

Arkadaşlar, yükselmede İtalya'nın bugünkü 
durumunu hedef almışız. Meşhur Erich Schrei-

I ber'in son bir kitabı vardı, onu yazan kişinin 
mütalâalarına ve 1968 yılındaki bazı neşriyata 
dayanarak 2000 yılında neler olabileceğini bun-

I dan üç dört yıl evvelki bir bütçe müzakeresin-
I de arzetmeye çalışmıştım. Son, biterken de bu

günkü hızımızı % 10.3'e çıkarırsak, italya'nın 
I bugünkü seviyesine onbeş ilâ yirmi yılda ulaş-
I mamız mümkündür, diye bazı hesaplar arzetmiş-
I tim. Bunları 1969'un başında arzetmiştim. De

mek ki, 1988 sıralarında (Şimdi 1987'yi üç dö-
I nemin sonu olarak veriyor) italya'ya erişmemiz 

mümkündü. Gene bugünkü net hızımızı iki ka
tma çıkarırsak diye arzetmiştim (Nüfus payı-

I nm yuttuğu hızı hariç) Yunanistan'ın bugünkü 
I seviyesine 11 yılda, Bulgaristan'ın bugünkü se

viyesine 9 yılda, italya'nın bugünkü seviyesine 
20 yılda ulaşabiliriz diye bazı matematik for
müller sonucu sizlere rakamlar arz etmiştim. 

I Şimdi onlardan biri buraya girmiş oluyor. Dört 



O. Senatosu B : 93 

sene geç olarak girmiş olsa da, buraya girmiş 
oluyor. Yani, kendimizi bağlıyacağımız bazı un
surlar meydana çıkıyor. Bağlıyız artık ona, mec
bur oluyoruz. 

Çok garip bir nokta da, o zaman alınan cet
veller veya bilgilerin şimdi genişlediği gözükü
yor. Sosyalist ekonomi unsurlarıyle kalkman 
memleketlerden de örnekler veriyor ki, bu doğ
rudur, mukayese etmek lâzımdır devamlı. Bul
garistan'ın durumu şimdi ileri gözüküyor. Yu
goslavya'nın durumu çok ileri gözüküyor. Bazı 
ölçüler vereceğim, Yunanistan'ın durumu çok 
ileri gözüküyor. 

Bir noktaya gelmek istiyorum: Arkadaşlar, 
Türk Ulusu bu son kalede başı dik, ileri ve bü
tün Türklüğü temsil ve gereğinde savunacak bir 
güce erişmeye mecburdur. Ondan diyorum; çev
remizdeki uluslar çok hızlı gediyor. Rakam
lar doğruysa plâncılar, ekonomistler, lis
teler eğer doğru veriyorsa... Ekonomistlerin 
verdiği de beynelmilel teşekküllerin bir takım 
listeleridir. Çok hızlı gidenler var Batımızda, 
Balıkuzeyimizde çok hızlı gidenler var; kuzey
de zaten çok hızlı gidenler var... 

2000 yılındaki duruma göre 6 kademeye ayır
mış toplumları. O neşriyata göre bu toplum
ların içerisinde Türkiye, dördüncü kademedeki 
toplumların içinde bulunuyor. 600 - 1 500 dolar 
arasındaki millî gelirle hesaplanmış. Millî ge
lir sadece bir ölçü değil, ama bizim buradaki 
hesaplarımız da aşağı yukarı tutuyor onu. Da
ha bizden evvel 2000 yılında üç kademe ileri
de miîis.ikr topluluğu var. Güneyimiz deki 
komşular da bizimle beraber aynı gelir seviye
sine geliyor. Bâzıları ileriye de geçiyor. Ameri
ka, İsveç gibi memleketler çağ değiştirirken 
ilk kademelere doğru gidiyorlar, yetişilmesi 
dahi mümkün değil. Almanya gene bu duruma 
giriyor. Bir ölçü koymak için söylüyorum, bun
lar bizim için hayal, ama. Amerika 11 bin do
lar, Japonya 23 bin dolar. Rusya 6 bin dolar.. 
Ölçüler bu; 20-25 sene sonrasının ölçüleri bu. 
Bu kadar hızlı gidiliyor. Simidi biz, o ölçülerin 
topluluğu içerisinde yerimizi almaya çalışıyo
ruz ve yerimiz gene hesaplamalara göre dör
düncü kademedeki topluluklar içerisindedir. 
Bu 1 500'ü tanı tutturura ak üçüncü kademeye 
geçebiliriz. Bizden sonra üç kademe topluluk 
olabilir. Eğer su hedefken geri kalırsak, bizden 
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sonra iki kademe topluluk olur, gene dört ta
nesi önde gider. 

Arkadaşlar, 21 nci yüzyıla bu mesafe ile gi
rerek, bu mesafeyi 70-80 milyonluk Türk Ulu
su ne zaman kapatacak?. Tanzimatta işlenen 
hatalar ne zamana kadar süregeldi? Tanzimat 
bir dönüştür, kabul; bir özleyiş, bir özlemidir. 
kabul; ama işlenen hataların nereye kadar gel
diğini görmedik mi? Neden bugün bizim işle
diğimiz hatalar 150 yıl ileriye kadar kuşakları
mızı etkilemesin?.. Hesaplar etMleyeceğini söy
lüyor. Bugün işlediğimiz hatalar, bugün göster
diğimiz umursamazlıklar, bugün kaynaklarımı
zı harekete geçirmek için içinde bulunduğu
muz ihmâller, kaynaklarımızı en iyi harekete 
geçirmek için davranışımızın ayarlanma sini ge
rektiren en iyi hal tarzlarını bulamiamış ve kul-
lanamamış olmamız yüz sene sonraki çocukları
mızı mutlaka etkileyecektir. 

istendiği zaman hemen ceket, elbise değiş
tirilip, saçı sakalı traşîayıp «Ben de artık, kal-
kmdım» demenin mümkün olmadığını geçmiş 
elli yılımız gösteriyor; bunun peşinde geçirdiği
miz yirmi, yirmibeş yılımız gösteriyor; bunu 
mütemadiyen rakamıların ifadesiyle geçirdiği
miz on yılımız gösteriyor. «Hop» deyince ol
muyor. 

Şimdi bütün bu ümifcsizlikiîr içerisinde bâ
zı uçlar da almışız, kalkınırla emareleri gösteri
yoruz. Bazı arka da şiarımız buna bir sıçrama, 
bir ,<Take - off» devresine girdik diyor; ama ta-
ke-cff mekof gözükmüyor burada. Rakamları 
akiîğrnız vakii, göreceksiniz, o take-off çok da
ha başka bir şey, çok daha ayrı bir şey. Sanayi
leşmiş toplumlar m ölçülerden birisi olarak, bün
yesine kavuşabilimek için sanayi paymm kırkı 
geçmesi lâzım. Sanayileşmiş toplumların baş 
kademesi bu. Kırkı biz 1995'te, her şeyimiz 
doğru giderse geçeceğimizi tasavvur ediyoruz. 
% 38 tasarrufumuzu sağlarsak, ki arkadaşları
mız ia bunun teknik olarak sağlanabileceği im
kânlarını sizlere arz edecekler; ama bunu sağ
lamanın çok zor olduğu söyleniyor. Dünya lite
ratürüne bakıldığı vakit bir bakıma da zor. 
Ümidimiz var; Türk işçisi o atavî değerleriyle 
gidip orada bir şeyler gösteriyor. Hem kendisini 
kabul ettiriyor, hem de tonla para getiriyor. 

Efendim, yesin, içsin getirmesin... Hayır, ye
mesin, içmesin, getirsin ve bir ulusu kurtarsın. 
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Bir işçi kafilesi bir ulusu kurtardı arkadaşlar, j 
Üç, lort sene evvelki döviz rezervimizin halini 
biliyorsunuz. Şu işçilerin Türk Ulusuna yaptık
ları hayırlı hizmafce bakın ve bugünkü döviz 
kaynaklarımıza bakın. Biz ner'den bulurduk 
bunları? Mümkün değildi. İsçilerimiz dışarıya ı 
çıkmasın, yurt içinde istihdam edelim... Kabul. 
Gayet tabiî ben yetişkin işçimi neden göndere
yim, ama bir de bir çaresizlik içinde olduğumu-
muz belli. İşçi kurtardı bizi. Yıllar yılı milyon
larca alın terinin ve güvendiğimiz birkaç temel 
ürünün bize sağlayamadığı doları oradaki işçi
lerimiz gönderiyor. Demek ki, kalkınmanın baş
ka ölçüleri var. Bu ölçüleri benimsemek ve el
de etmek mecburiyetindeyiz, işte, eğer biz bu 
ölçüleri bulaumazsak, bu ölçüleri uygulayamaz
sak hedef olarak; ben bunun adına artık ülkü
sel hedef diyorum; şahsen AET'ye girmeyi 
çok benimsediğim, çok sevdiğim için değil, a-
ma çok itici bir güç, çok kamçılayıcı bir güç 
olarak görüyorum. Herkesin karşısına böyle 
çıkmak imkânını meşru olarak kendi benliğim
de şahsen duyabileceğimi ve mücadelemi yapabi
leceğimi kabul ediyorum. Hayır, bu tedbiri ala
mazsın; sen, teknik okullar dururken bunun ar
kasına çağın gerisinde öğretim yapan okulları 
artık açamazsın; çünkü açarsan ihanet edersin 
yarına diyebileceğimi zannediyorum. 

Ölçüleri meydanda, bütün milletlerin ölçüleri 
•bu. Bunun dışında olsa, kabul. Japonya'dan tu
tun, Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan tutun Ameri
ka'ya ve Amerikandan tutun Güney Afrika'ya 
kadar bütün ulusların tabi olduğu bâzı ufak te
fek ölçüler var. Belki de büyük o kalkışıma 
ölçüleri bakımından, bir Japonya'nın tüketimi
min yanında üretim gücü, o Japon'a mahsus şim
dilik. Bir Oumhuriyeıtçi Çin'in daha 2000 yılında 
ancak 100 dolar gelir seviyesine ulaşacağım dü
şünün. 2000 yılında 100 dolar seviyesine ulaşacak, 
belki o toplululklarin en sonunda gözükecek; 
ama adı da Cumhuriyetçi Çin. işte görüyorsu
nuz, Dünya piyasalarını da boğuyor. Demek ki, 
o millî gelir seviyesi ile diğerleri arasında çok 
başka türlü meseleler var. 

işte biz bunlardan bulabilirsek, o klâsik kal
kınma sisteminim dışına çıkabilir de bulabilir
sek, tamam meseleyi halledlsriz. Osmanlı İmpa
ratorluğu böyle doğdu. Yoksa kolay kolay doğ
mazdı. Evet, 400 çadırdan doğdu demek iste

miyorum, o yanlış ifadeyi tekrarlamak iste
miyorum. Ondan çok yıllar evvel Oğuzlar akın 
halinde geldi tabaikalaştı, yayıldı filân; ama 
devrine anokronizm halinde müthiş bir patla
ma, ile doğdu. O ne doğuş, o ne genişleyiştir... 
Buldu, bir şeyini buldu. Hacı Bektaş'm Türik 
birliğini kurmadaki Türk değerleriyle İslâ-
mî değerleri bağdaştırmasında Türklüğünün 
ezilmemesini sağlayacak, Türklüğünün Yüce de
ğerlerini muhafaza ettirecek o hünieri bulma
sında müthiş şeyler var. Bunlar dehşetli bu
luşlar, bunlar toplumları ileri fırlatıyor. Son
ra? HidÜ'r şey yok meydanda, her şey bitmiş, 
herkes ibslim olmuş. Açık... Millî Mücadeleye 
başlarken vaziiyet beyleydi. Derinlerde bir öz 
yatıyor yanlız; «Teslim olmam» diye bağıran 
bir öz. Türk Ulusunun çok derinlerinde, kim
se de görmüyor. Bunu ulusun kendisi görmü
yor. Kendisi teslim olmaya hazır; temelindeki özü 
görmüyor. Bir insan çıkıyor, bu özü görüyor, 
bu gücü temsil ediyor, bu tarihî temsil ediyor; 
fırlayınca, o öz uyanıyor, bambaşka bir yeni 
Beşinci Oğuz Devleti kuruluyor, bilmem 16 ncı 
Türk Devleti tekrar tarih boyunca çikıyor. 

Bâzı tarafları bulmaya mecburuz. Bu konu 
üzeninde bcylesin'e durmamın sebebi, sizlerin de 
üzerinde ittifak ettiği, hiç değilse şu Senatoda 
sahi:dolduğu; sonra partiler kendi hesaplarına 
göre başka türlü boğuşmaya girerler girmezler 
o ayrı, Mecliste başka hava alır; ama şurada 
tespit e:tığlıma bir şey var kil, Plânın bu bizi 
kamçılayan yönünü kabul etmişiz ve bir za
manların o pek sevdalı sözlerinden de vazgeçmi
şiz. Pek fazla hürriyetler içerisinde hiçbir şe-
şeyiırJPzi kaybetmeden ve 2-3 rJesle, 1 nesle da
yamadan kaldıralım filân... Vallahi, varsa öy
le sevdalı, daha devam etsin «10 nesilde kalkı
nırım» diye. 

Hayrı arfkadaşlar, - plânı da çok cesaretli ge
tirmiş, tebrik ederiz, yürekten kutluyoruz bu 
Hükiimletin bu tutumunu; şuraya intikal eden 
tutumunu veya buraya bu cümleyi yazan Ba
kanı, bunu benimseyen plâncıları; imzaları top
lu olduğuna göre, benimseyen Hükümetti diye
lim. 

Diyor ki, «Bizim nesillerimize çok şey düş
mektedir. Artık bekleyemeyiz.» Böyle diyor... 
«Efendim, bir' neslin üzerine yıkmayalım...» 
kime yıkalım? Ezileceksek biz ezilelim arka-
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daşlarım, Ezilelim ele, 25 yıl sama gelen Türk ; 
Ulusu ezilmişsin arlık. Yani ezi'ec&k bir sey j 
varsa, ezilelim. Bunu göze almaya mecburuz, j 
plânın yürekten kutadığım tarafı, budur. Çok \ 
demagojiye gelen o lâfların önüne geçmiştir 
bu plan. Kabul edilirse ne âlâ.,. Demiyorum s 
ki, kafasına liyice vurun da milistin, gitsin,., Ha- j 
y;r, - hepimiz llsraber, r s kaJar yük cekebil3- j 
çeksek çökmeye mecburuz, 21 sel yüzyıla açık j 
alınla girmek için. Yok açık .alınla girmek iste- j 
rniyorsak, y'kıe biz onu yayabildiğimis kadar ya-
yalım. j 

i 

Bu plân bunu g'etkmi'şrir ve tutmuş Türk j 
toplumunun sorunlarını gayet güzel sıralamış. j 
«Bugünkü sorunları» diyor; kendine temel ah- ! 
yer onîarı. Başlangıç noktası alıyor; onlara ça- | 
re bulmaya çalışıyor. Doğru bir mantık silsi-
hsi. Hesapları da doğrumu; plâncı değilim bil- j 
mem. Onu iktisatçılar, plâncılar tartışsınlar. I 
Bu model mi doğrudur, başka bir model mi gı- | 
tirilmeridir; modeller karıştırılmalı mıd^r, 
sürükleyici rektör doğru mu seçilmiştir, yok;:a 
sürükleyici sektörde tarımın da büyük payı j 
var mıdır yek mudur; bunu hakikaten iktisat
çılar ve plâncılar tartışmalı. Onların konusu
dur, bu, Burada açık seçik tartışmalıdır; r;,- ! 
kamları ortaya koya koya tartışmalıdır. 

Vasîl olacağımız hedef belli şimdi, öylesine i 
bedii ki'., ben elimle koymuş gibi biliyorum. 
AET Topluluğunun içerisinde, İtalya'nın bu
günkü seviyesinde olmak mecburiyedir: deyim, 
Bitti... Ezbere artık bütün işlerimin. Hedef 
belirli. Belirdiğime göre, bu hedefe :en iyi me
totla nasıl gidilirin hesabım bulmaya, 'kitabını 
yapmaya, yolunu bulmaya zorunluyuz bundan 
sonra. Tufimus,«Hızh nüfus artışı var» demiş, 
Çek artıyor... «Yetersiz bir .eğitimimiz var» de
miş. «Dağınık bir yerleşme 'içindeyiz» demiş, 
«Gizli issizlik var» demiş. «Yetersiz sosyal sü-
venlik, dengesiz gelir dağılımı, iç tasarruf açı
ğı, teşkilâtlanmamış sermaye piyasası» demi:', 
Bunu «Tefecilik» diye açıklamamış o, eskisin
de varidi, güzeldi, yani utanılacak, sıkımiacak 
tarafı yoktu. Gerçeği bu. Onu demiş, teşkilât
lanmışın da olmadığını az bulunduğunu soy- I 
lemis. Uzun yıllar uğraşıyoruz, sermaye piya
sası i çan. Aslında üzerinde çalıştığımız konu. I 
«Sanayi; küçük, ya da optimal olmayan birim- I 
lerden kurulu» demiş. Ya çok küçük sanayi ya- I 
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Yunsm^arim sanayii, bizim, gibi gelişmiş de
ğil; ama Yunar..'''L-:E bütün değerlerce, ölçü
lerde; tüketimde 3 4 nıhli, tüketimde ve kul
landığı verime!3 (3 ras sonra sise rakamlar 
arz edeceğim, Biliycrsurms, okudunuz; ama öz
lerinden geçerek verbeeğim) müthiş ileriiik gös
teriyor. Helen ? Ayçiçeğimizden. Neden? Pa
muğumuzdan, Neden? Mısırımızdan. Neden? 
Büyükbaş hayvanımızdan. Nieden? Sütümüzden, 
yumurtamızdan.,, Biz 23 dolar tüketiyoruz, 90 
küsur dolar tüketiyor. Dolar oküleri aldığı için 
söylemek mecburiyetinde oluyoruz, artık alış
tık. 

Şimdi, bakın tüketimde. üretimde muazzam 
mesafeler almış, fakat Yunanistan'ın dış tica
retine bakın, daima büyük aşıkları vardır. Müt
hiş bir ithalâtı ^ar fakat onu kapatıyor. Ona 
mukabil; her yeriniz, giıin-till çıkıntılı sahil
lerinizi, her türlü akıntı, iklim., su şartları, dal
ga şartları, dmlz şartlan olan denizlerle çev-
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riBsiniz; Yugoslavya sizden, iki mMi tonaja 
sahiptlJr, Bulgaristan sizden fazla tonaja sa
hiptir; küçücük bir Karadeniz sahiliyle ve Tu
rna :iç kryısiyle. Yunanistan; 25 - 30 misli ileri-
deidir. Açığı bununla kapatıyor. 

Sonra temas edeceğim, bâzı sektörler var 
haırtaket vermiyoruz, vermemişiz. Bu plânda 
dıa vermemişiz. Gemi inşa sanayiine vermemi
şiz. Verilmiş, 16 bin ton siparişten, 280 bön 
DWT'a kadar bir projeksiyon yapılmış, güzel, 
kabul; fakat komşulaırımızın yanında, o kı
sır deniz imkânlarıma sahip komşularımızın ya
nımda, o ikadıar geri bir haldeyiz M, şu ilerleyiş 
bile aşımıyor. Aoajba düyonum, o sektöre daha 
çok vermek mümkün cfleğil mi? Eaı ucuza mal 
edip, işçiliği 'en iyi kullanıp, tersaneleri yapıp; 
demiri iyi kötü çıkarıyoruz, makine sanayiine 
ona göre blir yön verelim. Küçük teknelerin ma
kinesinden, büyük teknelerin makinesine ka
dar, sacına kadar bunun inşaat mühendisine 
kadar dışarı bir açılalım, Açılamıyoruz... 1977' 
ler ihracatımızı dışarı açmıyor, 19961er de öy
le daha fazla açmıyor. Evet, o seviyeye ulaşıyo
ruz, ıama Ortak Pazar nereye ulaşacak?.. 

Değerli arkadaşlarım, düşünün ki; makine 
imalâtında iç taîlebinMn o tarihte ancak % 
02teini karşılayacaksınız. İç üretimle iç tale
bimizin % 62'sini karşılamayı hedef almışız. 
Bu, müthiş bir hedef. Çünkü, bugün karşıladı
ğınız % 25 - 30 arasında bile değil. İç talebinılL-
zin % 62 sini karşılayacaksınız; ıgim&l, aımia bi-
liyotrimıuisunuz bugün Ortak Pazar iç talebin 
% 94'üuü kendi üretimiyle karşılıyor. O halde, 
(boz bunu dışa nasıl satacağız?.. Daha bugün
den o % lOOunü karşılıyor. Biz 25 sene sonra 
% 62isM karşılayacağız. % 38*M hep oradan 
alacağız, gümrlükliari de ona göre ayarlamışız. 
Hep oradan alacağız, karşılığında ne sataca
ğız?.. Karşılığında saltacağımız pek bir şeyr yok; 
onun da alacak hali yok. Ha, toplu halde diğer 
uluslara 'satacağız... Bir avanjtajımız bu olacak 
veya duyarlılık analizleri yapılacak bundan 
slonra; bileceğiz 12 yıllık, 22 yıllık gümrük 
muafiyetinden sonra, Türk sanayiinin hanıgi 
malı hassastır, kemdllni takdim eder, aranır, 
pazarlamaya müsaittir. Şimdi, bu plânın en nok
san taraflarından biri bu gibi gözüküyor. 

ISürekleyici aektör olarak sanayii fcullan-
ımaikla beraber, dengeden bir türlü kendini kur~ 

| taramamış. Gtenel bir denge... Oysaki, milletle-
ılln mallıarının şöhreti daima para getiriyor. Bu 
şöhret çok mühim. Bir zamanlar ipekli sana
yiimizin şöhreti, ibir zamanlar o krrak dökük, 

I hiçbir işe yaramaz, hani şu yumru yumru por
takalların şöhreti... Yclktu; çünkü öteki mem
leketlerde daha gelişmemişti, şilımdi gelişti git
ti, bizimki geride kaldı. Japonya'nın ipeği, Fil-
landiya'nın kerestesi, İsveç'in çeliği gibi. Şu 25 
sene llıçerisinlde acaba hangi mallarımızın eti
keti bizim olacak, Türk pillerini kullan, Türk 
elektrik motorlarım kullan, 'diyebilecek miyiz? 
Çünkü plânda bu konuda bir açılış var, elek-
itrilk motorlarına ıdoğru bir açılıma yapmış. Sant-
rallara çıkmış, 1987 ̂ de 200 bin hatlık santral 
tasavvur ediyor; o tarafa bir yüklenme yap
mış. Diyebileceğiz mi; evet şunu kullan... Ba
lkın arkasından ne meseleller çıkıyor; piyasa 
araştırmaları, kalite meseleleri, pazarlama me
seleleri... Diyelbileceğiz mi, Türk otomobilini 
kullan... Şimdi diyemeyiz. Murat'ı, Reneault'u 
bizim Türk otomobili dleğil; Anadol'un da mo
toru ve sairesi bizimi değil, yalnız birkaç par
çasını değiştirmiş. Hele Anadol'un o iç yapısı, 
(Buradan propaganda yapıyor 'diye kızmasın
lar, evvelâ benim var, yeni aldım onu söyleye
yim de) Türk işçisinin kabiliyetini bile intikâl 
dttirmliyor. Sonra biz ne malımızı satacağız?.. 
italya bugün 1 milyon 600 bin tekerllslkl araç 
üretiyor arkadaşlar; 1995'te hedef aldığımız 
İtalya. Şu anda yanlış söylemeyeyim; bâz gali
ba 1987 'de 90 bin ar albayı esas almışız. Hayal... 
Yetişmek filân niümkün değil artık bu işe, Ya-
n!i, bu ölçülerle, bu hesaplarla yetişmek müm
kün dleğil. 

İtalya bugün nasıl yaşıyor Ortak Pazarın 
içinde? İtalya'nın bâzı dalları var, bunu kabul 
edin. İtalya'yı orlada yaşatan bâzı unsurlar var. 
İtalya'nın otomobil sanayii var, İtalya'nın 
enerji üretimi var, İtalya'nın tarım ürünle-

I rinde kullanılan yoğun, müthiş tekniği var, 
İtalya zerafetii var, uluslararası kültürün te
melinde bir ad olan İtalya kültürü var, İtalya 
turizmli var... İtalya üç, beş sektörde bugün ba
yağı ileri çıkmış. Orbak Pazar içerisinde onu 
yaşatan sebepler var. 

Çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum 
arkadaşlar, 1995'te İtalya'nın bug'ünkü seviye 

\ sinde olsak büe, o gün bizi biz yapan, blizi bâz 
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olarak takdim eden bâzı ürünlere, bâzı yete
neklere, bâzı kültürel meselelere sahibolamaz-
sak Ortak Pazar içinde yine yaşamayız plânda 
iste bunu pek göremiyoruz. 

Sanayileşmek güzel; fakait hangi dallarda 
fırlayacağız?.. Meselâ, gemi üzerinde ümidimiz 
vardı ötelen beri, ama hesap kitap yapmamış-
ıtıık. Belki de plâncılar diyecek ki, «Sizinki ha
yal; gemi işte bu, hesabı, kitabı bu. Gitmiyor, 
itsek de, dürtsek re gitmiyor» Arkadaşlar, Bul
garistan'ın veya Yunanistan'ın 1 sene evvel, 2 
sene evvel aldığı sipariş, bizim aldığımız sipa
rişe göre 10 - 12 misli gözüküyor. Düşünün g*e-
rni sanayiinde bu olur mu? O da, 4 tersane ola
rak verilen rakamlar, iki tersanesinde de veril
memiş. 

Şimdi, bâzı sektörlerde demek ki, şu bizi 
ileri sevk eden sürükleyen, ülküsel hedef olan, 
Ortak Pazar içinde bulunmak, italya'nın sevi
yesine erinmek için bir iki noktada çok ileri fır
lamamız lâzım. Nelerde fırlayacağımızı ben bu
lama ;îım. 

Turizm alanında fırlay aralıyoruz, atı alan Üs
küdar'ı geçmiş; İspanya 1,5 milyar alıyor. Yu
nanistan'a, aynı turist geliyor, ona bırakıyor. 
100 milyon dolar, bize bırakıyor 20 milyon do
lar. Bu, tabiî bir hüner meselesi, o kabiliyetleri 
kazanma meselesi. Vaktiyle turizm alanında 
epeyce ümitlerimiz vardı, turizm alanı yavaş 
yavaş pek o kadar da ümitli olmadığını, yalnız 
iç turizm, iç görgü, gelir dağılımının dengesi 
bakımından birtakım avantajlar getirdiğini is
pat f: t ti. Dış turizm ne zaman açılır, ne zaman 
büyük kitleler halinde bize dolarlar getiren bir 
havaya gelir, şimdilik pek bir şey gözükmüyor. 

Sanayileşmişiz!.. Sanayileşmişiz, ama arz et
tiğim gibi, henüz daha talebinizin % 62'sini iç
ten temin eden bir ulus olarak sanayileşmişiniz 
25 yıl sonra. Oysa ki, içinde bulunduğunuz top
lum, gümrükleri beraberce kullandığınız top
lum, yüzde yüzünü daha bu senelerde kendisi 
imal eden toplum. O senelerde her imal ettiği 
artık ihraca yöneliyor. Hangi malımız, hangi 
alt daldaki sanayi malımız çok geçerli olacak? 

Tarımı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Tarım 
hesapları öyle gözüküyor ki, artan nüfusu kar
şılayacak tarzda, Pek daha fazla değil. 4, 5 - 5 
milyar liraya yakın bir ihracat tasavvur edili
yor ilk 5 yıl sonra. Bu, fena bir rakam değil, 

ama 5 milyar TL. sı olarak o büyük rakamların 
içerisinde hiçbir şey değil. Aşağı yukarı taran, 
artan nüfusun talebini karşılayacak bir durum
da dengeli gidiyor. Yağlı tohumlara ve yumru-
sal bitkilere ve belki de onun mamullerine bir 
öncelik verilmiş. Sebze, bağ - bahçe, meyvacılık 
v. s. yi ben şahsen pek ümitli görürdüm. Allah 
vermiş; şu kadar milyon zeytin ağacı var, bun
ları bir aşılarsak şu kadar zeytinyağı çıkıyor, 
şu kadar elma çıkıyor... Avrupalı elmanın tane
sini 2,5 liraya alıp yiyor, biz burada çürütüyo
ruz, satamıyoruz. Niye satamıyoruz?., izah 
edilsin bu, niye satamıyoruz? Neden satamıyo
ruz? Bir tıkanık tarafımız var öyleyse. Pek 
ümidim kalmadı, ümidim kırıldı. Çünkü 400 
milyon lira civarında bir ihracata yöneliş var, 
bağ - bahçe ve sebzede. Nedir bu? O büyüyen 
Türkiye için hiçbir şey değil. Ama tarımı ihmal 
etmeyelim.... 

Bugün Fransa toprağını düşünün, ama, bü
yük baş hayvan yetiştirmeye müsait. 21 milyon 
büyük baş hayvan var. Bizim de 11 milyon 800 
bin, ki, 12 milyon oldu diyelim. 21 milyon 
Fransa'nınki... Şimdi ölçülerine bir bakalım: 
Karkas ağırlığı. 3 misli, süt verimi 3 - 4 misli. 
O zaman demek ki; 3 misli, 3 misli de o, 9 misli; 
indirin aşağıya, 2 milyon büyük baş hayvanı 
Türkiye Fransa gibi beslese 12 milyon büyük 
baş hayvanın verimini verecek. Belki de yiyeceği 
yem de o kadar olmayacak, o kadar mera tah-
ribetmeyecek, bilmem, ne yapmayacak... Hiç de
ğilse gezinerek, şunu yaparak, bunu yaparak 
tahrîbstmeyecök. Ama «Bunun enerji üretimi 
fazladır, biz henüz daha kok kömürü yerine te
zek yakıyoruz, faydalanıyoruz» dese dahi, o da 
pek hesaba kitaba sığmaz. Sırf o yüzden de bu 
kadar yük çekilmez. 

Bakıyorsunuz, pamuğunda öyle, şunda öyle, 
bunda öyle... Demekki, tarım, hem bitkisel, hem 
hayvansal, hem de orman yönü ile ihmal edil
memelidir. Plânda da ihmal edilmemiş, 33 mil
yar liralık muazzam bir yatırım yapılıyor. Yal
nız, verim nereye yükselecek, kesin ölçüler 
yok. Verimi yükseltip, adedi indirmeye mecbu
ruz. Verim yükseltme tedbirlerinin de yeterli ol
madığı açıkça gözüküyor. Verim yükseltici ted
birler lâzım. 4,5 milyon hektar sulayacaksınız 
o ülküsel hedefinizde. Oysa ki, toplumlar bu
günden o nispeti geçmiş. Kim geçmiş? Üzülerek 
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arz c diyorum, Yunanistan'dan geçmiş. Kim geç
miş? Bulgaristan geçmiş. 

Verimi yükseltecek unsurlardan biri de el
bette ki gübrelemedir. Gübreleme müthiş ilerle
miş, bir sıçrama gözüküyor. Sulamayı yetiştirir-
se, diğer teknolojiyi kullanırsa veridi yüksel
meye başlar. 

Şurada bağlamakta fayda var: 1995 hedefini 
% 100 ele geçirsek bile ne elde edilebilecek? 
1995 hedefini elde ettik; yani nesi ile? Millî ge
lirimiz 1500 dolara tıkır tıkır bağlandı. Yani ne
si ile % 10 tarım payı, % 40 sanayi payı, 
% 50 hizmetler payı. Aşağı yukarı 2 tane ölçü 
verilmiş; ölçülerin de böyle verilmesi doğru. 
Çünkü bir yönü ile sadece dolar birşey ifade 
etmiyor; birşey ifade ediyor da bütünü asla ifa
de edemiyor. Cumhuriyetçi Çin'den örneklerini 
verdim. Hesaba kitaba sığmıyor. Bunun gibi da
ha örnekler verilebilir. Kuveyt'i ele alın, Lib
ya'yı ele alın; fert basma düşen millî gelir ma
şallah çok ileride, ama ortada şimdilik birşey 
yok. Yalnız o da birşey ifade etmiyor. Bütün 
kalkman uluslarda şu birşey ifade ediyor; ta
rım nüfusu azalıyor, tarımın payı ona göre bün
ye değiştiriyor, sanayi nüfusu artıyor, sanayi 
payı çok yükseliyor ve gelişen, gelişmişliğin ge
rektirdiği toplumsal ihtiyaçları, gelişmişliğin ge
rektirdiği kişisel' ihtiyaçları, genişleyen toplu
mun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hare
ketliliğini sağlamak için hizmetler alabildiğine 
büyüyor. 

Bu iki ülkeyi de ele alsak, Ortak Pazar ülke
lerini ve onun en gerisinde olan 2 üye ülkenin 
durumlarını da ele alsak, bu ülkeler durmaya
cağına, ilerleyeceğine göre, yine de bizden çok 
ileride oluyor. Gene hesapların yapılmış olması 
lâzım; 1995 yılında italya nerede, hangi seviye
de olacak?.. Bir hayli ileride olacak. Hesaplar 
gösteriyor, yılda fert başına gelir 2500 dolara 
yaklaşıyor. Yunanistan nerede? O da yılda fert 
başına 2000 dolara yaklaşıyor. Şimdi aynı şeyi 
ele alsak; yarışın içerisinde bulunmak suretiyle, 
boğulmadan, ortaklığa edep ve âdap içinde lâyık 
bir tarzda yerine getirmek için 3 - 5 tane «bizim» 
diyebileceğimiz mala kavuşmamız lâzım, işte 
bu eksik. Eksiklerden birisi bu. Hayvansal 
ürünlerden, bitkisel ürünlerden, orman ürünle
rinden, sanayim motor dalından, ağır sanayi 
mamullerinden, ara mallarından hangisinde; 

«hayır», bunlardan değil de turizmde mi; hangi
sinde. «Tamam, Türkiye'ye koşun, Türkiye'den 
alm, Türk'ün bu malını alın, oraya gidin» diye 
bizi o yarışın içerisinde mahcup etmiyecek bir 
sektör gelişmesine tanık olabiliyoruz? Böyle 
bir gelişme Plânda yok. Bence, ileride başımız
da en büyük dert açacak olan, Plânın noksan 
tarafı burasıdır. Çünkü, gümrükler inmeye baş
layınca, acaba duyarlılık hesaplarına ve analiz
lerine göre, Türk sanayi dallarının hangisi top 
atmrya başlayacaktı'? Beklemeyelim; gümrükle
rin açılmasından s<" nra hangisi atacak ise o ata
cak, demekti.' şeklinde bir mantıkla hareket et
mek mümkün değil. O gün hangisi top atarsa, 
işte o top atmış olacak. Böyle şey olmaz. Acaba 
hangisi azamî derecede gerileyecek, geri kala
cak? Veya bugünkü ümitlerimiz boşa çıkacak, 
olmayacak artık? Çünkü Ortak Pazar ülkeleri 
bizi mütemadiyen bastıracak. Şimdiki Hüküme
tin bu yönde çalışmaları var, daha evvelki hü
kümetlerin de aynı şekilde çalışmaları olmuş
tur. Şimdi aynı heyecan var; diyor ki, «Bizim 
bünye değiştirmemize ve kalkınmamıza engel ol
mayacak esnekliği kabul et ey protokolün im
zacıları. Daha çaresini bulamadık. Bütün sava
şımız o. 

Ey protokol imzacıları, bizim kalkınmamı
za senin o mükemmel mamullerin engel olma
sın. Yani, gümrüğünü cııa göre ayarla. Benim 
bünye değiştirmeme, beni ebediyen tarım bün
yesinde mahkûmiyete götürecek tarzda sanayi 
mamulleri ile beni boğma» demek istiyor. Ne
reye geldik bu safhada? Hangi noktaya geldik? 
Tamamen şüpheliyiz. Bilen arkadaş varsa gel
sin anlatsın. Hakikaten katma protokol bize 
emniyet telkin ediyor mu? Hükümet ne sonuç 
aldı? Ne diyor bu ortaklarımız? «Tamam Türk
ler, sizin % 40 sanayie erişmenize imkân vere
cek tarzda, namuslu bir tarzda gümrüğümüzü 
ayarlıyoruz» dediler mi? Dediler mi böyle bir 
şey? Demedilerse başa çıkamayız arkadaşlar. 
Arz ettim, bu sanayi ile basa çıkamayız. Müm
kün değil. Çıkılacaksa nasıl çıkılacağı gelinsin, 
hesaplar ile söylensin... 

Ben onun için bir - iki dala yüklenelim di
yorum. Bu, plânda yok. Görüşümüz odur ki, 
bir - iki dala yüklenmeliyiz. Bir kısmı tarımda
dır bunun. En güzel çıkaracak neyimiz var? 
Meselâ, şarabı ele alıyoruz; pek ölçü değil ama 
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şu amda akürnıa geldi, zaten italya 2 milyon 
hekto litre şarabı bugünden üretiyor. Yunanis
tan da öyle, diğerleri de öyle. Baküs'ün diya
rı bu hale düşmüş bugün artık. Düşmüş o, to
parlanması da mümkün değil. Bu ürettiklerimi
zi de "biz tüketiyoruz. O da pek iyi bir şey de
ğil. Olmuyor... Güzel meyvalarımız var. Tabiat 
fevkalade, Allah lütfunu hiç bu topraklardan 
esirgememiş. 7 - 8 kültürü mütemadiyen bağ
rında yeşertmiş, vermiş onu. Meyvaya da bakı
yoruz, ihracı yok. Atı alan bu konuda da Üskü
dar'ı geçmiş, italya'sı, ispanya'sı, Yunanis
tan 'ı, ha babam koşuyor. Ha babam mahmuz-
luyor, koşuyor. Hangisinde yetişeceğiz arka
daşlar?... Ben demiyorum şu, bu; hesapları yap
madan konuşmak kolay değil tabiî. Yalnız şu 
çok açık gözüküyor: 1995 hedefinde hangi ni
teliklerle, hangi yeteneklerle, hangi vasıflarla, 
hangi kabiliyetlerle, torbamızda hangi mallar
la hiz bu yansın içinden çıkıp, pazarda alnı
mız açık olarak, «Gel, şu sanayi mamulümü al» 
diyebileceğiz? Bu alt sektörlerde ve dallarda 
ağmlık var mıdır? Buna özel ağırlık verildi mi? 
işte özel teşebbüs burada desteklenir, burada 
kösteklenmez. 

özel teşebbüs düşmanı falan değiliz, hattâ 
özel sektörün bir noktada faydasına da ulanı
yoruz. Temel yatırımları kesin olarak Devletin 
yapmasına inanıyoruz. Karma ekonomiyi ufkî 
entegrasyon halinde değil de, şakulî entegras
yon hainde kabul ediyoruz. Temek mallan ve 
ara malların büyük kısmında girdi, çıktılar 
Devlete aidolmalı. Ara mallarının bir kısmı ile 
'diğer tüketim mallan özel teşebbüste olmalıdır 
ki, o da aynı ölçüler içerisinde fazilet unsuru
nu kullansın, yani rakabet yapsın. Bu patron 
parayı yığmış, stoklan var; öteki zavallı, ka
fası yerinde, yemiyor içmiyor, kadidolmuş, ça
lışıyor; ama üç milyonu var. Üç milyon hesabı 
şimdi bir şey değil de onun için milyondan bah
sediyorum. E... bunun 50 milyonu var, onu ya
şatmıyor ki zaten. Ne fazileti, ne rekabeti? Re
kabet almayan yerde fazilet de olmaz, fazilet ol
mayan yerde de özel teşebbüs olmaz. 

Böyle bir şakulî entegrasyon yapamadığı
mız müddetçe; özel teşebbüs her yerde de ola
bilirsin, Devlet olarak her yere burununu soka
bilirsin, demek olmaz. Yani, Devlet ayakkabı 
imalâtına da burnunu sokmasın, özel sektöre 

versin; fakat Kazlıçeme'de ayakkabı imalâtının 
derisini de üç, beş tane azınlığa kaptırmasın. İş
te Devlet bunu yapsın, ötekini de bıraksın, ge
liştirsin. 

Ayakkabı deyince, aklıma bir şey geldi. Bir 
şey ümitlenmeyin hani, işportalar alabildiğine 
dolu. Arkadaşlar, italya 272 milyon çift ayakka
bı imal ederken, biz 17 milyon çift ayakkabı imal 
ediyormuşuz. Haydi buyurun çıkabilirseniz işin 
içinden çıkın... Yani, yetişmek mümkün değil. 

Burada bir ölçü vermek istiyonım; 1995 yı
lında nerelerde, hangi dallarda, hangi mallarda 
ve hangi vasıflarda alnımız ak olarak o seviyeye 
geleceğiz? Çok şükür tarih boyunca alnımızın 
aklığından bir şüphemiz yok; ama eziliyoruz, 
üzülüyoruz bu olmaz yani... Artık bayağı eziklik 
duyuyoruz. Dünya çok küçüldükçe bizim duru
mumuz daha çok açığa çıkıyor ve başımızı eğ
memiş bir millet olduğumuz için, utanç geliyor. 
Başımız1, eğmeyelim, artık. Hangi dallarda 1995' 
to istenilen seviyeye çıkacağımızı lütfen 
izah ederlerse çok bahtiyar oluruz. Kork
mayın arkadaşlar 1995'te Türk elektrik mo
torlarım çıkarmak için şimdiden hazırlanı
yoruz diyebilelim, işte özel teşebbüse yön 
veriyoruz. Arkadaşlar, o, piyasa şartı me
selesidir. Devletin koyacağı fiyatlar mesele
sini artık unutalım, geçti. Bu hususta karar ver
mişiz, Devlet bu fiyatlan, temelde koyabilir. Pi
yasa şartlan mı?.. İşte, özel teşebbüs. İşte bizim 
öze! teşebbüsümüz, 25 yıl içerisinde bu piyasa 
şartlarım yaratabilecek mi? Ortak Pazar devlet
leri dahil, onların muhatap olduğu pazarlara 
Türk mallanın satacak mı? Yoksa, o gün de mü
temadiyen bağıra çağıra; yapma birader, bizden 
de biraz elektrik motoru koyuver şu kotanın içe
risine, bizden de gitsin mi, diyeceğiz? Devletler 
arasında her zaman pazarlık olur; ama bâzı mal
ları biz söylemeden onlar almalıdır. Yani lüt
fen şunlan da kota içerisine koyalım deyip, satıl
sın demek doğru olmaz. 

Hangi tanm ürünlerinde; bitkisel, hayvansal, 
orman, sanayi ürünlerinde, altsektörler veya mal 
cinsi olarak; turizm ve diğer kültürel hizmetler 
dallanndan biz hangilerinde Ortak Pazarda ba
yağı ileri olacağız? Hepsinde geri olursak, yaşat
mazlar. italya bugün en geri üyesi ama, müsaa
de ederseniz bâzı dallarda da en ileri seviyede. 
italya turizmi ve kültürel hareketlerde Ortak 
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Pazarda en ileri vaziyette. İtalya tarımsal ürün
leri itibariyle Ortak Pazarda ileri bir seviyede 
ve otomobil sanayii olarak da en ileride, italya, 
genel yapısı itibariyle geride gözüküyor ama, 
bazı sahalarda yarmalar yapıp, ileri fırlamış, 
dinamik birliklerini ileriye doğru götürmüş. 
Dikkat ederseniz, İtalya bu sahalarda savaş ver
mekte. Turizm sahasında, otomobil sanayiinde 
savaş veriyor. Bu konularda gerilik cephesini 
yarmış, dinamik birliklerini ileri muharebe mey
danlarına sevk etmiş, orada savaş veriyor, işte 
arr; etmek istediğim bu. Biz 1995'te cepheyi na
sıl yaracağız? Hangi dinamik unsurlarımızı ile
riye atacağız ve 21 nci yüzyılın gelişmişlik sava
sın1. hangi, unsurlarımızla vereceğiz? Bunun ce
vabı bulunmadığı müddetçe, plânın çok beğen
diğimiz şu itici gücü daima ortada, muallâkta 
kalıyor. Buna rağmen arz ettiğim gibi, plânın 
bu gücünü, şu niteliğini ve şu vasfını yükrekten 
sevinçli, takdir duygularımızla bütün grup arka
daşlarım adına arz etmek istiyorum. Bu, ulus 
için yararlı bir şeydir. Bu vesikayı bize getiren 
arkadaşlara da özellikle teşekkür etmek istiyo
ruz. 

Değerli, arkadaşlarım, dokunduğum noktalar 
plânın bir nevi felsefesi, işte burada sıkışıyo
ruz ; ama bir noksanlık var. Dediğim gibi, ileri
de fırsat bulunursa, teknik ve hesabı yönleri ile 
de anlatılacak; biz % 40 tasarruf lâzım diyoruz. 
Bunun bâzı ölçüleri var, bu ölçülerin çoğu da ka
munun sırtında. Türk işçisi epeyce tasarruf 
yaptı. Adam ölmedi de... Çünkü geldiği vakit 
görüyoruz; giyinmesi, kuşanması fena da değil, 
efendi, gibi; sıhhatinde de öyle pek uzun boylu 
bir bozukluk yok. Ama ne oluyor Burada şim
di. köyde bu sefer sıra sıra patron değişiyor, iki 
sene evvel o kooperatiflerin; 31 nci veya 19 ncu, 
15 nci, hangi maddeleri bilmiyorum, ona dayana
rak dışarıya işçi göndermede, köyün en faldri 
gidecek, orada birtakım sermaye birikecek, son
ra kooperatifin sermayesine eklenecek... Tabiî 
onun gelişi, gidişi gibi değil artık. Cebine elli, 
altmış, seksen bin lirayı koymuş, şimdi davul 
zurna ile köylü onu karşılamayı bekliyor. Koo
peratife filân mı koyuyoruz?., işte burada ken
dimizi aldatmayalım. Hükümet de bu işe çok 
dikkat etmelidir; bu paranın kooperatife filân 
konduğu yok. O gidiyor... Nereye gidiyor? Ar
tık o da şehirde arsa satmalmak gibi spekülatif 

hareketlere başlıyor. Bütün Türkiye'yi tetkik 
edin, çoğu böyledir arkadaşlarım. Aşağı yuka
rı tam teferruatı ile değil; ama bütününü kap
layacak şekilde, bir başka gürevim dolayısıyle, 
devamlı olarak köylere, kentlere girip çıkan bir 
insanım. O işe girişiyor. Kaybettiniz; o zavallı
nın o güzel emeğini kaybettiniz... Elbette kendi 
öyle ister; iki üç sene sonra biraz daha zengin 
olmayı kim istemez? Filân özel teşebbüs sahibi 
büyük patron bunu istesin de, iki sene evvel çok 
basit olan o zavallı fakiri pürtaksir istemesin... 
Olur mu? O da ister. Onun da cebi para görün
ce, elbette parasını artırmak isteyecektir. Son
ra?.. O işçi gelmeden evvel köyde arazi satacak 
olanlar, aman benden arazi alsın diye hazırlanı
yor ; bir izzet, itibar, ikram ile onu götürüp ara
zilerini gösteriyorlar, evler gösteriyorlar ve o da 
hemen bir ev alıyor. Arkadaşlar, bu işlerin yüz
de 80'i böyle. Köyleri gezen arkadaşlarımız söy
lesin, % 80'i böyledir. Şimdi o zavallı Türk işçi
sinin birikimi ne oldu? işte burada biraz zarar ol
du. Ama, doları memlekette bıraktı... Doları bı
raksın; fakat o parayı içeride bırakın da küçük 
fonlarda toplayın. Çünkü yavaş yavaş sanayimiz 
ilerleyecek, iç değer payı büyüyecek, dış döviz 
ihtiyacı azalacak. Kendi paramız, Türk parası 
göz çıkarmak M; onu da sevk edelim. Bir sürü 
inşaatlar, yollar, şunlar, bunlar var, oraya sevk 
edelim. Burada ise, ters bir durum oluyor. 

Bunları ayarlamak mecburiyetindeyiz. Plân
da bu ayarlamayı yapacak tedbirler yok. Ted
bir olarak söylenmiş sözler var. Zaten plân ne 
yapsın? O zaman hepimiz terki silâh edelim. Par
lâmentoyu bırakıp, plâncıların başına üç beş mü
tehassıs gelsin; Türkiye nasıl olsa böyle gidecek, 
buyurun idare edin... Böyle şey olmaz, işin bir 
politika yönü var, işin bir irade yönü var, işin 
bir milleti temsil yönü var. Yaksa burada niye 
duruyoruz? Gayet tabiî, «Tamamen teslim olalım 
bu vesikaya, bizi alsın götürsün» deyince iş o za
man başka olur. öyle bir niyetimiz ve düşünce
miz yok; böyle bir düşünceyi de elbette kabul 
etmiyoruz, etmememiz lâzım. Yalnız tedbirler 
bize düşecek arkadaşlar. Bunları yapmak yine 
bize düşecek, Parlâmentoya düşecek. Evet, plân 
getirilmiş, ama hiçbir şey olmuş değil. Bütün bu 
vasıflarına rağmen, bu plân sıfırdır şu anda. Ne
yi tatbik edeceksiniz? Bürokrasiyi de artırıyor 
bir bakıma. Keşke onu yapmasa Plânlama. Ama 
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yapmak mecburiyetinde kalıyor. Çünkü kimsenin 
kimseye itimadı kalmıyor, ama yapması aslında 
hiç doğru değil. Bilmem bira fabrikasını tevsi 
edeceksiniz, o misli kapasite artıracaksınız, 3 - 4 
ay Sanayi Bakanlığı ile Plânlama arasında do
laşıp duracaksınız... Bıkıyor adam, bunun özel te-
şebhüsiüğü de kalmıyor artık, bıkıyor adam. iş 
adam1, mı, papuç eskiten kişi mi? 

Bu. vesikayı hükümetler tatbik edecek, bu ve
sikayı. Parlâmento hayata kavuşturacak. Bütün 
burada lâf olarak geçen tedbirler, (Eğitimde te
mas edeceğim şimdi) güzel teşhisler hepsi güme 
gitmeye mahkûmdur. Bize düşüyor yine iş. «Şu 
plânda gösterdiğimiz nasıl olsa uzak bir hedef, 
burada ne söylersek olur. Yarın asıl kanunu gel
diği vakit eh işte o zaman gerçek fikrimi söy
lerim.» diye hareket eden bir arkadaş olmaması 
lâzım gelir. O zaman çok başka bir şey olur. Şu 
plâna el kaldırdınız mı arkadaşlar, Parlâmento 
olarak, parti olarak kabul ettiniz mi; değişiklik
lerinizle beraber, artık mecbursunuz bunu ger
çekleştirmeye. Eğer parti programınız bunun dı
şında, söylüyorsa, onu değiştirmeye mecbursu
nuz ; plânı parti programınıza uydurmaya değil. 
O zaman, is tamamen ters olur. O zaman hiç bo
şuna uğraşmayalım burada. Bırakalım, kapaya
lım, kilitleyelim gidelim. Şu plâna el kaldırdınız 
mı, bu sizin malınız, partinizin malıdır. Gayet 
tabiî bu plâna oy vermezsiniz; verdiniz mi, be
nimsediniz mi, parti programlarınız buna ters 
düşüyorsa yapılacak iş kurultayınızı mı toplarsı
nız, meclislerinizi mi toplarsınız, derhal onları 
toplayıp programınızı buna uydurmaktır. Aksi 
halde ne parlâmenterizm, ne Parlâmento, ne par
ticilik olur. işte o, batının gelişmişlik anlamı; 
demokratik hayat içinde yaşamaya öğrenmektir 
asıl gelişmişliğin kavramı bugün arkadaşlar. Ora
ya nasıl eıişilmiş? Bunlar rakamlarla olacak 
iyi - kötü, ama acaba oraya erişebileceğiz mi? 
Yoksa arada bir müdahaleci... Olmaz bu. Ama 
ne yapalım, oluyor bu. Olmasının sebeplerini 
bulmaya mecburuz: Olmasının sebeplerini bulup 
gidermeye mecburuz. 

Bir şeye daha açıkça temas etmek istiyorum. 
Reform patırtıları artık bitmelidir arkadaşlar. 
Reform, yapılsın yapılmasın, irade teşekkül et
tiği vakit yapılsın... Yok. böyle demeyelim. 
Çünkü onun mânası şuraya kadar da gelebi
lir; bu plânı ben, millî irade tam gerçekleşme

diği zaman kabul ediyorum. Bu.ters, T>u bizi yı
kar, mahveder, bütün ilerideki kavgalannmııı 
temeli olur sonra, öyle ise plânı kabullenmeyi 

') geciktirelim; siyasî meselelerimizi halledelim, 
sonra plâna geçelim. Yok bugünkü Parlâmen
toyu meşru sayıyorsak; meşruyuz biz, meşru sa
yıyoruz kendimizi... 

FALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — öyle de
ğilse niçin buradayız? 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Yoksa ni
çin burada olacağız biz? Sayıyor isek; şunu ka
bul ettiğimiz zaman, artık hu bizimdir. Bunun 
gerektirdiği tedbirleri «Millî irade tam teşek
kül etsin ve tebellür etsin de ondan sonra ya
payım» dediniz mi o zaman plândan ayrılır; o 
zaman işe parti politikaları şunlar bunlar girer. 
Bugün mesele hallolmuştur arkadaşlar. Bu plâ
na el [kaldıran partiler ve kişiler (kişi olarak 
el kaldıracaklar varsa) bütün bu tedbirleri be
nimsiyor; hiç değilse anatedbirleri benimsiyor. 
Bütün kelimelerini benimsiyorum ben, gibi bir 
iddia olmaz tabiî. Elbette iktidarların üzerinde 
oynayabileceği hudutlar vardır, ama oynaya
mayacağı hudutlar da var; genel dengeler var, 
bunu katiyen bozamaz, mümkün değil. Ancak 
yeniden getirir, yeniden plânlama yapar; ta
mam, o ayrı mesele. Onu yapabilir. 

Reform ne arkadaşlar? Reformda da biraz 
sarahata erelim : Filân filân soyut, nazarî re
formlar yapılmazsa Türkiye adam olmaz... Eğer 
plânı kabul ediyorsanız bu tedbirleri söylüyor. 
Buradaki tedbirlerin adı reform. Reformlara da 
yeni bir hüviyet verelim ki, bunun patırtısı bit
sin. Böylelikle biter zaten. Arkadaş sen ne söy
lüyorsun, ben reformları kabul ettim bütünü 
ile; plânı kabul ettim çünkü... Onun getireceği 
bütün tedbirler yapısal değişiklik tedbirleridir. 
Yapısal değişiklik yapmazsanız zaten bu plân 
tahakkuk eder mi? Mümkün değil. Yapısal de
ğişiklik getiren tedbirlerin adı nedir? Reform. 
Daha ilerisini isteyen, bizim gibi daha devrim
sel tedbirler isteyebilir. Ben (bâzılarında şahsen 
öyle istiyorum. Reform yetmiyor. Vazgeçtik 
şimdi ondan umumun menfaatine; fakat fou 
plânı kabul ettik mi lütfen sahip çıkalım ve 
gürültüye de pabuç bırakmayalım artık. Filân 
parti reformları yapamaz, çünkü onun noktai 
nazarı buna uygun değildir, deyip birbirimizi 

j de itham etmeyelim. Her parti reformu yapar; 
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yeter ki benimsemiş olsun. Halk Partisi, Ada
let Partisi, diğer partiler şunu ıbenimsiyorlarsa, 
bunun bütün tedbirlerini benimsiyorlar arka
daşlar. Bütün bu partiler reformları yapabilir
ler; buz gibi de yaparlar. Yapmaya da mec
burdurlar; çünkü kabul etmişler. Onun için dı
şarıdan kimse de artıık «Efendim, şu yapar, bu 
yapmaz» demek cesaretini kaybeder hiç değil
se. Biz de vazifemizi biliriz, iktidara gelecekler 
iktidara gelirler, muhalefet, muhalefetliğini bi
lir ve çatışma da gayet sarih, (belirli ve hedefli 
olur, plândan sapmalar olmaz. Bundan evvelki 
planlardaki sapmalar Ibizi yıkmıştır. 

Arkadaşlar, iki plân döneminde bile eğitim
deki başarısızlık korkunçtur, inanınki, plân hiç 
yapj'ıcnaıa idi, eğitim bugünküden daha kötü 
olmazdı, belki de iyi olurdu. Rakamlarla ispat 
edeceğim : Bizim yaptığımız plân döneminde 
de, ondan sonra da eğitimde katiyen başarı el
de edilememiştir. Burada plânsız dönemi met
hetmek istemiyorum; sayısal artışlar, şunlar 
bunlar bir başarıdır, kabul ediyorum. Rakam
lar bellidir, zorlamıştır, itmiştir filân; bu ka
dar. Ama eğitimde hiçbir yapısal değişiklik ol
madığı gibi, tersine çsvirmhtir arkadaşlar ter
sine... Bir doktora düşen, bir (mühendise düşen 
payları tersine çevirmiştir. Teknik hiyerarşi 
garip bir tarzda yükselmiştir, tersine dönmüş
tür. Plânlı dönemde olmuştur bu. Nasıl olmuş
tur?. 

Bir Millî Eğitim Bakanı çıkıp buladan «Türk 
eğitim felsefesi şudur.» deyip plânın tamamen 
tersinde ifadelerde bulunmuştur ve alabildiğine 
ona uygun okullar açmaya başlamıştır. Nasıl 
açarsınız, anlamadım?... Ortada plân var. Be
nimsiyorsak işte bundan sonra yapmayalım. 
Yapıyorsak meşru olarak yapalım. Anayasa de
ğiştiğine göre, plân haydi haydi değişir. Biz de
ğişikliğe taraftar değiliz, yanlış anlamayın sa
kın; değiştiği gibi diyorum. Yani o çok ağıra 
geliyor bize de; bu, zaten değişebilir. Gelir ik
tidar değiştirir, değiştirdiği vakit tedbirleri de 
değişir. Yani reform fikri de ortaya çıkmış olur, 
muhalefet olarak muhalefet de mücadelesini 
ona göre yapar, işte Parlâmenterizm böyle do
ğar Türkiye'de. Yoksa kandırmacalarla doğmaz. 
Şimdi ben buna el kaldırayım, yarın bunun 
tedbirlerini tatbik etmeyeyim... Böyle şey ol

maz. Bu yapıldığı vakit arkadaşlar çağın eşiği
ne geliriz. 

2000 nci yıl hedeflerinde Sehreilber'in de tes
pit ettiğine göre, (ismini söylememden maksat, 
dünyada tepki yaratan, ilgi yaratan birtakım 
tezlerin sahibi olduğu içindir.) % 40 sanayi hu
duduna geliyoruz tamam, % 10 tarım hududuna 
geliyoruz tamam, % 50 hizmetler hududuna 
geliyoruz, tamam. Yalnız her şey ve her şey 
gönlümüzce doğru olarak giderse geliyoruz; 
Onu hemen arz edeyim. 

Bugün % 60 civarında olan genel 
eğitiminiz inerse % 35 dolaylarına; bu
gün % 30 civarına gelmeyen teknik eği
timiniz çıkarsa % 65 dolaylarına, biranda, 25 
yılda bu ne sihirli değnektir? Bir 25 yıl evve
line bakıyorum, 25 yıldan beri hiçbir değişik
lik yok bunda. Terslik alabildiğine devam et
tiği gibi, daha da çoğalmış, ümidim kırılıveri-
yor. 25 yıldan bu yana hiçbir değişiklik: yok. 
tersine gitmiş. Şimdi bir öndeki 25 yılda tama
men bu kaderi tersine çevirmek istiyoruz... Bu, 
cesaret ister. Cesareti burada bu Hükümet gös
termiş. Bu Hükümet, demekle şunu kastediyo
rum ; bu plân yeni meydana gelmedi arkadaşlar. 
Tabiî bunun münakaşaları 2 - 3 sene evvelden, 
4 sene evvelden başladı. Her Hüküme
tin dahli var bunda. Bağladı, en son 
getiriyor. En son sorumlu, müdafaa
sı onun üzerinde ve güzel cümleler açıkça kon
muş ortaya. «Bizim nesillere yük düşecektir; 
kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz?» di
yor size. Kaldıracağınız parmaklarda bu var. 
Söyleyecekse eski seneler gibi; «Yoo! 3 - 4 nesle 
yığalım; yığmayalım, bir nesil 2 nesil kaldır
maz; bu demokrasiye sığmaz» gibi bütün söz
ler söylenmelidir buna el kalkmadan evvel. 
Böyle diyor plân. Ei kalkmadan evvel söylen
melidir. El kaldırırsanız kabul ediyorsunuz; bi
zim kuşağa, bizden sonraki gelen iki - üç kuşa
ğa, (Bizden evvelkilerine pek yüklenemiyoruz, 
yaş, baş itibariyle. Biraz da onlara var ama) 
yük düşüyor. Cumhurbaşkanına yük düşüyor, 
boyacıya yük düştüğü gibi. Hepsine beraber 
yük düşüyor... Buna cesaret etmeye mecburuz. 
Parmağı kaldırdık mı, bunu bir kere kabul edi
yorsunuz; kabul ediyoruz biz arkadaşlar. Bun
dan sonra; kalkınma, komünist memleketlerde 
olduğu gibi, insanların ezilmesi, bir neslin sır-
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tına vurulmasıyle olmaz, diyemezsiniz. Bu, pek 
artık dinlenecek laf olmaz. Kalkınmanın, Türki
ye'de 3 - 5 kuşağın sırtınu, yüklenmesinin ge
rekliğini; şimdilik yarıcı, vurucu kuvvetin mey
dana gelmesi için ağır yükün çekilmesi lâzım-
geldiğini söylemeli. Başka türlü yetişmenize 
imkân ve ihtimal yok. Bunu kabul ediyoruz 
biz. Demokratik bir hayat düzeni içinde olma
sı için de tedbir koyuyoruz. Yoksa; al plânı, 
gel bir kadro 3 - 5 kişi al yürüt, biz teslimiz 
sana, götürelim... Hayır. Bu plân, siz millet 
temsilcilerinin hür iradeleriyle kabul edilmiş
tir, gene sizin değişmeyecek olan inancınızla 
tatbik edilecektir. 

Burada hüneri gösterirsek, Parlâmentodan 
üstün hiçbir şey olanaz. Parlâmento üstünlüğü 
prensibi olmamasına rağmen, özelliğinden dola
yı, Parlâmentodan üstün hiçbir şey olamaz. Bu
rada bu hüneri gösteremezsek, biraz hep söy
leriz üstünüz diye, ama gerçeklere baktıkça da 
birtakım başka şeyler görür dururuz böyle. 
Üzülürüz, üzülürüz, üzülürüz; söylemek isteriz 
söyleyemeyiz, çekiniriz, bağırırız, çağırırız ve 
o minval üzerine gideriz. Bu plâna el kaldırdı
ğımız vakit bunu da kabul ediyoruz. 

Bu plâna el kaldırdığımız vakit tüketim 
(Bilmiyorum onda şüpheliyim, iktisatçılar, bu 
işte ihtisası olan, daha bu işte pişmiş kişiler 
geniş münakaşasını yapmalıdır.) azalmasına git
mek var. Şimdi Ortak Pazar devletlerinin tü
ketim çoğalması var ve az tüketimden de geç
miş değiller buraya. Yunanistan büyük bir 
harp geçirdi, bâzı şeyler oldu aralarında; fakat 
gene tüketimde bir kısma yok. Ama hemen 
söyleyeyim, tasarrufta % 38,6 ölçüsünü kulla
nıyor Japonya bugün. Tasarruf... işte biz tek 
bir millete ulaşmak istiyoruz. Bu, çok cesur 
bir şey arkadaşlar. Bu müthiş bir şey. Yok 
başka. Japonya'nın misali gibi ola,nı yok. Bel
ki komünist memleketlerde var; bilmiyorum, 
ama şu anda olması lâzım. Fakat Japonya 
38,6'yi kullanıyor; biz diyoruz ki, evet biz de 
38'i kullanacağız. Ne italya, ne Yunanistan, 
ne Almanya, ne Amerika filân, hiç böyle bir 
örnek yok. Bu kadar cesurane bir karar ver
miş oluyoruz. Bakıyoruz Türk işçisine, köylü
süne, biz de bunu kullanacağımıza inanıyoruz 
arkadaşlar. Yalnız, 25 - 30 sene evvel şeker 
sandığının üzerinde, memleketimin güzel halıla-

12 . 10 . 1972 O : 1 

j nyle ve sandığında hanımııı hazırlayıp ütüle
diği perdelerle bir yerden bir yere bavulu ve 
hurcu toplayıp gitmenin zül olmadığını kabul 
eden bir üsteğmen, bir yüzbaşı bugün de aynı 
ruhu devam ettirebilir ise. Bakın, ölçüler çok 
değişik. Aynı şekilde bir milkî âmir, bir kay
makam aynı şartlar içerisinde (Yapanınız var 
içinizde) bir zül telâkki etmezse, gitiği 2 - 3 
odalı evde sandıklan açıp, pamuk şiltelerini 
koyup, üzerine halılarını, kırlentlerini serer ise. 
Bakan tüketim terbiyesine; Türkiye'de 25 - 30 
yıl içinde ne müthiş şekilde değişmiş. 

Şimdi bu değişildik iyi mi, kötü mü?.. Bu
nun edebiyatı çok yapılır ve başa da çıkılmaz. 
Bunda tartışma bitmez, ama tartışmanın bite
ceği bir nokta var. Bakın zaman geldi, plâncı
lar % 40 tasarrufa gel diyor. Haydi bakahm.. işte 
olaylar bizi buraya getirdi. Neyle geleceksiniz 
% 40'a? Her gün alabildiğine tahrik edilmiş, 
pompalanmış tüketim... Gece konduda oturan 
insan, gayet tabiî gelecek, şehrin en medenî im
kânlarını, en güzel kıyafetini görecek; aç ka
rınla dolaşmaya razı olacak, daha kötü alışkan
lıklara girecek; fakat o tüketime kendisini el
bette lâyık görecek. Çünkü o da insandır. Ba
kın ne meseleler çıkıyor karşımıza. Var mı bu 
cesaret; şu plândaki sözleri böylesine tatbik 

I edecek bir cesaret?., işte, bizde bu cesaret var 
ise, yani iktidarlar, sizde bu cesaret var ise, bu 
işi yaparsınız. Mümkün değil yaparsınız. 

Şimdi, işte bu tüketim malzemesine göre 
sanayie yön vermeniz lâzım. Ya ihracata yö
neleceksiniz, ya iç talebi karşılayacaksınız... 
Bunların hepsi kültür Aslında kalkınma, te
melinde kültür yaratan bir olaydır. Kalkınma 
budur, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz hem 
pompalayacaksınız tahrik edeceksiniz, tüketim 
meylini alabildiğine artıracaksınız; ev değişe
cek, mobilya değişecek, abajurlar değişecek; 
onu beğenmeyeceğiz, plâstik birtakım kaplar 
değişecek, (plâstiğimiz artıyor filân diye, o 
bir noktada faydalı oluyor) onlar atılacak... 

I Tüketim ekonomisi budur aslında. Yani bir 
I şeyin üzerine yamanıp, böyle sandığa koyup 
I bekleme değil tabiî. Hem onu yapacaksınız, 

hem de meyli azaltacaksınız... 
Şimdi orta gelirli bir kişi, fiyatlar bu kadar 

yükselmese; hattâ yükselmiş olmasına rağmen, 
I taksitle verdiniz mi, otomobil alabilir. Bu tü-
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ketim ekonomisidir. Şehir doluyor, ondan 
sonra şehrin bütün kaldınlmlan dolmuşlara yer 
açılmak için kullanılıyor. Gönlünüz buna razı 
mı .arkadaşlar? (Dolmuşların rahat girip çıkma
ları için (ıtıalbiî io rahat girip çıkınca (ben ide (ra
hat girift çıkacağım, doğru. Orası bir nokta 'da 
doğru, am'a me Ihakkımız var? (Bu kadar miras
yedi miyiz biz?) Şehrin bütün kaldırımlarını 
s!ök, aütün parkları sok; yanlıiş <bir sistemi ibes-
Demelk için kullan... Öbür tarafta da (dolmuşçu
luğa yanlıştır 'de. 'Hem ıdolmuşıçuluğa yanlıştır 
de, hem tevarüs ettiğimiz bu değerleri, bize ımi-
rals (kalan bu değerleri, bu güzel malamızı, Sheto 
ide yanlış dediğin müesseseyi yaşatmaik içim kul-
lan... Bunlar çözümlenmesi gereken meseleler. 
işjte ibir toplumun kültür temeli fau. (Bunu yapa-
biiliyor musunuz? Bütün bunlar, (hesaba kitaba 
bağlanmadığı müddetçe, plân gene ide havada 
kalır, itici gücü, ülküsel (hedefi ıgüslterme niteli
ği müstesna, gene 'havada kahr. Tahakkuk ©tane
si mümkün değildir. 

O hailde, (bu plânımızı kabul edersek, Türk 
topllumu için yepyeni Tt>ir ufkun açılmakta oldu
ğunu da kabul ediyoruz demektir, (bumu müşte
reken benimsiyoruz demektir. Yalnız biliyoruz 
ki, o taçılan ufukta da, bir başka çok »daha açık 
ufkun görünmesi mukadderdir. Geri kalmışlık 
b<urada biltmemektedir. Geri (kailmışjkk, lorada da 
devam «itmektedir. Orada da 21 mci yüzyılın öl
çülerine göre devam letmektedir. Şimdi dava o. 
Geri kalmış olarak "bu kafilenin hep gerisinde 
mıi gidelim, yoksa fâzıllarını böyle tzaman zaman 
itip, geçip ileriye mi 'gidelim? Yarışlarda bu in
sanı ne kadar güzel neyecanlandırıyor... Bu plâ
nı ne vakit yapacağız? Elimizdeki plân, ıo plân 
değil. işte. IBu plân, Ata'mm dediği gibi, bizi ya
nışın devam 'edeceği düzeye doğru yükseltebili
yor ; düzeye tam getirmiş 'değil. Esas yanış ıo dü
zeyde başlıyor. 'Onu gelecek nesillere bırakmak 
için, şimdiden de lamlbargo koyamayız. 

Şimdi Ibize plânın dediği gibi bir şey (düşü
yor : Kendimizi sıkalım, feragat gösterelim, 
tasarruf edelim. 'Tekrar lediyorum; kiminden?.. 
Cumhurbaşkanından iboyacıısına kadar. Bunıda 
adaleti sağlayamadınız mı, hepsi boştur. Geç
miş ola, Mdbir işjey yapamazsınız. Bizim ücreti
mizden içinin ücretine kadar adaleti sağlaya
madınız mı (hiç oir şey yapamazsınız. 'Hepsi ha
yal olur, cebrî tasarrufa girer. Lüberal kapita

lizm devri 20 ııoi yüzyılın sonumda yaşamaz »ar
tık. O, İngiltere'nin dokuma sanayiinin göSlgelıe-
rinde ve bataklıklarında kalmıştır. İngiltere *yi[ 
yükseltirken o bataklıklara gömülmüştür. *0, Al
manya'nın kömür ^bölgesinde kalmıştır. O, Al
manya ve Fransa'nın (sanayileşme (bölgesinde 
mezar taşı 'dikilmiş (olarak kalmıştır artık. 'Omu 
getiremezsiniz. 

Gelir dağılımındaki nispî ve düzgün adaleti 
sağlamadan hiç ibir şey 'olmaz. 'Ona da dokuna
cağım, ama 'plân gelir dağılımınldaki ladaletbe hiç 
ehısmmiyet yermiyor tarzımda değil. Burada ar
kadaşımız kanaatimce İbir yanlış konuşma yap
tı Plân daha başka türlü almıştır. Plânın, insaflı 
tarafı var, insafsız değil; ama plân daha fazla 
ne yapsın? Bu adaleti bulamazsınız Ihiç foir şey 
olmaz. Ne taisarruf olur, ne kalkınma olur, ne 
gelişme olur. Cebrî tasarruf yoluyla alınız; İşçi 
ayağa kalkar, Iköylü ayağa kalkar (arkadaşlar. 
Bunun adını «Doktrin, moktorin» takarak da 
kendimizi 'aJMatınz. 'öyle değil; doktrinle mlotkıt-
rinle de çoğu (halledilmiyor. Doktrini olan on
dan faydalanmasını Ibiliyor. Maharetini biliyor 
da onun için öyle oluyor. Ayranı kabartmış kit
leleri yöneitm'e ustalığını gösteriyor. 'O kadar o. 
Ayağa kalkarlar... Hangi cesaretle; Ankara ile 
istanbul 5,5 - '6,5 miryonlluk metropoliten şehir
ler olacak, diyorsunuz? Hem plân yapıyorsu
nuz, hem bunu diyorsunuz arkadaşlar... Olur mu 
böyle şey? Bu nasıl şey oöyle?.. Bugün îbesle-
melkten aciziz; kaynak yok, ışu yok bu yok, hem 
5,5 - '6 milyonluk metropoliten diyorsunuz, (hem 
«Sanayii dengeleştirelim, yayalım, şehirlere biri
kimler mümkün olduğu kadar az olsun» diyor
sunuz... Dikkat ©din, foâzı feyler lenine boyuna 
açıklanmaz; ıama çok dikkat edin. % ©0 - 70, 
köy şartlarının çok üstünde martlarla şehire gel
miş; ama hemen içinde yaşadığı çevrenin çok 
gerisindeki şartları yaşayan (toplumlarda sote-
yal, psikolojik ibirikimler olur. GVLüthiş birikim-
l)er olur. Eğer 6 milyonluk metropoliteni Batı
nın bugün eriştiği iseviyede, insanca yaşanır oir 
şehir (halline getiremeyecekteniz; bugünkü An
kara gibi yapacaksanız, suyu kesilir, elektriği 
kesilir, telefonu kesilir, (halde bugünkü Ankara 
gibi, bugünkü İstanbul gibi yapacaksanız, aman 
getirmeyin, aman metropoilitan hevesinden vaiz 
geçin, çünkü sosyal patlamalara 'elinizle sebep 
olursunuz. Cemiyeti (elimizle 'boğarız sonra ar-
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kadaşlar. Bu ne cesarettir?... Plânlama döne-
miîide böyle konuşmalar olmaz. Böyle o konuş
malar oluyor... Şimdi, yarının iktidarları, bun
ları disipline edin. Önüne gelen ıgece istiareye 
yatıp, sabahleyin nutuk atmasın. 

Almanya'da şehirleşme % 38 dir. Almanya' 
yi gezenler var. 'Türkiye'de de şehirleşme % 38. 
Bugün tamam, ben Ortak Pazarın seviyesinde-
y'jm şimdi. Ölçülere bakınız... Almanya'da % 
38 değil mi? Plâncılara (göre böyle. Türkiye'de 
böyle. Peki Alman köyü?.. O ne denge o. O na
sıl yayılış 'öyle... Hayır siz, elinizde daha uygun 
imkânlar varken, toprağınız varken, bilmem 
neler varken, o misali almıyorsunuz da, ingilte
re misaline kaçmağa çalışıyorsunuz. O misali 
almıyorsunuz, küçücük Japonya'yı hedef tutu
yorsunuz. Bu 'nasıl şey arkadaşlar, bu nasıl 
şey?... Çok kolay talip bulursunuz; aman met
ropolit em hevesine kendimizi kaptırmayalım ar
kadaşlar. Talipleri o kadar çok ki, müthiş. /Çün
kü bugün sanayici onu ister. Hemen etrafı ge
cekondu sarılsın, kendisi işçi meskenleri yap
maktan kurtulsun; bir. Şehir, eğitim imkânı 
sağlasın, eğitmekten 'kurtulsun; iki. Şehir, aile
lere deşarj imkânları Yerecek birçok faktörleri 
sağlasın, kendisi onu sağlamaktan (kurtulsun... 
Ha! diyen sanayici büyük şehire neye gider iş
te bunun için 'gider. Sanayici büyük 'şehre başka 
ne için gider? Kendi menfaati ve bu faktörler 
için gider. Onun için sanayiciyi siz, işte bu Ana
dolu'nun kıraç yerlerine götür ünüz. işte onun 
için, Gemlik Körfezine azot fabrikasını koyup, 
o igüzelim körfeze bu kadar kalınlıkta asitli su
lan verip, gelecek kuşaklarımızın kaderimi re
zil etmeyelim. Konya Ovasının.en kötü bir ye
rine o fabrika 'kurulabilir. Böyle 'olur. 'O fabri
kanın yeri orası arkadaşlar. Sanayileşmenin, bü
yüme faktörü çok önemli bir unsur almasına 
rağmen, 'sanayileşmenin yerleşme faktörü on
dan da daha önemli bir if aktördür, ama bu önem
li faktöre maalesef, katiyen riayet etmiyoruz. 

Böyle olmaz. !Bu plânlamada bu kısımlar; 
tabiî plân disiplini bakımından ele alınabildiği 
kadar, Türk şehirleşmesi düşünülmelidir. 

Bulgaristan'ı gezenler görmüşlerdir; ben de 
gördüm. Onun dışındaki memleketleri gezip 
görenler var. Köylerin halini görmüşsünüzdür. 
Artık; kom, divan, mezra mahalle... Şimdi daha 
çok arttı. Gezenlere soruyorum, şimdi daha çok 

arttı. Nasıl arttı? Bu şöyle arttı : İşte o koope
ratifin mihaniği, filân yerde bir arazi satınalı-
veriyor. Bu geniş yeri köy toplu olarak alıveri-
yor. O arazinin birkaç yanma bu sefer üç beş 
hanesini atıyor. Şimdi köylerde parçalanma da
ha hızlandı arkadaşlarım. Hani? Biz bunu dur
duruyoruz. 

«Merkez köyleri» fikrini getirmiş. Çok gü
zel. Dün ismine de takıldılar. «Merkezî» den
miş? Tabiî daha güzel bir şey denebilir. Çok gü
zel; ama tedbir arkadan gelecek... Köyler par
çalanacak, alabildiğine gidecek, merkez köyleri 
boyuna arkadan gelecek. Olmaz; bu, radikal 
tatbikat isteyen bir şey. Bu işin başka şekli yok. 
özür dileyerek söylüyorum; radikal, metazori 
demek değildir. Yani böyle bir tercümeye git
meye de lüzum yok. Radikal tatbikat, ulusu
mun istediği, toplumumun ihtiyaç duyduğu 
meseleleri; kendi menfaatlerimin çok ötesinde 
mütalâa ederek, tatbikatı için iktidarda isem, 
yönetici isem cesaretle karar vermek ve yaptır
mak namusluluğu demektir. Başka hiç bir kötü 
tarafı yoktur. Böyle bir namuslu tarafı vardır. 
Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yapmazsak; arz 
ettim, nasıl durduracaksınız? Sanayi böyle ge
lişiyor, tarım böyle gelişiyor, şehirler böyle geli
şiyor, tüketim eğilimi böyle gelişiyor.. Tüketimi 
durduracağız, marjinal tasarrufu artıracağız.. 
Hayal bunların hepsi. Ümidimizi kırmamamız 
için ortada bir vesikadır. Bu vesikaya hayat 
verebildiğimiz ölçüde hayat bulur. Veremediği
miz ölçüde katlolur, gider bu vesika; güme gi
der. Bu da iktidarlara düşen bir vazife. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mevzuun bu bö
lümünü; sizleri fazlaca sıktım, özür dilerim, 
kapatmak için şöyle gene rakamlar üzerinde 
basit bir dolaşım yapalım, hep üzerinde durdu
ğum, yarın hangi hedefteyiz, onu bir görmeye 
çalışalım. 

Plân güzel bir ölçü getirmiş, yani mantık 
silsilesi arz ettiğim gibi güzel. Sorunları alıyor 
ele. Eski plânlarda da bu vardır, yok değildi; 
ama burada çok vazıh tarzda sorunları alıyor, 
sorunlara çare düşünüyor. O çare ile uzak dö
nem hedeflerini tespit ediyor; uzak dönem he
defleri ibre oluyor onun için. O ibreye göre 
yakın dönem hedefleri, heşer yıllık plânlan tes
pit ediyor ve oradan da çok daha güzel bir şeye 
geçiyor; master plânlara, il plânlarına. 



O. Senatosu B : 93 

il plânları bölge plânları olmalıdır aslında. 
il, yeterli bir ünite değildir plânlama için. il, 
uygulamada, sadece uygulamada intizamı, ni
zamı ve nispeten adaleti sağlayabilen bir ünite
dir. ilin para ve kaynak değerleri optimal dağı
tıma yetmeyi Türkiye'de yetmeyeceği gibi. 

Bakın ölçülere., içe dönük, dışa bağlı olma
yan ekonomi haline gelme ilkesini kabul etmiş 
bu plân. Çok münakaşa edilmelidir. Nasıl dışa 
bağlı olmayacaksınız? Ortak Pazarın içine gi
rince kaynakların optimal dağılma fikri değiş
miştir artık. Hükümran olduğunuz şu sınırlar 
içerisindeki kaynaklarınız, yine hükümran ol
duğunuz bir başka sınırları davet etmiştir. Ora
da da hükümransınız âdeta; ortak hükümranlık 
başlıyor. Aynı. Hiç gocunmayalım, bizim hü
kümranlığımıza da halel getiriliyor elbette. Se
nin malın mülkün üzerinde, üretiminin üzerin
de o da hükümran oluyor. Kabul etmişiz bunu. 
Ortaklık diyoruz adına, tabiî ortaklık bunun 
adı işte. Salt, kıskanç bir hükümranlık bahis 
konusu olmuyor. 

Şimdi Türkiye birinci şarttan, yani dışarı
daki şartlardan tamamen tecrit edilmiş halde... 
Tecritten kastım şu; alış-veriş tecridi değil, ka
rar tecrididir. Ben bugün istediğim malı üreti
rim, istediğimi satarım, istediğime istediğim fi
yatı koyar mıyım bugün Türkiye'de?.. Koyarım. 
Fakat beş sene sonra koyamayacaksınız bunu. 
Şimdiden koyamadıklarınız var. 12 sene sonra 
hiç koyamayacaksınız. 22 sene sonra tamam ar
tık bitiyor o. O kısımdaki hükümranlığınız bit
ti artık işte. Ortaklaşma, entegrasyon, Avrupa 
Birliği, ulusların yeni gelişmesi, Atatürk'ün ev
rensel düşüncesi, dünya vatandaşlığı... Oraya gi
diyoruz, büyük Ata'nın dediği hedeflere gidiyor 
dünya arkrdaşlar. O büyük insanın dediği he
deflere gidiyor. Bunun farkında olmalıyız. 

Onun için bu Plânda optimal dağılma yanlış
tır demek istiyorum, ispatını kolay yapamam; 
ama bu fikre varmak istiyorum. 12 yıl sonra 
kaynakların optimal dağılması yeniden ele alın
mazsa bu Plânda, bu Plân geçerli olamaz. Çün
kü 12 sene sonra Türk kaynakları değişecek, 
başka kaynakların tesiri altında kalacağız. Bi
zim kaynaklarımız diğerlerine ne derece tesir 
edecek? Bilemiyoruz. Duyarlılık analizleri yapıl
dı mı şu anda? Bilemiyoruz. Türk otomobilleri 
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satılabilecek mi, alınabilecek mi? Türk motorla
rı satılabilecek mi, alınabilecek mi? Bilemiyoruz. 

Türk buzdolabı bugün dolaylı yollarla satılı
yor. Kendimiz satamıyoruz İngiltere'ye veriyo
ruz, İngiltere Afrika'ya gönderiyor. Bulgaris
tan bilmem ne yapıyor, o oraya gidiyor. O he
sap oyunlarını onlar iyi biliyorlar, biz daha be
ceremiyoruz onu. Lübnan iyi yapıyor. Buzdola
bı yarın şansını acaba devam ettirecek mi? Bu 
bir analiz meselesidir. Piyasa şartını tespit mese
lesidir. Piyasa şartları ilmine girer bu iş. Bun
ların hesapları yok. 

Binaenaleyh, bu ölçüler içerisinde yeni bir 
hayat, yeni bir ufuk kazanmanın hesaplarını ya
parken, tedbirler bölümünde getirip söylemek 
istediğim husus: Tedbirleri müesseseleşemez ise, 
kurumsal yapı değişikliklerine gidilmez ise, ya
ni tedbirleri tam alınmaz ise Plân bir anda yok 
olabilir. Bu tedbirleri kim alacak? Plâncılar ala
cak... Hayır... Plâncıların görevi buradan sonra 
bitti artık. Bundan sonra takip başlıyor. Bu ted
birleri iktidarlar alacak, bu Plâna el kaldıran 
iktidarlar alacak. Ne zaman alacak? Hemen ala
cak arkadaşlar. 

Bir misal vereyim sizlere; çok gariptir, eği
timden veriyorum, gerçektir. Şahitleri de bura
da vardır. 12 Mart'tan sonra başlayan eğitim 
plânlamasında Plânlama ayrı istikâmete gitti, 
Millî Eğitim Bakanlığı ayrı istikâmete gitti ar
kadaşlar. Millî Eğitim Bakanlığı Plânlamanın 
verilerinden faydalanma lüzumunu hissetmedi. 
Ayrı reform düşündü. Ben içinde yaşadığım için 
söylüyorum; bizzat yaşadım. Bir kuruluşun ba
şında olduğum için, reform komisyonlarına ça
ğırdılar. Çağırdıklarına da pişman oldular. Ora
da dile getirdim; bunu dinleyen arkadaşlar var 
burada. Nasıl olur, tasavvur edin... Millî Eğitim 
Bakanlığı Plânlamayı hiç hesaba katmayarak; 
âdeta ne lüzum var, ne bilecek bu işi, deyip 
kendi başına reform yapmaya plân yapmaya 
başladı ve bize gelen Hükümet programına 
bu yansıdı. Evet, bu yansıdı. Bize getirilen Hü
kümet Programlarına bu yansıdı, iki doküman 
çıkarttı iki ay farkla; ikisi de birbirini tutmaz; 
tam manasıyla tutmaz. 12 Mart'tan sonra başla
yan millî eğitim reform çalışmaları böyle geçti 
arkadaşlar. Bu kısmı huzurunuzda iyice açıkla
mak istiyorum. Plâncılar da buradadır. «Aman 
yapmayın, ben tasavvur dahi edemiyorum, nasıl 
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olur Millî Eğitini Bakanlığı mensupları, sizde 
Plân kavramı yok mu?» dedim. Bir Devlet Plân
lama Dairesi ulus çapında, ülke çapında bir plân 
unsuru ile karşınızda olmadan, onun verilerini 
almadan yapmayın dedim. Ama, onun verileri 
hazırlanırken gayet tabiî siz onun uzman unsur
ları olacaksınız. Bekleyin de oradan gelsin de
miyoruz, gidip çalışacaksınız, karşılıklı ça
lışma olacak. Ondan doneler geldikçe paralel 
plânlama hazırlayacaksınız. Bunun adına para
lel plânlama denir. Yoksa beklenmez. Şimdi şu 
Plân çıksın ondan sonra başlayın bu işe... Maa
lesef bugün Millî Eğitim Bakanlığı bundan son
ra başlayacaktır. Maalesef böyle olmuştur. Şu 
Plâna muvazi çalışmaları çok azdır, son zaman
larda biraz toparlandı. Çok azdır ve hiçbir ted
birin doğru dürüst önümüze gelecek şekli henüz 
yoktur. Gelsin reform, göreceğiz bakalım, o za
man bu tedbirlerle karşılaştıracağız iyice. 

Yapmayın arkadaşlar... Tasavvur edemiyo
rum, plân nosyonum değişiyor. Burada plâncılar 
oturacaklar, onların genel plânının bize sunduğu 
verilerden alıp Millî Eğitim Bakanlığı «Millî» is
miyle mütenasip olarak bütün bu işin plânlama
sını yapacak, politikasını yürütecek. Bir altplân-
lamadır o. Tarım öyledir, şu öyledir, bu öyledir... 

Esas genel denge yok, makro denge yok, sek
törler arası dengeler kurulmamış, daha tutarlı
lık hesapları yapılmamış, meydanda yok; Millî 
Eğitim Bakanlığı plânlama yapıyor kendi ken
dine, Böyle oldu maalesef ve onun acılarını tabiî 
çekeceğiz. Hep böyle olarak geldi, şimdi diliyo
ruz ki; artık buradaki tedbirlerin eğrileri var, 
doğruları var, alıp ona göre yürütsün. 

Elimde birtakım vesikalarla,, dokumanla ve 
böyle bir hazırlığın içinde bulunup oralarda ko
nuşa konuşa nispeten biraz olsun düzeltebilme 
manevî zevkini tadan kişiyim. Onu da arz etmek 
istiyorum. Meseleleri terim bakımından, hazır
lıklarının yanlışlığı bakımından ikaz ede ede nis
peten yola getiren bir kişiyim, onu da bu vesile 
ile arz etmek istiyorum. Belki bundan sonra bu 
iş düzelir. 

Şimdi nüfus araştırmasını da biz ülkesel hede
fimizde öyle gösteriyor ki, arkadaşlar 2,7 nispe
tini pek hesaplayamamışız. Yani 25 yıl içinde 
düşer mi, kalkar mı, bu iş ne olur belM değil. 
Mazallah artmaz-da; yani şimdiye kadar artma
dığına göre kolay kolay artmaz da, bir düşme im

kân». var. Bakıyorsunuz bütün milletler üç gruba 
aynîmış. Binde 1 ilâ 10 arasındakiler, 10 ilâ 20 
arasındakiler, 20'den daha yukarı olanlar. Ga
yet tipik örnekler. Çok gelişmişler binde 10'a 
kadar. Gayet tipik. Gelişmekte olan, orta geliş
miş, şunlar bunlar binde 10 ilâ 20 arasına doğru 
sıralanmaya başlamıştır. Daha henüz geride, bir 
hayli mesafede ha babam soluk soluğa koşanlar 
veya koşmayı marifet saymayıp, tembelliği mari
fet sayanlar var, onlar üstte duruyor. 

Şimdi bir ilmî ölçü olarak, veri olarak bunu 
ele almaya mecburuz. Bunu artık birtakım de
magojik, birtakım hamasî lâflarla falan izah et
meye imkân yok. Nüfus artımım 2,7 değil 5,7 ol
sun; bu vatan 200 milyon inşam çeker; efendim 
eli silâh tutan Türk şu... Hiç öyle değil dünyada. 
Hesaplar açıkça kendini gösteriyor. Üç gruba 
ayrılmış, biz üçüncü gruptayız. Ondan bir ümi
dim var. Plân hesaplarında net olarak bulama
dım, gözümden kaçtı ise özür dilerim, ileride na
sıl bü* düşme kaydedilecek tam rastlıyamadım. 
Orada da birtakım düşmeler beklenebilir diyor. 
Öyle, beklemek lâzım. Hayat seviyesi geliştikçe, 
kentsel denge sağlandıkça, (Metropoliten şehir
lerin etrafında toplanüdıkça demek istemiyorum, 
bundan bilhassa kaçıyorum.) kentsel denge sağ
landıkça nüfus artış hızında Türkiye'de de düş
me olacaktır. Yani kendiliğinden bir düşme 
olacağı gözüküyor. Bütün umumî veriler bunu 
gösteriyor. Düşünce de, millî gelirde, tüketimde 
biraz daha farkımız olacak. 

Demek ki, yarının büyük Türkiye'sinde böyle 
bir durumla karşılaşacağız. Zaten büyüklüğünü 
ulus olarak devam ettirmiş de, kalıp olarak Dev
let hayatı sürerken belli olmuyor. Tarihimiz o. 
Bir imparatorluk kuruyor bir baştan daldı mı, 
öbür başa gidiyor. Kimse tutmasın... Bakıyorsu
nuz bir yerde çoküveriyor gidiyor. Demek, ulus 
olarak özünün büyüklüğü muhafaza ediliyor, 
zarft?, değişiklik oluyor Türk tarihinde. Zarf de
ğişiyor, mazruf aşağı yukarı sağlam gidiyor. 

Şimdi yarının Türkiye'sinde böyle bir durum-
lr. karşılaşacağız. 65 milyon deniyor; 70 milyon 
olabiln1, 55 milyon olabilir. 55 milyon olursa 
üzülmeyelim, daha iyi, kıvanç duyalım. Biliyor 
musunuz ki, bağımlılık oranı % 85 arkadaşlar. 
100 Türk 185 Türkü besliyor. Bugün, yarın ulaş
mak istediğimiz italya'da bu oran % 50.100 ital
yan 150 italyam sırtına bindiriyor çekiyor. Oysa-
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ki 100 Türk 185 Türkü çekiyor. Bu, genç nüfu
sumuzun artmasından; başka bir şeyden değil. 
Bu fena bir şey mi? Fena bir şey değil, ama bir 
bakıma da iş bulamazsan fena yani. Buz gibi de 
fena. Yarın eline bir silâh vereceğim diye adamı 
ha babam tut. Bu fena tabiî. Böyle şey olmaz... 

Tasavvur ettiğimiz yarının ölçülerine bakıp 
kendimizi iyi tanıyalım. Bağımlılık oranı ancak 
% 70'e inecek. Ne vakit? 1995'te. italya bugün 
kaç? % 50. 

işgücü nasıl verimli hale konulabilir? Yine 
1995'teM Türk, o genç delikanlı, (Şimdi bizim ne
miz olur, torunumuzun torunu olur şu olur bu 
olur. Bâzısı torunumuz olur, çok gençlerin de 
oğlu olur) sırtında çekecek daha, kurtulmuyor. 
Ancak % 70'e iner. Çare? Plâncıların bulduğu 
çare?.. Birtakım tedbirler söylüyor, ama Devlet 
olarak ne çare buluyorsunuz? Ya, işte mühim 
mesele... Dün Sayın özgüneş'in temas ettiği ör
gün eğitim, şu, bu... Tabiî, yetiştireceğiniz öyle 
insanlar var ki, yarın bir gün mazallah başımıza 
tam anlamıyle dert kesilecek dert. isteyerek, 
mahsus, öyle olduğu için, bilmem şu olduğu için, 
namussuz olduğu için filân değil, insan olduğu 
için dert kesilecek. Yığılıyor boyuna, çıkıyor. 
Arkadaşlar, 2000 yılına yakın % 70 bağımlılık 
oranım hedef almışız bu çok methettiğimiz plân
da. Başka türlü de olmaz bu yani... Yaptım, 
oldu bitti diye de bir plânlama da olmayacağına 
göre, o yükü nasıl kaldıracak 25 sene sonra o 
genç? Çare?.. Kaynakları harekete geçirmek. Na-
sıl?f. 

Dün bahsedildi, Sayın Hazerdağlı bahsetti, 
ağaç dikme... Evet ordumuz bir kenarda, biz bir 
kenarda... Böyle şey olmaz. Ordumuzun dina
mik unsurları var. Askeriz, hesaplarını, kitapla-
larım bilen insanız bu işin. Konvansiyonel mu
harebe, teknik güce, nükleer güce dayalı savaş 
nasıl verilir biliyoruz. Bilerek konuşuyoruz. Çün
kü Millî Savunma bütçesinde burada konuşmuş 
bir insanım. Üç sene evvel açıklıkla, cesaretle 
konuştum. Dedim ki, ağaç dikmek için Cumhur
başkanından boyacıya kadar, zoraki tedbir al
maya mecburuz ve bu angarya değildir, insan 
Hakları Beyannamesinin ya 4, ya 11 nci madde
sine göre, zannederim 4 ncü maddesine göre an
garya değildir. Bir milletin geleceğini tehlike 
altında, tutan olayları milletçe göğüsleydim. Ne 
ile göğüsleyeceksiniz?.. Hodri meydan. Milletçe 

göğüslüyeceksiniz... Kazma, küreği alıp, da ha 
babam senede 15 - 20 gün çıkabiliyor muyuz; 
okulları çıkartabiliyor musunuz 20 25 gün kam
pa, çadırlara?.. Deniz burada, denize girecek, 
burada spor sahası, oynayacak, (Rezil olmayaca
ğız olimpiyatlarda... O ne haldir o öyle?...) bu
rada kampa girecek, sporunu yapacak. Başla
rına da kırbaş lâzım, başıboş bırakılmaz. Kırbaç 
deyince, lütfen şu heyecanlı sözlerimin içinde 
kabul edin. Yani bayağı, disiplin lâzım. Ondan 
sonra da girecek sizin ormanınıza, o şuursuz va
tandaşın yaktığı ormana; o şuursuz vatandaş da 
onu bir kenardan seyredecek, «Allah Allah, ben 
galiba büyük bir günah işledim.» diyecek. 

Evet, kültür bu arkadaşlar. Hiçbirini yap
mıyorsunuz. Eylencelik, mostralık, sadece most
ralık. Bütün sahillerde dört tane izci çadırı... 
Maşallah bizim gençlik kampta». Turizm Ba
kanlığı da ha babam zannetsin. Böyle şey ol
maz; biz bu çağa böyle ulaşamayız arkadaşlar. 
Bu tembelhane durumuna getirilmiş halimizle 
uğraşamayız. Cesaretle kabul ettiniz de ondan 
söylüyorum. Bütün arkadaşlarımı takdir ede
rim, yürekten tebrik ederim. Hepiniz aynı his
lerle, ölçülerle konuştunuz şurada. Ama bltmi-
yor konuşmanızla, kanunlar geldiği vakit, bun
dan sonra bırakmayız sizi; gelin bakalım bera
ber konuşmuştuk şunu diyeceğiz. Genci süre
mezsiniz; olmaz.... 

Efendim, ben ısmarlama büyük gücü, dina
mik ordu gücünü ayakta tutayım hep ayakta 
durayım, çünkü etraf tehlikeli. Doğru, tehlike 
olduğu doğru. Bir doğru o. Güçlerin ayakta 
durması da doğru, ama bu doğrular yetmiyor 
ki.. Çünkü, o tehlikilerin dayandığı kaynaklar 
sanayileşiyor, gelişiyor, sizin karşınızda sizi teh
dit eden kuvvetleri besleme gücü artıyor, ida
me gücü artıyor. Siz idame gücünden yoksun, 
sadece elimde kuvvet tutayım, diyorsunuz. Geç
ti bu devirler artık. Orduyu bu kafa ile bu gö
rüşle ele almaya mecburuz. Geçmiştir bu iş. 
Haa! Bunun için vakıf kurup hava sanayiini ge
liştirelim... Arkadaşlarım vakıfla toplanacak 
100 milyon lira varsa, 200 milyon varsa 500 mil
yon varsa öyle zannediyorum ki, siz bunu bu
rada bir celsede, bir parmakla verecek kadar 
bu millete mensubolmanın şuuruna sahip kim
seleriz. Ve hiçbir defa şimdiye kadar bunu in
kâr etmediniz. Hiçbir şekilde, hiçbir Parlâmteca-
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tonun Türk tarihinde bunu geriye çevirdiniği 
hatırlamıyorum ben. Ordu sanayii istesin, mil
let vermesin, Meclis vermesin... Bu millet her 
şeye bazen göz diker. O niye böyle yaşıyor, bu 
yaşıyor, oturuyor, tembel oluyor, der; ama yal
nız bir şeyde çok kıskançtır tarihi boyunca; 
ordu deyince yatıverir. Evet, orduya gitsin di
yor. Bu millet bu asaletini kaybetmediği müd
detçe öyle vakıf kurarak falan hava sanayiini 
geliştirmeye çalışmayın. Kanaatimi açık söylü
yorum, yanlış yollar. 10 mislini siz verirsiniz. 
Bu sanayii lazımsa, buyurun kanun getirin. 
Vermez misiniz arkadaşlar istirham ediyorum? 
Şimdiye kadar verdiniz, verdiğiniz Mn söylü
yorum. Bırakalım o vakıf işlerini kültüre filân. 
Mahvoluruz orada, giriyoruz... 

Şimdi diyeceksiniz ki, «Bunu ne için söyle
diğini anlıyoruz Kaplan.» E.. Onun için söylü
yorum. itimadedin, söylerken tecrübeme daya
narak söylüyorum. Yani, illâ bulunduğum te
şekkül eğitim örgütüdür de, şöyledir diye de
ğil. O, tabiî bunu bana söyletmenin bir tahrik 
unsuru oluyor. O başka, ama bunu söylerken 
oradaki tecrübeme dayanarak söylüyorum, gör
güme dayanarak söylüyorum. 

Bir yalelli edebiyatı almış, dolmuş plâkla
rını sarmış, köyün düğünlerini kutlamış yalelli 
edebiyatıdır o, yalelli plâğıdır, türküsüdür o 
arkadaşlar. Benim Türkmenimin ıstırabını dile 
getirmez o, neşesini dile getirmez o. O, Hint ve 
Arap kaynaklarından alınmış bir müziktir, 2,5 - 3 
kâğıda süratle vurguncuların piyasaya sürdüğü 
bir müziktir. E, zavallı millet de biraz kendi 
motiflerini görünce içerisinde, yalelliye de alış
tırılmış, ha babam çalıyor. Benim müziğim değil 
o. Sardı etrafı; Millî Eğitim Bakanlığı ayakta, 
kim bununla mücadele edecek? Millî Eğitim 
Bakanlığı mücadele mi etmiş şimdiye kadar? 
Sıfır; tersine dönmüş hattâ. Millî Eğitim Ba
kanlığı bu bakımdan çok günahkârdır ar
kadaşlar. Yalnız bu konu bakımından de
ğil, her konuda böyledir. Ben, medyunu şük
ran olduğum bir öğretmenin elini öpme huyum
dan, her şeyden vazgeçsem, vazgeçmemiş bir 
insanım. Naime Tokgöz hanım benim ilkokuldan 
beden terbiyesi hocamdır. Her zaman elini öpe
rim. Siyasî kanaatlarımız ayrılmıştır, şu olmuş
tur, bu olmuştur, fakat inanın o huyumu kay-
betmemişimdir. isterseniz sorun, öğretmeni böy

le tanırım. Ama Millî Eğitim Bakanlığı bu ka
fası ile, bu hali ile bu urlaşmış bünyesi ile Türk 
kültürüne ne kadar kötülük yapmak lazımsa 
onu yapmak halinde, yarış halinde gidiyor... 

Türk kültürü yozlaşmaktadır. Bir millet ki, 
dilde, dinde, sanatta bütün sosyal ilişki ve dav
ranışlarında çağın gerektirdiği çözülüşü kontrol 
altına alamaz, onun bir kopuş gelmesine se
yirci kalırsa o millet asıl karakterini kaybeder. 
Türkiye bugün bu durumda. Dünden beri şikâ
yet dinliyorum, biraz da patlamam ondan ar
kadaşlar. Rüşvet, iltimas, şu, bu sarmış etrafı 
deniyor. Türk karakterinde yoktu bunlar ca
nım.. Yani öyle şeyler var ki, Türkün öz karak
terinde yok bunlar. Ama asırlar boyunca da 
olmuş, başka. Karakter bozukluklarında olmuş 
işte. 

Kültürün, bugün bana bir çok tarifleri içeri
sinde uyumlu gelen, renkli gelen, doğru gelen 
tarafı o. Medeniyetin değil; onu ayırıyorum. 
Şimdi yalnız kültür üzerinde duruyorum. Dil, 
din, sanat ve sosyal ilişki ve davranışlarda bu 
çok önemlidir. Bir millet çağın gerektirdiği; 
gelişmelere uymak zorundadır. Efendim, ben 
bunun içinde dönüp durayım derseniz yok, du
ramazsın; kültür gelişir. Bütün mesele, çözülüşü 
kopuş haline getiren etkenlere, «Dur arkadaş, 
kültürüm elinden gidiyor» diyebilmektir. Diye
biliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. İste yozlaşan 
Türk toplumu böyle meydana çıkıyor. Bu yoz
laşma her yerde kendini gösterebilir. Giyimde, 
kuşamda, davranışta, büyüğe hürmetsizlikte, 
küçüğe sevgisizlikte, idare adamlarına karşı 
saygısızlıkta, şunda bunda düşmanlıkta göster
meyeceği yer yok kendisini. Ne gösteriyoruz, 
diye birde şüpheleniyoruz. İşte gösteren bu. Ka
rakterimiz yavaş yavaş değişiyor. Çağın insa
nı olalım; ama sonra bir de Japonya'ya bak, 
Finlandiya'ya bak diyoruz. Niye birde Türki
ye'ye bak demeyelim? Kendimize özgü. çağın 
medeniyetine bakalım. İşte, Batılılaşmak falan 
değil bizim ki. «Batılılaşmak» öyle geniş bir 
tâbir ki, «Batı» değil; «'Batılılaşmak» kavramı 
bütün dünyayı saran bir kavram. O ayrı birşey. 
Atatürk ısrarla onun için durdu üzerinde. Çağ
daşlaşma; kendi kültürümün damgası olan, ça
ğın kabul ettiği medeniyetin sahibi ulus olma, 
kişi olmadır. Bunun açık anlamı bu. 

Bunun arkadaşlar bir unsurunu kaybediyo
ruz. Bir unsuru gitmektedir. Dikkat edin, te-
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mel unsuru gitmektedir. Yanlış söylediğiniz va
kit ingiliz'i konuşturamıyorsunuz; aptal aptal 
bakıyor yüzünüze, cevap bile vermiyor. Lisanı
mı öğrensin diyor. Fransızlarda bu çok üst se
viyede. Bizde bir yabancı gördü mü 80 kişi pe
şinde. «Ben yok, sen gelecek..» diyerek sen tak
simizi bozuyoruz o anlasın diye. Ne münasebet.. 
O öğrensin. Ne vakit diyeceğiz; o Türkçeyi öğ
rensin gelsin diye? Bunun adına da, yardım his
si diyoruz, özde öyle geliyor, tabiî bunu halk 
kötülük olsun diye yapmıyor. Ama bir yerde 
bozuluyor arkadaşlar. O, Viyana içerisine gi
ren orduların haşmeti ve ruhu kalmıyor. O gös
teri yapanların ruhu kalmıyor. Kültür bozu
luyor; Millî Eğitim Bakanlığı böyle olayların 
karşısında duruyor, duruyor, duruyor... 

Sabahleyin, «El kâzibi habibullah» anahtarı 
aç, Sayın özgüneş'in söylediği gibi, saat 9,00 
da, akşam saat 5,00'te, «Allahaısmarladık, na
fakamız bu kadar» deyip kapat.. Kültür eğitimi 
yaptırıyoruz Türk halkına... Halk eğitim mer
kezleriyle yaptırıyoruz hem de bunu ve adına 
da kültür eğitimi diyoruz; genel eğitim diyoruz 
ve kendimizi aldatıp aldatıp duruyoruz. Oysaki 
bütün arkadaşlar biliyorsunuz, gezdiğiniz yer
lerin hangisinin kapısını açık gördünüz çok kez? 
Niye aldatıyoruz kendi kendimizi? 

Sonra bir mesele daha var; ben Sayın Baş
bakana «Efendim, Halkevleri gönüllü hizmet; 
yapmayın, etmeyin biraz birşeyler verin» de
dim. Şurada şahsîleştireyim müsaade edin; yeni 
Başbakan «Yok. Sen orada olursan çökmez ora
sı» dedi. Efendim, ben çöktüm, ne çökmez ora
sı? Hayır. Gönüllü teşekkül para alamıyor. Bu 
Hükümet de vermiyor, bundan evvelki de ver
medi. Daha evvelki Hükümet daha çok verdi. 
Bu anlayışsızlık içerisinde kültür eğitimi yapı
yoruz.. Ne kültür eğitimi yapıyoruz? Bir Millî 
Folklor Enstitümüz var; folklorle uğraşan ar
kadaşlardan var işte içimizde üstadlardan bir 
tanesi, bulunduğu müessesenin başında Millî 
Folklor Enstitüsünden hangi yörenin hangi kı
yafetini, hangi öyküsünü, hangi davranışını, 
hangi temelimi araştırmak için arşivleriyle be-
ralber faydalanmıştır? Yok böyle bir şey. Son
ra ne yapıyorsunuz? ilkokullara, ben die o gü
nahı işletiyorum. Müessesemi tanıtmak için 
söylüyorum bunları, özür dilerim, ilkokullar
da folklor yarışması yapıyoruz. Biz bir cina

yet işliyoruz arkadaşlar. Bölgenin yöresel otan
tik yapısı özelliği, şekliyle, şemaliyle, kılığıyle, 
kıyafetiyle, motifiyle, rengiyle, davranışıyla ve 
mimiğiyle meydana çıkmadan folklor yanşma-
ısı yapıyoruz. Mimiği, eğer tam tespit edemez-
seniz gülünecek bir oyunda surat asarsınız. Su
rat asılması lâzımgelen bir çobanın bir garip 
öyküsünde sırıtarak oynar sizin çocuklarınız 
sonra. İşte Halk bilimi bu... Bir Milî Folklor 
Enstitüsü kurmuşuz, hiç bir verim sağlamı
yor. Bâzı çalışmaları var, arkadaşlar biliyo
rum; ama toplumsal verim yok. Hiç bir şekil
de faydalanma yok onun çalışmalarınidan. ilk
okullara doğru açıyoruz... Ne o? Millî kültü
rümüzü geliştireceğiz, diyoruz. Rezil ediyo
ruz, dikkat edin... Antep şalvarı üzerine bil
mem Maraş'm cepkenini, başa Bilecik'in fesini 
giyip çıkıyorlar ortaya. O öğretmen öyle zan
nediyor onu. O çocuk da millî kıyafet deyin
ce, bir fes giyersin, bir renkli bez giyersin, bir 
de şalvarı çektin mi üzerine, adı millî kıyafet
tir diyor. Türk millî kıyafeti bu değil arka
daşlar. Etnoğrafiik ve folklor yapımız ve de
ğerlerimiz bu değil. 

işte, ilkokullara kadar bir genişleme, bir 
tatbikat; aman millî kültürümüzle yetişsin ço
cuk diye bir heves bu. Fakat öbür tarafta onu 
besleyecek kaynak yok; onu da kurutmuşuz. 
Onun musluğuna yapışmışız kurutmuşuz, bunu 
da tahrik ediyoruz boyuna... Bu nasıl tutar
sızlıktır, bu nasıl millî eğitim plânıdır, bu na
sıl kültür plânlamasıdır? inşallah şurada konu
lan esaslarla bunlar düzelir. Daha yakımda hu
zurunuza belki bambaşka şekilde ve çok müna
kaşaya sebebolacak olaylar için geleceğim. Bu 
Hükümet için geleceğim... Birtakım meseleler
le karşı karşıyayız. Yanlış hareket ediyorlar. 
Ben yanlış diyorum. Yanlış olmadığını ispat 
etmeye mecburlar. Hatalı hareket ediyorlar. 
Türk toplumuna karşı hareket ediyorlar. Türk 
Ulusuna karşı hareket ediyorlar. Böyle bir
takım olaylar var. 

Temeldeki kültürü dikkate almıyoruz. Gü
nah, yazık... işte 1995 e giderken; aman bozul
mayalım, aman Türk karakterini bozmayalım, 
aman Türk kültürünü bozmayalım. O kültürü
müz bizim kalkınmamıza öyle yardım edecektir 
(ki, o özümüz işlendiği ve geliştiği vakit aradığı
mız bütün cevheri onda bulacağız. Zannetmeyin 
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iki parada ve makinede dana çok bulacağız... Ha
yır. O öz cevherimizde bulacağız. Bizse o öz cev
herimizi bırakmışladır. Tamamen bırakmışız... 
Vaktiniz olsa, sıkılmasanıiz sizlere tonlar ve ton
larla resmî raporları okuyarak bunları söyle
mek isterim. Aynı şeyleri söylüyorum; resmî 
raporlar, Bakanlığın raporları uzun uzun anla
tıyor. Kaybetmişiz. Atatürk bunu bilen insan
dı, O bunu bulan insandı. O, bir taraftan çağa 
koşalım, devrimle çağa koşalım derken, bunu 
kastediyordu. Devrim bu işte. Bakın işte hepi
niz devrimin içine girdiniz. Bir zamanlar devri
mi hiç beğenmiyorduk; devrim devirir mi falan 
deniyordu. Öyleleri de var tabiî. Başka şey söy
lemiyoruz; öyleleri var diye kaçmıyacağız ki 
bundan. Atatürk «Devrimciyim» diyor. Ben 
devrimciyim. Yok devrimci olursan reformdan 
ileri geçersin... Ben devrimciyim arkadaşlar, 
devrimciyim. Atatürk böyle diyor da onun için. 

Buraya gelen Oğuz boyları biliyorsunuz, 
batmakta olan Arap imparatorluğunun, virüs
lerini kapmışlardı. Batmış zaten o çağda da, 
yani artık kültürü de gidiyordu. Sonra bat
makta olan bir Bizansın virüslerini aldılar; o 
virüsler ne etti ise etti bu Türk toplumuna,. Ha
len de o virüsler daha birçok şeylerimizde ya
şar. Bunun en iyi panzehirini bulan insandır 
Atatürk, iki büyük umdeyi söylüyor; özleşe-
ceksiniz... Yani Türkieşeceksin, öz değerlerine 
ineceksin ve çağa koşacaksın. Ancak kendi öz 
değerlerimizde bulacağımız güç, bizim o tarih 
boyunca aldığımız virüslere karşı panzehirdir. 
Medeni dünyanın ölçüleri panzehir değildir. 
Bizzat bizim özümüzdür panzehir olan. Bunu 
bulan insandır Atatürk. Atatürk bu... Binlerce 
seneye sondasını vurup, ordan bozulmamış ma
yayı işleyerek çağa koşmak isteyen insandır. 
Ne onu ihmal edeceğiz, ne onu. Devrimdir, de
virir korkalam dedik mi; Atatüıfcçü filan deği
liz artık. Onun yolundan sapmışız bir kere; onu 
kabul edeceğiz. Milliyetçi ve Türkçü duygudan 
ayrıldık mı gene sapmıyızdır. ölçüleri gayet 
açık. Bu büyük insan öyle ölçüler koymuştur 
ki, bu ölçüler artık tartışılmaz ki uzun boylu. 
Nasıl tartışırız bunu? 

Bu plânı grup olarak tasvibettik; yanlış ta
rafları var, fakat bir hamle getiriyor bize de
dik. Bu bakımdan tebrik ediyoruz, takdir edi
yoruz. 

Bir de benini ayrıca sevdiğim tarafına bil
hassa dokunmak istiyorum: Bir ülkü aşılayabi
lir işi sıkı tutarsak. Yetiştim, yetişmedim, ye
tiştim, yetişmedim; bir ülkü aşılayabilir. Bu, 
âdeta Atatürk'ün, «Çağa yetişeceğiz ve gele
ceğin yüksek medeniyet ufkumda yeni bir güneş 
gibi doğacağız» o büyük, o hudutsuz direktifi
nin, o konseptinin, anagörüşünün somutlaştırıl
mış bir hedefi oluyor. Şimdiye kadar kolay ko
lay bulamadık. Kalkınma hızları, bilmem neler 
kolay yetmedi bu işe. 

Şimdi artık önümüzde sarih bir hedef var: 
Ortak Pazarın içine gireceğiz; ama öyle zorla 
değil, şu şu vasıflarla gireceğiz... Orada bakıyo
ruz bu vasıfları kolay kolay elde edemiyoruz; 
işte şimdi esas olayla karşı karşıya bulunuyo
ruz. Kafamızı eğiyoruz öne, başımızı ellerimizin 
arasına alıyoruz nasıl yapalım, nasıl yapalım, 
nasıl yapalım... Tüketim eğilimini nasıl azalta
lım, tasarruf marjinal eğitimini nasıl çoğalta
lım, sanayileşmenin dallarına nasıl girelim... Şu 
zavallı 90 kilo karkas ağırlığındaki sağırın ne 
günahı var, bunu nasıl 180 kiloya çıkaralım... 
Kim gibi? Yunanistan gibi; yüzde 5 0 - 6 0 yer
li ırkını İslah etmiş ispanya gibi, italya gibi. 
Yüzde 25 - 30 yabancı kültür ırkını, yüzde 
25 - 30'da kendi yerli ırkını kullanıyor. Biz 
yüzde kaç İslah etmişiz biliyor musunuz? Ya 
yüzde 3, ya yüzde 4. Bu ne facia efendim, bu 
ne facia?... Ne oldu o meralar, o yaylalar, o 
muazzam Akdeniz iklimi, o gökler, dereler, dağ
lar hepsi ne oldu?... Yüzde 4, yüzde 3 İslah et
mişiz. Yüzde 90'na kadar İslah edenler var. 
E, uyumayalım... Bütün bunların yolunu açı
yor bu plân bize. Tam açmıyor; bütün sektör. 
leriyle, dengesiyle, dört başı mamur, mükemmel 
bir plân falan demek istemiyorum. Anafikri iti
bariyle doğrulmuş, dengelerine doğru gitmiş 
bir plân. 

Eğitimde büyük bir iddiaya giriyor; yüzde 
yüz temel eğitim birinci bölüm. 1995'te tamam 
diyor. Biz yüzde yüze aslında ne vakit tamam 
demiştik arkadaşlar biliyor musunuz; ikinci 
Plân sonunda. Şimdi 1995'te diyoruz. Bakın 
ölçüler veriyorum şimdi. Millî eğitime sataşa
yım diye değil, - çok ilgiliyim, yüreğim yanık 
da onun için. Ne ise çok şükür buna da... ilk
okullar hakkında da biliyorsunuz iki tez var 
Türkiye'de. O tezler iyice savunühnahdır veya 
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tartışılmalıdır. Birisi rahmetli Mümtaz Turan'm 
tezi, ki o da ilginç bir tezdir. Yavaş yavaş ba
kın bâzı tarafları kullanılıyor, yani dönüyor. 
Hepsini birden ilkokuldan geçirelim tezi mü
him bir konu. ilkokulu ilkokul yapmadıktan 
sonra, ilkokuldan geçilmişsiniz ne oiur? 

Şimdi: kitle haberleşme vasıtaları o kadar 
artta iki, televizyon, radyo, köylere kadar ya
yıldı. Sürünün başında adam elinde radyo gidi
yor. Şimdi ilkokul eğitiminin kavramı çok de
ğişti. Almanya'ya gidiyor geliyor, otobüse bi
niyor. Eskiden otobüsün içinde 80 kişi giderdi, 
şimdi arkalıksız otobüs olmadan köye gitmiyor 
adam. Bunlar birtakım gelişmelerin emaresi ta
biî. Yani yargılar çok değişmeye başladı Tür
kiye'de; ama hep çağın gerisinde kairyoraz, 
değişmeyen bu. Bunu değiştirelim işte. ölçüler 
değişti; ilkokulu üç sene okuyacak, okuma - yaz
ma öğrenecek, arkadan dördü beşi okuyacak, 
tamam. Beşinci sınıftan sonra fırsat, imkân 
eşitliği yok; tekrar sapanın peşine düşecek, 
beş sene sonra adamın mektubuna bakacaksınız; 
Allah Allah, bu ne vakit ilkokulu görmüş di
yeceksiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Birçok 
mektup geliyor, siz bizden daha çok mustarip
siniz bu iste. Gözleriniz dolaplarınız yığılı du
ruyor. Bu mu yani ilkokul tahsiliniz ve kaça 
mal oluyor bu? Demekki o adam bir oku
ma - yasma öğrense; radyo dinlemekle, gazete 
okumakla, televizyon seyretmekle ilkokul çağı
nın çok üstüne çıkacak; eğer ilkokuldan mak
sadınızı muradınız bu ise. Bakın, kavramlar 
nasıl değişti. Kavramlar değişiyor. Onun için 
b;zı değişiklikler olacak. 

Temel eğitimin ikinci bolümü için yüzde 75 
garanti veriyor; bu dehşetli bir şey. Çok cesur 
bir hedef; hem güveniyorum, hem hiç güvene
miyorum. Millî eğitim yapısını böyle tutacak-
sanız, lütfen aldatmayın kendi kendinizi yok, 
böyle tutmayacaksanız hemen bir başka tedbir 
bulun. Çok değerli insanlar var çünkü orada, 
şahidoldum. Millî eğitim camiasının içinde; 
hayret ettim, öyle plânlama gücü olan, öyle ri
yazi mantıkla meselelere bakan kişiler var ki, 
ama onları hiç başta görmedim. Yetişmiş ço
cuklardı ; hep kıyıda, köşede bulup bulup çıkart
tık sürdük Öne ve nihayet onların yap
tığına hepimiz .parmak kaldırdık. Böyle 
cevher insanlar var millî eğitim camia

sının içinde. Onlara da şahidolduk, açık 
söylüyorum. Onlar başta filân değil. Gördüm; 
gene bir masanın başına oturmuşlar, en rütbeli 
olan en iyi bilendir, havası ile reform tartış
ması yapılıyordu. Böyle reform tartışması ol
maz tabiî. Orada müdahale etmek mecburiye
tinde kaldım; «O zaman benim yerim yok, çün
kü ben senatörüm. En makamh olan en iyi bi
lir, diye bu masada reform tartışması yapacak
sanız, bırakın bu işi dedim. Şu masaya çağırdı
ğınız uzmanlar konuşmada aynı eşit haklara 
sahipse, tamam ben de o zaman varım» dedim 
vo bu ölçüyü tatbik ettik. Yaygın eğitim plân
lamasının size plânla intikal eden son bölümü, 
gerçekten güzel bir plânlamadır. Ama plânla
madan veri almad'ğı için noksanlıkları var. 
Bu kısım kendi içinde çok ilginç bir doküman
dır. 

Ortaöğretimi; ki şimdi lise dediğimiz ikinci 
kademe ortaöğretimi yüzde 45'e çıkarıyor. Ce
sur, mükemmel... Hele teknik ve genel bölümü 
tersine çeviriyor; 60 - 40, 65 - 35 tersine çeviri
yor, o müthiş bir şey. On yıldır muvaffak ola
madığımız bir şey. Muvaffak olamamak bir 
yana, tersine geliştirdiğimiz bir husus, Şimdi 
bütün bunları ters çeviriyor plân. inşallah mu
vaffak olur. İnşallah, maşallah değil de sizler 
ve iktidarlar vazifenizi yaparsanız oiur bu işler. 
Olduğu zaman oluyor. 

Eğitim yapımızda, demek ki nüfus artış hı-
vvnız ioin bir şey sö^leyemiyoruz, Yirmibirinci 
yiizyr!m eşiğindeki Türkiye'den bahsediyor ve 
kendinize ensal aldığımız ıılrslarla kıyaslama 
y^P'yor^z, Bu noktayı bir daha ortaya koyayım. 
Ora "ak! Tüvkive'mizde nüfusun artış hızında 
^irr^iiik bir hesap yapamadık; ortada doğru 
lürüsj bir şey yok. Ama bir gerileme mümkün. 
Bu gerileme binde 20'lere, 18lere falan belki 
düşebilir. Eğitimde şaheser bir sonuçtur, varı
lırsa müthiş bir sonuçtur. Müesseseleşme tarzı 
eğitim yanlış. Birçok noktalarda dün konuşan 
değerli iki arkadaşımıza iştirak ediyorum. Sayın 
Özgüneş Beyin ve Sp.yın Hüsnü Beyin fikirleri
ne bâzı noktalarda iştirak etmemek mümkün de
ğil. Ama genel yapısı ile ele almış tarzı güzel. 
ileriye doğru akış tarzı güzel, tümden kötü de
ğil. Yalnız, geçiş tarzı hiç mümkün değil. Ge-
çilemiyecek bu sekiz yıllık okullara. Burada 
bir de toptan geçme gibi bir hava var ki, bu 
mümkün değil. Geçilemeyecek; orası hatalı... 
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Plân sağlık konusunu oldukça düzeltiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, mesai saatimiz 
sona ermiş oluyor. Eğer birkaç dakikada topar-
layabilecekseniz devam buyurunuz. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Efendim, 
15-20 dakika daha sürebilir. Af finizi dilerim. 

BAŞKAN — O zaman saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

9>9<t 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma ıSaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvökiıli iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 93 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Başkanvekiil 
Hayri Mumeuoğlü 

Kâtip 
Hüseyin Öztürlk 

2. — T. H. Y. Araştırma Komisyonuna mehil 
verilmesine dair Başkanlık Divanı tezkeresi, 
(3/177) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararı var, 
okutup oylarınıza sunacağım efendim : 

T. H. Y. nın birçok muamelâtı arasında 
uçak mubayaaları hakkında da bilgi edinil
mesi, açılan araştırma içinde mündemiç bu
lunduğundan bilginin tam ve kâmil olmasını 
teminen, konunun tetkiki için Komisyona 15 
gün mehil verilmesi hususunun Yüksek Genel 
Kurula arzı uygun görülmüştür. 

Başkanvekili 
İskender Cenep Ege 

Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Enver Bahadırlı 

Bahriye Üçok 
(Bulunmadı) 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 

idare Âmiri idare Âmiri 
Akif Tekin Mehmet Şükran özkaya 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

i. _ Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Kar
ma Komisynu raporu (Millet Meclisi 3/906; 
Cumhuriyet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurunuz 
lefendim. öğleden evvelki görüşmenizi devam 
ettiriniz lütfen. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Öğleden evvelki konuşmamda Türkiye'nin 
bu uzun dönem perspektif plân ile bunun ger
çekleşmesi için beş yıllık süreyi ele alan 
Üçüncü Plân dönemine ilişkin şu dokuman 
üaerinde genel görüşleri ortaya sermaye çalış
tım. Daha doğrusu, şimdiye kadar çeşitli ar-

— 448 



O. Senatosu B : 93 12 . 10 . 1972 O : 2 

kadaşîarın ehliyetle eleştirdikleri bu konuyu, 
görüşmelerin gelişmesinden yararlanarak daha 
geniş bir tarzda ifadeye çalıştjm. 

Değerli arkadaşlar, 1995'te Türkiye'miz, bir 
ülküsel hedef olarak, bir millî hedef olarak 
benims'E'miş olduğu düzieye vardığı zaman, Plân 
hepimizin itimadına şayan bir vesika olarak 
kabul edildiği takdirde genel hatlarıyle Or-
jtak Pazar ülkeleri içerisinde onlarla alış -ve
riş yapabilecek, onların alış - verişine ayak uy
durabilecek bir topluluk haline gelebiliyor; 
ama en altdüzeydie. Nedir bu altdüzey? Bunu 
tespite çalışıyoruz şimdi. 

Şunu yine unutmayalım; o gün eğer o top
lulukla aramızdaki mesafe bugün kadar ola
cak ise - önemli bir nokta - bu günden Ortak 
Pazara girmekte hiç beis yok o zaman. «Ama 
efendilin, hiç hazır değiliz. Kendi iç mekani
ğinden gelişme yeteneğini kazanmamış top
lum. Nasıl olur?...» Söylenecek söz zaten bu 
olur, başka bir. şey olmaz. Hiç de böyle değil. 
Eğer o günün teknik kavramlarına, teknik 
şartlarına, medeniyet ölçülerine, toplum ya
şantısını ifaie eden kriterlere göre Türk top
lumu, 1995'te 1972'deki bu kriterlere daya
nan mesafeyi muhafaza edecek ise, bunun he
sabını, klttabmı plâncıların hiç değilse tahmin
lere dayanarak yapmış olmaları lâzım. Bu da 
bir tahmin ve zannediyorum. 'Sayın Hükümet 
mensupları sonra bunu açıklarlar. 2 000 yılın
da Ortak Pazarın şu, şu, şu gelişmişlik ölçüle
rini ifade eden bir de cetvel konmuş buraya. 
O gelişmişlik ölçülerinin hesaplanabilir olanla
rını bir araya getirip; işte Ortak Pazarın or
talaması millî gelirde şuraya, makine üreti
minde buraya, fert başına dü}8n ihracatta 
buraya, fert bajma düşen ithalâtta buraya ge
liyor, Türkiye'de şuraya geliyor, diye bir kı-
yaslamalı tabloyu serebilirlerse önümüze, o za
man çok daha rahat uyuruz, Tabiî ki gece; gün
düzleri çalışacağımız artık açıkça ortaya çıkı
yor. Belki geceyi de katacağız. Yok, kabataslak 
hesaplara dayanır da, o gün bugünkü kadar me
safeyi muhafaza ediyorsak, hiç vakit geçirme
den bugünden girmek lâzım ki, kamçılanalım 
ve kamçılana kamçılana, pise pise bu işe alışa
lım. Bu da bir hesap meselesidir; burada daha 
fazla cesaretle ifade etmek imkânına elbette sa
hip değilim, bir hesap işidir. Ama burada gö

zümüzün önüne bir tablo serilirse, bizim için 
gevkli olur. 

Orada nüfus artışımızın bu hızı muhafaza 
etmeyeceği fikrinin genelİeşmiş sayılması lâ
zım. öyle bir toplumuz şimdi; Ortak Pazardan 
çok fazla artıyor genel nüfusumuz. Bağımlılık 
oranımız çok yüksek gene; % 70. Onların bağ
lılık oranı muhtemelen % 30'a, % 25'e inmiş 
durumda. Ortak Pazarlı yüz kişi, yirmibeş kişi
yi sırtına alıp taşıyacak yük olarak. Türk ola
rak yüz kişi ise 70 kişiyi sırtına alıp taşıyacak. 
Farklı. Bağımlılık oranı böyle. İnebilir mi bu? 
inebilir. İstihdam yaratılarak, nüfus artma 
hızı gerileyerek inebilir. 

Şimdi bir ümit var; nüfus artma hızımız 
gerileyebilir. Bütün toplumlarda marjinal ta
sarruf eğilimi gibi, âdeta ona benzer bir hava 
içinde, belirli bir yükselme, anlayış, kültür, zih
niyet ve medeniyet seviyesine gelince veya sos
yal şartları belirli ölçüleri bulunca nüfus artma 
hızı düşmeye başlar. Bu veri gayet açık ola
rak gözükür. Bizde de bu olacaktır demek müm
kün. O halde, bilmem bağımlılık oranının he
saplanması nasıldır; bu da hesaba katılmış mı
dır; muhtemelen iş sahalarını da çok güzel aça-
bilirsek % 70 bağımlılık oranı belki aşağıya da 
düşebilir, daha rahat nefes alabiliriz. 

Eğitim için arz ettim, çok güzel hedefler 
var. Sayısal hedefler, bünyesel hedefler tespit 
edilmiş. Teknik eğitim ileride, sayılar güzel, ra
kamlar çok güzel ve cesur; gerçekleşirse bugü
nün italya seviyesinden ileri; gerçekleşirse 1940 
Almanya seviyesine yakın. Büyük bir şey bu. 
Gerçekleşebilir. Bunu Türk Ulusu ve Türk 
idarecisi, Türk öğretmeni yapar; fakat yapacak 
öğretmeni bulurlarsa, yapacak makam bulunur
sa, yapacak uzmanlar bulunursa ki, vardır, bir 
araya getirilirse demek istiyorum, bu olur. Bu
labilirlerse.. Şart o, yalnız. Bulamazlarsa ya
pılmaz bu. Çünkü yirmibeş senedir yapamamı
şız ; tersine işlemiş hep. 

'Sağlık kurumu oldukça düzelecek arkadaş
lar 1995 Türkiyesinde ne kadar düzelecek? ital
ya'nın bugünkü seviyesinden biraz geri kala
cak. Bugünkü seviyesi çok daha ileride, ital
ya'nın bugünkü seviyesinin yarısına yakın dü
zelecek. 1995'teki sağlık durumumuzda yatak 
ölçüsü alınmış. Sağlık durumu yalnız o demek 
değildir, tabiî. Sağlık tedavisi ve diğer kurum-
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lan da bir kültür meselesidir. O da ayrı bir i 
dâva. Pek ölçülemiyor milletlerarasında; ama j 
bâzı ölçüler var. Demek sağlık durumumuz da j 
böyle bir seviyeye yükselecek. Fakat italya çok | 
daha ileride. 1995'i arz ediyorum; o zaman aga- | 
ğı yukan bin kişiye bir doktor düşecek. | 
Eğer; şimdi hep «eğer» den başlıyor; bugünkü j 
sistemle devam etmezsek, doktorlar oraya j 
buraya alabildiğine yığılmaz ise, Tıbbiye'yi | 
bitirip, fakir ulusun kaynağından bu kadar j 
seme tahsil gören çocuk; «Allahaısmarladık, i 
diplomamı cebime koydum, işinize bakın» de- ] 
meyip de, iki yıl askerlik yükümlülüğünden \ 
evvel, «Şu ulusa benim hizmetim var, bu j 
hizmeti yaptıktan sonra Devlet diplomamı an- i 
cak o zaman verir» dediği zaman. Halkın; 
«Evet, bu elyakdır, bu adam geldi, bize yar- \ 
dun etti», gibilere gelen tasvibi, oyu olursa, j 
Devlet diplomasını alır ve Devlet hizmetlerinde i 
o adam istihdam edilir. Türkiye'ye bunu ge- ' 
tirmeye mecburuz. Siz 244 bin lira verin mü- | 
hendis yetiştirin, 160 - 170 bin lira verin dok- î 
tor yetiştirin, ondan sonra diplomayı alıp git- | 
sin... Hayır, o kadar kolay değil; o zaman ge- j 
lemeyiz bu seviyeye. Hiç kendimizi aldatma- ! 
yalım, gelemeyiz bu seviyeye... Devlet diplo- | 
ması almak istiyorum ben diye çıkacak orta- ! 
ya. O zaman, «Buyur, iki sene hizmet et» de- ! 
nir. Nereye gideceğim ben dediği zaman da, i 
istediğim, gösterdiğim yere gideceksin deriz, j 
giıder gösterdiğimiz yere oturur, iki sene çalı- i 
şır, halkla diyalog kurar, kopmakta olan kül- [ 
türünün aşısını tazeler, halka yabancılaşma j 
mesafesini atar aradan, tekrar halkın malı j 
olur, halk da onun malı olur. Bu, aydın - halk j 
ikiliğini de ortadan kaldıracak olan en mües- i 
isir tedbirdir. Bunu niye yapmayalım?.. Ondan j 
sonra gelir; al, buyur Devlet diplomanı... işte, j 
o adam kullanılır istikbaldeki Türk yönetimin- j 
de. Diğer adam kullanılmaz. Bunlar bir öl- j 
çü... Bunları yapmaya mecburuz. Çağa bizi ! 
bunlar yükseltir. Yoksa, plân gayet güzel I 
tavsiyeler söylemiş olsa dahi bu tedbirleri al- j 
mayan yönetim bunu gerçekleştiremez. Dok- j 
torluk durumu bu... • j 

Yerleşme; % 70 kentleşme, pek değer bir [ 
şey değil, isterse % 90 kentleşme olsun mühim • 
değildir. Kentleşme, kendi içerisinde, organiz- [ 
masında dengeyi muhafaza ediyorsa ancak bir i 
değer taşır, öyle bir uçta 8 - 10 milyonluk \ 
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metropolitenler, bir uçta 300 - 500 evlik mahal
le, mezra, köy kom halinde yerleşme olmaz. 
Böyle yerleşme ile zatesn medeniyet olmaz. Me
deniyetin olmadığı yerde kalkınma da olmaz. 
Onun için yerleşmeyi ölçü olarak vermiyorum. 
Bugün yerleşmede Almanya ile aym düzeyde
yiz; ama onların köyleri bizim şehirlerden çok 
ileridir. Yurt sathına yaygın yerleşmeyi, her 
şeyi ile o mânada alıyorum. Efendim bugün 
sanayii büyük şehirlere getirirsek, şu şu para 
iktisadî olacağı için, piyasa şartlan lehimize 
döner, yakında Ortak Pazarla olan durumu
muz da var; o takdirde Ortak Pazara daha iyi 
şartlarla gireriz denebilir; ama, görüyoruz ki, 
bir türlü kalite düzelmiyor. Bunlar çok defa 
kandırıcı oluyor; böyle kandırıcılığa son ver
memiz lâzımdır. 

özel teşebbüsü vatan sathına yaymalıyız. 
Evet, sıkıntılarını Devlet olarak gidermeye 
•mecburuz, ama, o da gidip, orada fabrikasını 
işletmeye mecbur olmakdır. Yoksa, istanbul'un 
yahut izmir'in civarından kolay kolay başka, 
yere gitmez. Çünkü işçi evi vardır, işçinin 
eğitim imkânı vardır, geliş - ghûlş imkânı var
dır, her şeyi vardır. Başka yere giderse, bü
tün bu imkânları işçi ondan isteyecek, Birtakım 
sosyal meselelerle karşılaşacak; sermaye bunu 
hesaplar tabiî. Sermaye bunu hesaplamakta 
ne kadar haklı ise, Devlettin de «Hayır; bu
yu- buraya git» demekte o kadar hakkı vardır. 
Tercih; toplumun hakkı önde tutulur. 

Şimdilik nazarî, fakat tatbik edilirse, istih
dam gii^el bir şekle getiriliyor. Tarımda % 25, 
sanayiide % 23, hizmetlerde % 53, işgücü bakı
mından istihdam güzel bir şey. Pay değil bu, 
doğrudan doğruya ve net bir şekilde istihdam. 

Ha! 1995'te bugünkü italya'nın seviyesinde 
oluyor nuryuz?... Hayır, italya bugün bu ya
pıdan biraz daha ileridedir. Günkü, tarımda 
kullandığı nüfus; % 21 biz 1995'te % 25 olu
yoruz, Sanayide kullandığı nüfus % 32, biz 
%• 23'ünü kullanmaya çalışıyoruz, italya'nın 
busfünkü düzeyinden epeyi geride kalıyoruz. 
Yine pek bir şey ifade etmez bu. Eğer bağım
lılık oranı aşağılara düşürülebilirse, nüfus ar
tışı düşerse, ek sanayi istihdam imkânları açı
lırsa, örgün eğitim ile kendi içinde birtakım 
sahalar açılırsa, bunlar oynanabilir faktörler
dir. Ama genel olarak geriyiz bu noktada, 
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Sosyal güvenlik de çok büyük tutulmuş bir 
ölçü. Ama tahakkuk edebilir. Bugün italya 
yüzde yüz sosyal güvenlik altında. Yunanis
tan'da ona yakın. Biz 1995'te diyoruz ki, bütün 
işçilerimiz sosyal güvenliğe kavuşacaklardır. 
Çok güzel bir söz. Gayret edersek olabilir. 
Harcamalar da nispeten % 15'e kadar çıkacak, 
Bugün onlar % 16'dalar, bugünden yüzde yü
zü bağlamışlar. 

Dsmıefkki 25 yıl Isonra onların bugünkü sevi
yesini aşağı yukarı tıpatıp hedef almışız. Yal
nız kolay değildir arkadaşlar. Tasavvur ediniz 
ki, o zaman yine 23 milyon kişi henüz daha köy
de yasıyor, % 70 kentleşme olmasına rağmen, 
nüfus artımından dolayı bugün köyde yaşayan 
miktar ne ise, aşağı yukarı o gün daha fazla 
olacak bir bakıma. Hepsini sosyal güvenlik al
tına alacaksınız... Hedef bu. 

Değerli arkadaşlarım, gelir dağılımı üzerin
de fazla bir şey söylemiyorum. Pek bir şey ifa
de etmez, 1500 Dolara çıkacakmış... Temennim 
şu, tartışma olmalıdır bunun üzerinde. Çünkü 
plânın o bölümü ilginçtir. «Uzak vadeli olarak 
gelir dağılımında tam 'bir adaleti hsdef aldım, 
kısa vadede nispî değişikliklerle ys'tineceğim. 
Çünkü, sermaye birikimini önler» diyor ve fik
rini de açik kullanmış. Bundan dolayı plânı (kut
lamak lâzım. Diyor ki, «Sermaye birikimini ön
ler...» «Mümkündür; bir -üst seviyede gelir da
ğılımını denkleştirebilirim, ben bugün» -diyor. 
Bunu da söylüyor. Bu da üzerinde çok edebiyat 
yapılan bir fikirdir parlamentoda. Alt seviyede 
fakirlikte, sefalette eşitlik mi? Hayır, üst sevi
yede eşitlik. Bu ölçülerden biraz çıkalım arka
daşlar, gerçek ölçülere doğru gelslim. Bunların 
hepsi patırtı, (kütürtü arasında söyleniyor; ama 
pek de makbul şeyler değil aslında. Sosyalist 
ekonomi ile de nasıl fişek gibi fırlayanlar oldu
ğunu görüyoruz. Çektiği başka meseleler var; 
onları dile getirelim denebilir. O, ayrı meselle. 
Görüyoruz, liberal ekonominin değişik türleri 
ile nasıl fişek gibi fırlayanlar olduğunu, işte Ja
ponya, işte israil... O israil bir acayip; itkisini de 
karıştırıyorlar. Mesele onlar değil. Sefalette 
leşilt-lik mi (kurmamızı istiyorsunuz?.. Kim ister 
bunu?.. Sefalette eşitliği kim kurmak ister?.. 
Bugün en koyu bir komünist ülke ister mi sefa
lette eşMiği? istemez. 'O da yükseltmeye çalışa
cak; fakat onların metodu başka, ilmî bazlara 

oturtalım... Diyor ki plân, «Şimdi bir üşt sevi
yede dengelesitirebilirinı ben, ama bunu yap
mak istemiyorum.» İşte tartışın bunu arkadaş
lar; bunu gerçek bir şekilde tartışın, çünkü bu 
ta atışılacak bir konudur. «Uzun vadeli yapmak 
istiyorum» diyor. Öyle ya, üç şekil var; tercihi 
açık koyalım ortaya. 

Cebrî tasarruf yolu var. Kesin bir yol; libe
ral kapitalizmin gelişme döneminde olduğu gibi. 
Şimdi zaten yapamazsınız da; var ısayaılım; öy
le olsun, çünkü geçti o zamanki devir. 17 nci 
yüz yılın, 18 nci, 19 ncu yüz yılların sonu... Bun
ları 20 nci yüz yılda artık tatbik etmek müm
kün değil. Zaten kimse de tatbik ettirmez. Ama, 
ceıa benzer birşeyler yapmaya çalışalım. Bir 
•bu. Sonra; sermayeyi alacaksınız, ücretleri dü
şük tutacaksınız, sermayeyi yatırıma ısevk ede^ 
Çeksiniz... Bu da Devlet eliyle olur. 'Bunu faşist 
ve komünist rejimler böyle yapıyor; biz, benim-
semiyoruz, Şahıs eliyle 'de olur. Faşist ve özel 
teşebbüse dayanan liberal rejimler burada bir 
noktada birleşiyorlar. Bazıları bâzı noktalarda 
birleşiyorlar... ikinci şekil bu. 

Birinci şekil; serbest bırakacaksınız, işçiye 
'takdir yetkisi; sendika, fazla boğuşma, ses çı
karma hakkıiTiın yanında sermaye vereceksiniz, 
ha babam işleyecek. Bu böyle denenmiş. Cazip 
bir sermaye piyasası kuracaksınız. Küçük fon
lar oraya akacak, demin verdiğim işçi misâli 
."•İM, Bizim fonlardan daha küçük fonlar oraya 
akacak. Şimdi bizim fonlar oldukça düzeldi, 
marjinal tasarruf eğilimimiz oldukça büyük ge
lir grupları içerisindedir. Onlar artacak; sonra 
bunu âdil bir vergileme; kesin, radikal bir ver-
gi'leme ile dönüştüreceksiniz tekrar yatırıma. 
Şahıs kullanacak, azmini, enerjisini, ülkeye olan 
sevgisini enerjiye çevirecek ve o enerji ile ya
şantısını kuracak; ama kazancının çok büyük 
bir kısmını vergileme yolu ile alıp yatırıma sevk 
edeceksiniz... ikinci tedbir bu. 

Üçüncü tedbir; aşağı seviyede sosyal ada
letli bir gelir dağılımı düzeni kurup, toplumsal 
fasılayı radikal yolla sevkedeceksiniz... Sosya
list rejimler böyle yapıyor. Başka bir şekli bu
güne dek bulunmuş değil, bunlar birbirlerine 
karıktırılıyor. Bizim tercihimiz ne; şahıs elinde 
işçi, emekli ezilerek mi yürüsün?.. Hayır. Çok 
aşağı seviyede bir sosyal adalet ve Devleit bü
tünüyle alıp mı sevk etsin? Bunun plânlaması 
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da değişik. Plânlaması sosyalist verilere daya
nırsa, ismi sosyalist rejimin tatbikatı olur. Plân
laması diğer verilere dayanırsa Devletçilik olur, 
ona benzer birçok şeyiler olur. Hem birbirine 
yakın gibi gözükür, bildiğiniz gibi birbirlerin
den ayrı ayrı şeylerdir. 

Ne işitiyoruz? Sermaye piyasası diye tuttıur-
nrıtşuız. Tamam; küçük fonları cazip hale geti
relim, vergilemeyi âdil yapalım. Buigün vergi 
kaçırılıyor; gayrî âdil. Bu gayrî âdil vergileme 
değil, vergi toplama sistemi. Bu sistemi düzelte
mezdeniz; Üçüncü Plân dönemindeki 291 mil
yar liralık dehsetıli yatırımı temin eitmeniıae im
kân yok. Dış tasarrufa da bel bağlıamıyalım di
yoruz, nasıl yapacağız bu işi? Bu üç sistemden 
birini tercih ederek yapacağız. Daha bunlar ol
muş şeyler değil arkadaşlar, bu vesikada bunlar 
asla olmamıştır; yarın iktidar kime nasip olur
sa, o iktidar gerçekten büyük hizmetler görmüş 
olacak. Bunlardan birini kabul eldecek. 

Değerli arkadaşlarım; iç tasarruf hakkında 
görüşümüzü belirttik. Marjinal meyli % 38'e 
çıkaran, artan gelir payından ayırımdır. Top
lam tasarruf oldukça bunun aşağısında oluyor 
tabiî. Bu marjinal tasarruf meyli acaba Türk 
ailesinde hangi gelir seviyesinde başlayacak? 
Bunun hakkında tereddütlerimiz var, Plâncılar 
bunu her halde hesapladılar. Yani, Türkiye'de 
Üçüncü Plân dönemi içerisinde Türk ailesi, ge
lir sahibi kişi geliri kaç liraya geldikten sonraki 
payından tasarruf yapabilir? Bu bir etüt, bir is
tatistik meselesidir. Türkiye'de bunu tespit et
tik mi, etmedik mi bilmiyorum. Edilmemiş gibi 
gözükür. Edildiyse, o zaman şu % 38 marjinal 
tasarruf meselesi gerçekleşir. 

Etmediysek, artan gelir, ibadullah artırma
mıza da lüzum yok, hep tüketime gidecekse ger
çekleşmez. Almanya'dakiler gibi, yarın memle
ketime döneceğim bağ alacağım, bahçe alaca
ğım, ev alacağım, tezgâh alacağım deyip; kon
serveye dayanacak gücü yurt içinde göstermek 
kolay olmuyor. O bir ruh meselesi. Öyle bir du
rum meydana gelirse, bu marjinal tasarruf ge
lir seviyelerinde çok çabuk başlayabilir; ama ol
mazsa eline 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin lira verin 
tüketime gider ve o belki % 30, % 31 civarla
rında olacak toplam tasarruf güme gider. Bu 
çok yüksek bir rakamdır. 

Değerli arkadaşlarım; 1955'te (Hep o hedefe 
bakıyoruz), hektar başına bitkisel verimi artı

racağım, sulamada Ortak Pazarın bâzı tarımsal 
bünyeli ülkelerinin seviyesine geleceğiz. Meselâ, 
traktör kullanmada İtalya bizden 11 kat ilerde, 
biz 4 kat daha artıracağız. 1995'te İtalya'nın 
bugünkü seviyesine rakam olarak bâzı yerlerde 
geliyoruz, bâzı yerlerde bir hayli geride kalıyo
ruz. O 11 kat ilerde biz 4 kat artırabiliyoruz o 
zamana kadar. Hayvansal, bitkisel ürünler çok 
önemli bir şey, plânın ne dereceye değer verdi
ğini pek anlayamadım. Yatırımda iyi. Yalnız 
birimde verim artma mümkün olmazsa, bu ta
rım işi bizi çok berbat yerlere sürükleyebilecek, 
öyle gözüküyor. Tarım, çok dikkat edeceğimiz 
bir konu. Sanayileşiyoruz diye tarımı bir kena
ra itmemiz, büvük felâketlere sebebolabilir. Ta
rımı çok büyük dikkatle göz önünde tutmak, 
bir iki dalını bizi esaslı destekleyecek şekle ge
tirmek lâzımdır, denge değil. 

Efendim, tabiî tüketim de mühim. 20 nci 
yüzyılda biz Ortak Pazarla eşit olacağız, ama 
iyi yersen, iyi beslenirsen; iyi düşünme kabili
yeti, fizik gücü filân artar. Bunda da bir ölçü 
bulmuşuz; proteini yükseltiyoruz, eti, sütü, yu
murtayı filân. Ne kadar yükseltiyoruz?.. Şöyle 
oluyor; italya'nın bugünkü seviyesi gibi olu
yor, hattâ bâzı yerlerde onu da geçiyor, bâzı 
yerlerde geri kalıyor, ama aşağı yukarı diyebi
liriz ki, italya'nın bugünkü seviyesinden biraz 
daha ilerde oluyoruz, italya orada proteini ne 
kadar çıkartır, sütü, eti ne kadar çıkartır bilmi
yorum, 

Sanayi hedefleri; çok güzel hedefler kon
muş, tabiî tahakkuk ederse mükemmel. Ayak
kabı sanayiini arz ettim, bu konuda ve deri sa
nayiinde bir hareket veremiyoruz; ham kısmın
da veriyoruz da, mamul kısmında veremiyoruz. 
Üzüm, şarap meselesi yetişme hudutlarını aşmış, 
geçmiş. 

Orman ürünü kullanma; bu da bir medenî 
ölçü. Konut bakımından, konutun iç döşeme 
tezyinatı bakımından, ormanların bir noktada 
kâğıt sanayiine döndürülmesi bakımından, tah-
ribolmaması bakımından, enerji tüketimi bakı
mından mühim bir ölçüdür. Şimdi, biz 1995'te 
11 metreküb kullanmayı hedef almışız; kontr
plak şu bu hepsinden ibaret. Bugün kullandığı
mız çok az, korkunç derecede geri. Bu demek 
ki, Türk şehirleri daha düzelecek, evler daha 
daha düzelecek, mobilyalar daha düzelecek, sa-
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nayiin ağaç kısmı tabiî bunun içerisine dahil 
onlar genişleyecek filân. İtalya, 16 metreküb 
kullanıyor, daha bir hayi geride kalıyoruz. 

Lastik tekerlekte 15 yıl sonra 6 milyon üre
timi hedef almışız; fena değil, bu günlerde kı
yas ettiğiniz vakit çok ileri ama birde aklınıza 
getirin ki, İtalya bugün 19 milyon üretiyor. De
mek ki, 1995'de bâzı taraflarda oldukça geride 
kalıyoruz. 

Şunu gözümüzün önünden kaçırmayalım : 
Bugün İtalya Ortak Pazar içinde yaşıyorsa, bu
gün Yunanistan Ortak Pazar içinde yaşıyorsa, 
bâzı özellikleri için yaşıyorlar; yoksa yaşatmaz
lar. italya otomobili için, gemi inşa sanayii için, 
yetiştirilmiş tarım ürünleri için ve turizminin 
fevkalâde gelişmesi dolayısıyle yaşıyor. 

Yunanistan; o muhteşem deniz armadasıyle, 
ticaret armadasıyle, onun yüzü suyu hürmetine, 
o turizm alanındaki dehşetli, büyük, kurnazca 
inkişafıyle ve onun yanına ilâve edin şarabiyle 
filan, onlar artık küçük kalır. Yunanistan ya
şıyorsa, bunun için yaşıyor. 

Sayın Hükümet mensuplarına ve plâncı ar
kadaşlarıma ondan İsrarla söylüyorum; 1995'te 
Türkiye nesiyle meşhur olacak, nesiyle önde 
bulunacak, nesiyle kendini takdim edecek ve 
aranacak? Bunları çıkaramadığınız müddetçe, 
bu plân güme gider, bütün bunlara rağmen. 

Plâstiğe büyük hedef vermişiz, 2 milyon ton, 
italya'nın bugünkü seviyesi; doğru, tıpa tıp. 

Efendim, çimento için 40 milyon tonu he
def almışız. İtalya'nın bugünkü seviyesinden 
hattâ biraz ileride. Bakın hedefleri böyle ver
mişiz, ama o zaman italya nerede o ayrı mese
le, hiç gözümüzün önünden ayırmayalım. 

Traktör sayısını 5 yıl sonra 35 bine çıkarı
yoruz; gerisini takibedemedim parayla olduğu 
için, miktar olarak bulamadım, belki var taki-
bedemediğim için tam denkleştiremiyorum; 
ama itaya'nın 73 bin. Yani, bâzı hedeferde ye
tişmek çok zor. 

Bir yerde arz ettim, 5 yıl sonra 90 bin ara
ba çıkaracağız diyoruz, ama hemen söyleyeyim 
kimse almaz. Zaten satmaya da niyetimizin ol
madığını, ihraç imkânımızın bulunmadığını cet
veller gösteriyor. Müsaade eıdin de bize de kul
landırmayın onları, onu da biz kullanmayalım, 
niteliği güzel yerli arabalara doğru gidelim, ih
raç şansı da artar, italya'ya yetişmek filân 

mümkün değil. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş bir 
kere, İtalya 1 milyon 600 bin çıkarıyor biz 90 
bin 100 bin; o gitmiş. Bugün italya'yı yaşatan 
sebeplerden biri bu. Onun gibi bir ileri yarma 
yapamazsak, bir kuvvetli gösteri yapamazsak, 
Ortak Pazarda yaşamak kolay değil. İşte ne 
olacak? Hep bu soruyu sormamın sebebini tak
dir buyurursunuz. Bizim nemiz olacak? Bunu 
ben bulamadım. 

Gemi inşaatı : Ümidimiz vardı, arz ettim, 
büyük bir inkişafı öngörmüş. Cesur birşey, plâ
na 280 bin DWT sipariş kabul edeceğinizi koy
muşsunuz. Şimdi 16 bin DWT; 16 binden, 280 
bin DWT'a. Hangi tersane ile çıkartıyoruruz? 
Nasıl çıkatıyoruz? Kim ısmarlıyor? iç talep mi? 
Var orada bâzı ölçüler, ama çok cesurane kon
muş, çok az aslında. Çok cesurane konmuş, çok 
az. Perdeyi burada yırtabilir miyiz? Hesap yap
malı. Türkiye sahilleri itibariyle deniz çocuk
ları itibariyle, deniz görgüsü itibariyle, bugün 
eriştiği ımakina sanayiinin bâzı dalları itibariy
le ve tecrübesi itibariyle, tecrübe kuşaktan ku
şağa geçmez arkadaşlar. Bu nesillerde elbet Bar
baros'un da tecrübesi var, bu nesillerde bilmem 
1934 senesinde kızağa konulan ve büyük gemi 
inşa etmeye çalışan işçilerin de tecrübesi var, 
bu nesillerde imparatorluğun son zamanlarına 
rasgelmekle beraber tezgâhta bilmem muhrip 
yapacak kadar ileri giden Türk işçisinin ide te
varüs edilmiş tecrübesi var. Bu sahada bir fır
lama yapamaz mıyız? Yapamazsak, hiç olacak 
şey değil bu. Olacak şey değil; yani italya'ya, 
Yunanistan'a yetişmeye filân hayal de, Bulga
ristan, Romanya, Yugoslavya onlar fişek gibi 
fırlayıp gidiyor ileriye. Tutalım bunları bir yer
de, tutalım. Bunu tutmak için ne Ölçüler kulla
nacağız? Araştırma.. Görülüyor ki, sadece tu
tarlılık hesaplarına dayanan, analizine dayanan 
bir plân yetmeyecek bundan sonra bize. Türki
ye büyüyor. Bundan sonra analiz şekilleri deği
şik birtakım plânlar ortaya gelecek ve hepsini 
birden tetkike mecbur kalacağız. 

İşte değerli arkadaşlarım; tasvibinize maz-
har olur ise, bütün bu sakıncalı taraflarına rağ
men, hünez halledilmemiş birçok meselelerime 
rağmen, halledilmesi iktidarlara düşecek olan 
birtakım tedbirlerine rağmen bu plân geçmiş 
2 nci Plândan daha cesur bir adımı, tecrübelere 
dayanarak getirmiştir. Pek niteliği üstün. Bu 
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plâncılar hepsinden daha üstün, eskiler kötü 
idi; bu iktidarlar hepsinden daha üstün, eski
ler kötü idi tarzında almayın. Bu toplumca ge
çirdiğimiz tecrübelerdir, Doldurmuşuz, boşa koy
muşuz, doluya koymuşuz, etmişiz, yapmışız, ba
şımıza pişmiş tavuğun başına gelenlerden çok 
şeyler gelmiş ve en nihayet demişiz ki, «Evet 
biz artık kemerleri lâfla değil, doğrudan doğru
ya sıkmaya mecburuz.» 

Bunu kabul ediyoruz. Gelir seviyemizin bü
yük bir 'kısmını ayırahm, kabul ediyoruz. Çağa 
yetişmek 'için somut bâzı hedefleri elle tutalım, 
bunu kabul ediyoruz. Kim o somut hedef? ital
ya'nın bugünkü seviyesi değil, daha geri sevi
yeler. Arz etmeye çalıştım, zazarı yok, o bile 
bizim için bir hamle oluyor. 

Çok daha fazlası olur mu? Bizim kanaatimi
ze göre olur. % 10-11 hız kullanılabilir. Kat
sayı hesaplarını vermiş burada, bilmiyorum, 
ama elbette sırf paraya dayanırsanız, olmaz. 
Elbette bir toprağın direnajrrıda, ufak bir su 
kanalında, bir köy yolunda... Arkadaşlar, Bur
salı değerli arkadaşlarım bilirler; Gebeçınarma 
yapılan köprünün hikâyesini bilirsiniz. O köp
rünün yapımı kaç senedir devam ediyor Bursa
lı arkadaşlarım? O köprü köylüye kaç milyon 
liraya maloluyor? Basit, yetişmiş askerlerimiz 
var, yetişmiş mühendislerimiz var, bunu yapa
cak fabrikalarımız var, hazır standart köprü 
kurma tekniği dünyada o kadar gelişmişken; 
müteahhidi bulacaksınız, müteahhit gelecek, 
köylünün parasını alacak, Devletin parasını ala
cak, alacak, alacak,; yıllar yıllar geçecek ve 
Grebeçınan köprüsünün betonu yapılacak, Ne 
kadar genişliği? Buradan karşı kadar değil. 
Yapılmaya çalışılacak. Oysa ki, onu demir köp
rü ile evlâdiyelik kurmamız mümkün, işte pa
ralan böyle harcarsak, bu plân gerçekleşmez. 

Tükiye müsait bâzı tedbirleri alabilir. Şu 
bozulma havasından bir kurtuldu mu, mesele ta
mamdır. Geçer, fırlar, gider. Verdiğim misâl 
ile arkadaşlarım beni tasdik edeceklerdir. Gi
dip görmüşlerdir, yolları geçmiştir. Hiç değilse 
seçim zamanı oradan geçmişlerdir, Yakın irti
batı olanlar oradan geçmiştir, bilirler. Bunun 
gibi, bir tek o mu? Hayır, bunun gibi namüte-
nai dolu. Müteahhide kolunuzu kaptırıyorsu
nuz, bir daha gövdenizi size vermiyor. Ankara 
Cebeci Siadyomu bir diğeri. Böyle müteahhit-

| lik olduğu müddetçe ne özel teşebbüsün özel te-
I şebbüslüğünden, ne memleketin kalkınmasından 
j bahsetmek mümkün değil. Devlet için ölçü ve

remez misin? Veririm, daha da kötülerini ve
ririm, o da başka; yani onda iyi, bunda kötü 
değil. Bir yerde tutup bu işi düzeltelim. Bu 
tedbirleri alırsak yetişiyoruz. 

Sizin uzunca vaktinizi aldım. Küçük bir 
konuya geçmeden önce arzına çalıştığım konu
ları toparlayalım. 

Demek ki, 1995 hedefi deyince şimdi artık 
önümüze geldi; elimizle tutar, gözümüzle görür 
şekilde bıı hedefler ortada. Bunun gerçekleş
tirilmesi yolları kalıyor. Bundan sonra müna-
kaıa:nız bu olmalıdır bence. «Hayır, böyle bir 
modelle gelişmez, böyle bir modelle gelişir.» De
diğin gibi 40 milyar lira yatırıma lüzum yok, 
l en 20 milyar lirayı yatırdım mı, o işi rahatça 
görürüm, Buyur, rahatça gör bakalım. Teknik 
eğitim, filân, falan böyle barajlar marajlara ne 

I lüzum var buna? Kendi kendine o gelişir gi-
I der. Teknik insan fabrikanın içinde kendi 

kendini yetiştirir. Evet, kendi kendini yetiş
tirir, motoru tamir ettirirsiniz, kolla sıkar. Sa
bahleyin kavgalı ise, öğleden sonra rast gelmiş
seniz, siniri bozuksa saplama sıkışları değişik 
olur, 300 - 500 kilometre gidersiniz gene conta 
yanmaya baslar, yine motor ses verir. Gidersin, 
«Arkadaş bu ne böyle?» Kolla sıkmıştır adam. 
Teknolojinin icabettirdiği zihniyete dayanmaz 
ki, o damın çalışması. Teknoloji bir zihniyet 
meselesidir, Plân üzerinde ısrarla duruyor; 
"."Imoloji üretimi, teknoloji üretimi... Yüksek 
bullara, üniversitelere ve o seviyedeki okullara 
veriyor. Teknoloji üretimi bir zihniyet mesele
sidir. Teknoloji üretiminde de bu zihniyete 
kavuşmamız şart. Türkiye bu tedbirleri aldığı 
saman, plânlı dönemde kendisine verilen hedef
lere ulaşmak imkânına sahiboîacaktır. iktidar
larımız bu plânı benimsediklerine göre, (Oyla
mada belli olacak) bu tedbirleri almakla da mü
kelleftirler. 

Şimdi üzerinde münakaşası çok yapılan eği
tim meselesine de kısaca temas etmek istiyorum. 
Yaygın eğitimin örgün, teşkilâtlı eğitim kısmı
na dokunacağız. Büyük bir değişiklik getirme
ye çalışıyor plân. 

Dün iki değerli eğitimci arkadaşımız da te-
I mas ettiler. Bizim görüşlerimize göre, getirilen 
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sistemde iyi taraflar çok. 8 yıllık eğitimin 5 yı
lını genele, hattâ bunun. 3 yılını okuma - yazma 
ve diğer 5 yılını da genel anlamlı program ile 
teknik programları birleştirerek bir karma yapı
yor. Oradan mezun olan teknik liselere, mes
lek liselerine gidecek. Bu «Teknik lise, meslek 
lise» tabiri de bana ters geliyor. Bunun yerine 
başkasını bumak lâzım. Lise, lisedir. Lisenin 
bir lügat anlamı vardır, lisenin eğitimde bir ye
ri vardır, bir anlamı vardır aslında. «Teknik 
lise, meslek lisesi» tabirleri zoraki yerleştirildi 
bizde. Nasıl patırdı devam ediyor şimdi; aka
demi, üniversite diye. «Ben de üniversiteyim», 
o «Sen değilsin», fakülte olursun, olamazsın pa
tırtısı. Niye bu? Çünkü çalakalem hepsini 
kurmuşuz, hepsine yetkiler vermişiz. 

Şimdi mesele karşımıza dikildi duruyor. Tek
nik okullar da böyle oldu. Yükseği var ya mü
hendisin, ondan aşağısını kabul etmemize im
kân yok. Gocuk ingiltere'de tahsil görüp gele
cek, bizim fakülte onu kabul etmeyecek. Çünkü 
diyecek M, «Seviyesi bu, bilmem nesi şu.» Oy
sa ki, o teknik yönden bizden 20 misli ileride 
gidiyor. Niye? O çocuğun okuduğun yerin adı 
orada kolejdir. Oradan çıkan çocuğu burada 
yüksek mühendis yapmayız. Bu acayiplikleri 
artık bırakmamız lâzım. Zaten beynelmilel an
laşmalar gerieğincb de bunu bıraJkmiaya mec
buruz. Ben şuyum, ıbu olsun. Nasıl parada di
yemiyorsanız, (Benim paramın değeri budur, 
dünyada böyle geçecektir) eğitimde >de ibundaı 
sonra artık diyabetsiniz, Sen fe'tsSğin kalker 
öyle söyle, Oradaki adı koîej ise, senin falkiil-
femien geri nıiiir o? Kayır. Bunları unutalım. 
Bunlar bizi çağa yabanacılastırıyor, "bozuyor bi
zi. Oturup doğru demeli. İşte bu haftayı belidi 
ileride alınacak tedil-rlerle giickırilir, Teknik 
liselerden, çılkıyor üniversiteye, liıan'3 eğilll-
lai, lisans 'öncesi eğitim var, lisana iisfoii eğitim 
var. Üniverısiterlin içerisinde 2 -sene koymuş. 
Uygulayıcı personel, meslekî ve teklik, ora
dan da çıksın diyor. O, âdeta bir kadtoe. De
mek iki, akış şöyle; çocuk geliyor1 hzş yıldan 
üç yılı okuma - yazma, sekiz yılın geri kalan 
beş yık genel ve teknik program kanışımı. Esas 
üç yılı, daha çok ileriye tekniiik programa gi
diyor. Gnjdaîi sonra öğrenci tefcik lissye gC-
remlamişse veya girmek istemiyorüa pratik sa
na^ okullarına gidiyor veya meslek Ibeısi olara 

(teknik liseye giıdiiyorl Orayı bitUrirse, ünivetrsite-
nin kendine uygum olan dallanma, barajlardan 
geçerek gidiyor. Baraj konsun mu, konmasın 
mı konusu ayrı bir münakaşa mevzuu. 

Arkadaşlarım, önlemli olan nokta şurası: 
Simidi, şu sekiz yıllık temel eğitimi tatildik etti
ği Ijnıi'Z zaman; ilkokulda blsış yılda ne verdiği-
miz belli ilkem, onun üzerine üç yıl da genel bir 
tıefenîği karıştırıp daha yüksek seviyeli insan 
tipini, bilahara talhsil göreceği seviyenin altl
ım koymak çaıbası ile sekiz yılın üç yılını da 
böyle yaparsa; dengeli bir program, tekniği 
c"İ3 var, geneli de var filân... Köy çocuğunu ata-
criksıınız, çocukcağız beşinci sınıfa kadar oku
yacak, omdan sonra üç yıl da yine dengeli; tek
nik de kentte, köyde denememizle lüzum yok. 
% 70 kanllaştiğine göre ve zaten (bunların ço
ğu ktantte, yani bugünkü rakam köyde (kalıyor, 
büyük kısmı şehirlerde; o da aynı gecekondu
da, miahalierlsrde aynen öyle. Alacaksınız bi
raz da ocnıdan. Oysaki sanayie hızlı, (kocrlkunıç bir 
güç veriyoruisnuz, Sanayiinin teknisyen ihti
yacını nie ile karşılayacaksınız? Hakikaten bu 
sistem belirli bitf düzeyin sonra geçerlidir. 
Şimdi getllrilen bu sisteme girmenin zaten müm
kün olmadığını hesaplarıyle ispat ederiz. 
Mart Türkiye, belirli bir düzeye geldikten son
ra bu sistemi uygulamak çok yerinde olur. O za
man temelden itibaren yukarı doğru birbiriy
le uyumlu, birbiriyle ahenkli akıcı bir sistemin 
ifadesi olur; ama bu sistemi bugün tatbik 
edemezsiniz. Bugün tatbik et dediniz mi, henüz 
% 5'i, % 10'u üst eğitime devam etme imkânın
dan yoksun olan, tüm köy çocuğuna gadreder
siniz. Bu çocukların üst eğitime gitme hakkı, 
fırsatı ve eşitliği yok. Bir de onu tutup sekiz 
yıllık eğitimin içerisinde biraz daha sulandıra
caksınız ve ondan sonra olursa ancak meslek 
sahibi olacak. Çünkü, esas pratik sanat okulla
rı bu eğitimden sonra başlıyor, dün Sayın öz-
güneş'in de burada ifade ettiği gibi. Köy çocu
ğunu biraz daha bekleteceğiz. Bu sistem uygu
lanamaz, bu mümkün değildir. Bu sistem güzel 
bir sistem, belirli bir düzeyden sonra mutlaka 
tatbikine geçilmesi lâzungelen bir sistemdir. 
Şimdi, Türkiye'nin ihtiyaçları sebebiyle şu an
da bu sisteme geçemezsiniz. Nasıl olduğunu 
bilmiyoruz, bir ara bu sistemin pilot bölgeler
de deneneceği söyleniyordu. Şimdi yeni Hükü-
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met bunu programına alır almaz benimsendi. 
Hattâ 12 Marttan sonra «ilköğretimi sekiz yıla 
çıkaracağız» dendi ve çıktı, kabul ©diyoruz. 
Göreceksiniz çıkmaz, çıkmayacak ve şu anda 
zoraki çıkarırsanız köylü çocuğu size isyan ede
cek. Köylü çocuğunun elinden hakkını alıyor
sunuz. Bu, bir oldu bittiye geldi; ama, zanne
diyorum ki bu oldu bitti yürümez, burada du
rur. Bu güzel sistem, Türkiye biraz daha geliş
tikten sonra kullanılır. 

Değerli arkadaşlarım bu sözleri şunun için 
söylüyorum; 1995'te, rakamlar gösteriyor, 8 
milyon teknik işgücü açığımız var. Demektir ki, 
bu açığı kapatmamız lâzımdır. O tarihe kadar 
yılda 400 bin kişiyi eğitirseniz, 1995 Türkiye-
sinin sanayi ihtiyacını karşılarsınız. Yılda 400 
bin. Bugün için ne kadar eğittiğimizi sorarsa
nız; yalan yanlış istatistiklere göre örgün eği
timde 35 bin ve yaygın eğitimde de 10 bin ol
mak üzere toplam 45 bin. Bütün kaynakları 
zorlayıp bu rakamı çıkartsamz çıkarsanız 100 
bin olur. Halbuki 400 bin eğiteceksiniz. Bunu 
kim eğitecek? Okul yok, öğretmen yok. Siz de ilk
okulun üzerine yarı sulandırılmış, istikbalde 
kullanılması lâzmıgelen bir sistemi getirmişsi
niz. 7 yaşında okula giren küçük köylü çocu
ğu 5 sene sonra yani 12 yaşından itibaren (Bil
mem üç sene daha genele devam edecek diye) 
motor, marangoz ustası bilmem başka bir sa
natı öğrenme şansını da elinden alıyorsunuz. 
Sonra, senede 300 bin fazla insan yetiştirecek
siniz. 

Plâncıları yürekten kutlarım; bir tedbir 
bulmuşlar: işveren ve Devletin katkısının bu
lunduğu katma bütçeli yönetimin kurduğu ül
ke çapında yaygın bir kurum tasavvur ediyor
lar; yetiştirme gücümüzün müsaidolmadığı bir 
durumda teknik gücü yetiştirmek için. 

Arkadaşlar, yetiştirme gücümüz azamî 100 
bin iken bunu 400 bine çıkartacaksınız. Baş
ka çaresi yok. Bunun için böyle bir kurul ta
savvur ediyor ve diyor ki, işverenle Devlet ge
lip bir masaya otursun, şapkalarını önlerine 
koysunlar, Devlet, «işte millî hedefimiz bu, ben 
100 yetiştiriyorum gerisi size düşüyor» dediği 
zaman, işveren de «Ben bu miktarda yetiştire-
mem» diyecek ki, mecbursun ne ya
palım, yaşıyorsun. O da Devlete di
yecek 'ki «Sen yetiştir.» Devlet de «Sen 

de bana ödediğin vergiyi artırmaya mecbur
sun.» diyecek. Bu gayet güzel bir anlaşmadır; 
ama her halükârda o eksik kalan 300 bin ele
manı yetiştirmek için plân ve plânlama, reji
mimize uygun en demokratik tedbiri, en ge
çerli tedbiri bulmuştur. Bu tedbirden dolayı 
plâncıları yürekten kutlarım. 

Bu geçerli bir tedbir. Bunun gerisinde iki 
alternatifi mevcut. Ya bürokrasi kanallarından, 
peşinen zorla emir verip, «Bossa Fabrikası, sen 
5 bin kişi yetiştireceksin» denecek M, bundan 
bir netice alınacağını zannetmem, çünkü bin bir 
dalaveralar dönecek. Veya başka bir şekil olarak 
da Devlet, bütün meselelerini bir tarafa bıra
kıp; kamplarda, şurada burada zoraki 
teknik işgücü yetiştirir. Bu, da şu anda hoşla
nacağımız bir şey değil, tatbiki mümkün değil. 

Rejimimizin esas karakterine ve niteliğine 
uygun olarak işverenle Devleti bir masaya otur
tup, «Buyurun millî hedefler bunlar» denirse, 
artık kimse bundan kaçamaz. Çünkü bu, ulusal 
ve ülküsel bir hedeftir. Buyurun yetiştiren de
mekten başka çare yok. Bu mümkün olmazsa,-
o saman hepimiz memleketin geleceği için hiya-
net halinde oluruz. Yetiştirmeye mecbur olacak
tır. Gel gelelim plânlama bu tedbiri kültür kıs
mı için kullanmamış, oysa ki. Şimdi arz et
tiğim meslekî ve teknik eğitim için Dev
letin zoru biraz geçerlidir, çünkü netice 
mide savaşıdır; bir meslek öğrenecek, al
tın bilezik takacak, gidip para kazanacaktır. 
Burada halk emre azıcık girer; ama kültür gir
mez. Çünkü kültür hakkın kendi varlığında, ge
nel eğitim kendi varlığında Anayasal eğitim 
yapmak, sosyal, kültürel gelişme de kendi key
fine bağlı. Siz, memur zihniyeti ile halka kül
tür eğitimi yaptıramazsınız. Bunda plân İsrar 
etmekte devam ediyor. Plân, bu haliyle geçer
sizdir ve şahsî kanaatimce hükümsüzdür. Çünkü 
tatbik kabiliyeti yoktur, dünyanın hiçbir yerin
de olmayan zorlamalara gitmektedir. 

Arkadaşlar, halkın elinden kültürü alamaz
sınız. Biz halktan kopmaya çalışıyoruz, kültür 
ise onun öz varlığıdır. Gönüllü güce halkın ken
di kendini örgütlemesine hiç bir itibar yoktur. 
Lâflarda çok var ama; sistemde yok. işlemeye-
caktir, 20 senedir yürümediği gibi yine yürüme
yecektir. işin bizzat içinde olan bir insan olarak 
da söylüyorum, yürümeyecektir, bütün bu ku-

— 456 — 



O. Senatosu B : 93 12 . 10 = 1972 O : 2 

ruluşlar gelmiş geçmiş bütün herkes tarafından 
aldatılacaktır. Yani artık işi, lanet-olsun de
yip, bırakıp gidecektir. Bu 3İstemi aynen bağ
lamak lâzım. Gönüllü gücün, kendi öğrenme, 
kültürünü geliştirme hevesini gördüğünüz yön
de Devlet olarak onun yanında olacaksın. Hiç 
merak etmeyin o sizden ileridir. 

Bir misal veriyorum, istanbul'a giden arka
daşlar lütfen tetkik etsinler; Yeşilköy'de küçük 
bir ünitemiz vardır. Ünitenin başında bir maki
nist var. 12 doktor arkadaşımız, ki bunların dör
dü de profesördür, 2,5 - 5 - 10 lira almak su
retiyle halkın sağlık işlerine gönüllü olarak ba
karlar. Buyurun bu işi, Devlet zoru ve parası 
ile yaptırın bakalım? Biz öyle 10 tane profesörü 
bir arada görünce, mutlaka başlarına bir ordi
naryüs koyma hevesine de kapılırız. Bürokrasi, 
bizi böyle yetiştirmiş. Halbuki o profesör, kül
tür hizmeti yaptığı için, halka hizmet ettiği için 
başındaki makinisti küçümsemiyor. Orada kay
naşıyor işte; bakın kaynaşma bu işte. Bunu an
lamamıştır, şimdiye kadar gelip geçmiş tatbi
katçılar. Bu plânda izler var ve hattâ esaslı be
lirtiler var anladığıma dair, tedbire gelince kal
mış. Şüpheler var, kuşkular var, olur mu, ol
maz mı gibi şeyler var. Olur mu, olmaz mı ile 
vakit geçirmektense, Atatürk'ün yaptığı gibi 
kabuğu çatlatmamız lâzım. Gönüllü güç nerede 
kendini ispat ediyorsa, gönüllü gücü destekle
meli arkadaşlar; kösteklenmez. 

Mevzuu öteden beri tetkik ettim; eğitim 
plânlamasının getirdiği sistem güzel, kendi 
içinde tutarlı, organik, kullanılması mutlaka 
lâzım; ama şimdi kullanamazsınız. Bu dü
zeyde kullanamazsınız, bu düzeyde çok muaz
zam şekilde çabuk tarafından insan yetiştirme
ye mecbursunuz. Ondan dolayı temenni ederim, 
bu kısım bir daha tashihe tabi tutulmalıdır. 
Zaten 8 yıllık eğitim için diyor ki, 180 bin sınıf 
öğretmenine 130 bin dal öğretmenine ihtiyaç 
vardır. Bunun miktarı 310 bin eder. 310 bin ki
şiyi yetiştireceksiniz Beş Yıllık Plânda. Bu müm
kün değil efendim, bu mümkün değil. Bâzı 
yerde de söylemiş plân, 50 bin yetiştirile
ceğini. ihtiyaç 310 bin, en azından 130 bin 
dal öğretmeni, 50 bin yetişiyor. Ne ile ola
cak bu 8 yıllık eğitim? Olmaz. Zaten rakam
lar tutarsız. Bu bize ilerde lâzım. Şimdi, ilk
okulu bitirmeyi dahi düşünmeliyiz. Okuma -

yazma öğrensin, matematik öğrensin. Artık te
levizyon onu takviye ediyor, radyo onu takviye 
ediyor, dışarıdan gelip giden işçi onu takviye 
ediyor, kendi otobüsüne binerek gelip giderek 
görgüsünü artırıyor. 3 sınıflık bir yerde oku
ma - yazma öğrensin; marangoz, tevsiyeci, tor
nacı, atölyeci buna kesin inanıyorum şahsen ar
kadaşlar. Bunun dışında hiçbir eğitim sistemi, 
şu geçiş devresinde, 15 - 20 yılda Türkiye'yi 
ayağa kaldıramaz. Bu sistem Türkiye'yi ayağa 
kaldıramaz. Bu sistem geçiş dönemini halletmiş 
Türk eğitimi için mükemmel bir sistem, öyle 
gözüküyor, tashihe uğraması lâzım ve Millî Eği
tim Bakanlığı artık plâna uyma huyuna da gel
melidir. 

içerisinde çalıştığımı arz ettim; plân yapı
lırken Millî Eğitim Bakanlığı ile irtibat maale
sef hiç kurulmamıştır; Millî Eğitim Bakanlığı 
plâncılarla irtibat kurmakta çok gevşek davran
mıştır. Reformlara ayrı başlamıştır, Millî Eği
tim Bakanlığı, plânlama hesaplarını ayn yürüt
müştür. Sonradan irtibat kurulmaya başlanmış
tır. Mastır plânlar yoktur, işte 1973 yılı, üni
versiteler öğretim üyesi alıyor. Hükümetin ilgili 
mensubuna soruyorum; 1973 senesinde bütün 
fakülteler ve üniversiteler Anayasamızın 29 ve 
41 nci maddesinin ışığı altında, idarenin bütün
lüğü ışığı altında, şu plânca yekvücut olarak 
kalkınmamızın gerekliliğinin ışığı altında kendi 
kendine mi öğrenci alıyor, yoksa bunları tes
pit eden Devlet Plânlamasının rakamlarını be
nimseyen bir heyetin bölümüne ve tavsiyelerine 
göre mi alıyor? Eğer bana derseniz ki, «Üniver
siteler yine kendi keyfiyle alıyor», siz bu plânı 
tatbik edemezsiniz. Edemezsiniz arkadaşlar; hem 
üniversite kendi keyfine göre istediği dalda 
alacak, hem de siz plân yürütmeye çalışacaksı
nız. Böyle bir şey olmaz; çünkü gerçeklere ay
kırı bu. Soruyorum, halen böyle mi, 1974'te de 
böyle mi olacak? 1974'te idarenin bütünlüğü 
prensibine bütün yüksek okullar da uyacak mı? 
Plâncılarla, Hükümetle bir araya oturup; sen 
iktisat Fakültesi şu kadar kişi alacaksın, sen 
bu kadar alacaksın. «Ben özerkim alamam» di
yecek midir? Diyeceki e, plânınız tatbik olmaz. 
Ben özerkim onun için senin söylediğin bu kişi
yi yetiştiririm, bu benim borcum, yalnız sen de 
bana şu kadar parayı vermeye mecbursun. İşte 
orada özerk üniversite. Parayı veremezseniz, o 
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da yetiştirmez, işte özerklik, gördünüz mü? 
özerklik burada olur. Yoksa üniversite kendi 
başına olsun, plânlama bir telden çalsın, Devlet 
kendi başına bir telden çalsın, ne o? Biz plân 
tatbik ediyoruz. Olmaz. Bu kısım da bağlanma
mıştır, bu kısmın da bağlanması lâzım. 

Bakın tersine dönüş nasıl? Mühendis - inşaat 
teknisyeni 1960'dan 1970'e doğru 1,5'dan 0,7'ye 
inmiş; mühendis - makina teknisyeni 2,3'ten 
1,9'a inmiş. Mühendis miktarı çoğalıyor da alt 
kademede kendine yardım edecekler iniyor aşa
ğıya. Böyle kalkınma olur mu? Veriler hep ter
sine. Elektrik teknisyeni - mühendis 3,5'dan 
2,5'a iniyor. Makine teknisyeni - mühendis, çok 
şükür bunda 0,2'lik bir kalkınma var. Kimya 
teknisyeni - mühendis, 5,3'ten 4,7'ye iniyor. 10 
senede meydan gelecek inişler bunlar. Orman 
ve tarım teknisyeni - mühendis, 0,6'dan 0,5'e 
iniyor. Türkiye teknik hiyerarşisini bozuyor; 
yani bürokrat hastalığı artırıyor, yani tulumsuz 
mühendis hastalığı artıyor. Bu niye olmuş? 
Efendim özel okullar serbest teşebbüs değil mi? 
işte kurdunuz kimya, elektrik bilmem ne çıktı, 
oranları bu hale getirdi, ötekini yetiştiremedi-
niz, çünkü o çok.. Âz para ile kolay kolay ye
tişmiyor orta kademeli, ona rağbet etmedi, bu
raya rağbet edince Türkiye'de tersine döndü iş
ler. Ne o biz plân yapmıştık halbuki. Bunu dü
zeltmeye mecbursunuz, Bu düzelmediği müd
detçe tatbikat da yürümez, Eğitim durumu bu. 
Yaygın eğitime sabahleyin çok yangın olduğum 
için bir nebze temas ettim, bir daha temas et
mek istemiyorum. Yaygın eğitim, Türkiye'de 
yangın eğitim halindedir, fecidir. Plansızlığın 
en kötü örneğini millî eğitim, hepimizin medyu
nu şükran olduğumuz o kaynaklarda çalışan 
kişiler, üzüntü ile ifade ediyorum, maalesef 
plânlı dönemde vermiştir. Bu plânda millî eği
tim bölümünün ıslah edilmesi ve önerilen bir 
kısmı geçerli olan tedbirlerin (Bir kısmı bugün 
için geçersiz) tahakkuk etmesi için, evvelemir
de yine plâncılara «Buyurun oturun, Türk bü
rokrasisini evvelâ adam edin, ondan sonra Türk 
Ulusu adam olmanın yollarını zaten çok kolay 
bilir» demek lâzım. 

!Son söz olarak bunu arz ediyorum ve. say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Sayın Fehmi Baysoy, buyurunuz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Grup 
adına mı söz aldı? 

BAŞKAN — Hayır, şahsı adına. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Sırayı sa

bahleyin arz etmiştim. Sayın Ucuzal grubu adı
na aldı, henüz konuşmadı. Ondan sonra Sayın 
Lûtfi Bilgen, konuştular. Sonra grubu adına 
Sayın Kaplan söz istediler, söz verdim. Şimdi, 
Sayın Lûtfi Bilgen'den sonra Sayın Fehmi Bay
soy, ondan sonra zatıâliniz. 

Buyurunuz Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Sayın Kadri Kaplan arkadaşımın konuşmasın

da temas ettiği bir nokta benim konuşma şek
limi değiştirdi, kendi kafama göre inandığım 
bir şeyi söyleyerek işe başlayacağım. 

Sayın arkadaşım der ki, «Ortak Pazara gir
dik. Yunanistan'ın koskoca bir deniz filosu var; 
övünerek, ona tutunarak giriyor. İtalya'nın bir 
Fiat Fabrikası vardır. Şu Devletin şüyu vardır. 
Biz hangi malımızla Ortak Pazara damga basa
cağız ve diyeceğiz ki, ben sununla övüneceğim, 
sununla gireceğim.» diye.» 

Benim kanaatim odur ki, eğer Türkiye'de 
hayvancılığa lâzımgelen önem verilir ise, biz 
etimizle Ortak Pazarda daima hâkim oluruz. 

Plânı tetkik ettiğimizde, bu dönemde hay
vancılığa oldukça önem verildiğini memnuni
yetle görüyoruz. Malûm hayvancılık denince iki 
şey hatıra gelir : 

1. Hayvan beslemek. 
2. Hastalığından muhafaza etmek; ondan 

sonra pazarı temin etmek. 
Pa-Eir bugünden etrafımızda var, hem de di

lediğimiz kadar. Ama bütün mesele o pazara 
hayvanlınızı, etimizi verebilmektir. Bunu orga-
nho etmektir. 

Plân, yerine gere merası müsait olan yerler
de merayı, ele alarak, tarla ziraatine müsait olan 
yarlerde tarlayı ele alarak hayvancılığın yem 
kısırıma giriş yapıyor. Hakikaten mera mevzuu 
Türkiye'nin ezelî bir derdidir. Daha hâlâ, birbir
lerine silâh atar durumda bulunan köylerimiz 
va.du'. Uzun senelerden beri, bir esaslı mera ka
nım?. çıkarılmamıştır. Senelerden beri biz de bu
rada söyleriz; ama nedense bir türlü bu mevzu 
normal olarak ele alınmış durumda değildir. 
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Mera konusunda ikinci mesele de bugünkü 
ortak mera tatbikatıdır; fakat köy orta malı olan 
mera şekli iyi netice vermiyor. Ama Toprak Re
formu Kanunu hazırlanırken, bakıyorum orada 
da ortak meraya yer verilmiş. Buna daha elasti
kî bir şekil vermek lâzımdır. Yahut da, o ortak 
meranın işleyiş şeklini mutlaka kontrol altında 
bulundurmak lâzım. Bu, mera halamından çok 
lüzumludur. Tabiat bize öyle meralar vermiş ki, 
no yazık ki kıymetini bilmeyiz. 

Müsaadenizle bir müşahedemi arz edeyim. 
1953 senesinde Erzincan'da Tarım Bakanlığının 
bir deneme tarlası vardı. Tarım Bakanlığı, bu
raya ekilmek üzere Amerika'dan ot tohumları 
getirtmiş ve ekim neticesinde meydana gelecek 
inkişafın, civardaki ziraatçiler ve veterinerlerle 
beraber, kendilerinin göndereceği mütehassıs 
tarafından tespit edilerek bildirilmesini istemiş. 
O toplantıda con de bulundum. Hakikaten bak
tık, birçok nebat çok iyi inkişaf etmişti; yani kı
raç yerde yetişecek, tuzlu arazide yetişecek ne
bat olmak, üzere ayırmışlar. Nihayet Amerika
lı uzman : «Şu görmüş olduğunuz ot tohumları
nın % 80% işte şu. gördüğünüz Munzur ve Keşiş 
dağlarından toplanmıştır. Biz bunları Amerika' 
ya götürüp arazimizde ıslah ederek, (Biraz son
ra bize bunları slaytlarla göstereceğini beyan 
ederek) şimdi size numune olarak getirdik.» de
di. Bayburt Ziraat öğretmeni de : «Evet, arkada
şınıza ben mihmandarlık ettim, tohumları bir
likte topladık.» dedi. Aradan bir saman geçtik
ten sonra, slaytlarla, son zamanlarda step haline 
getirdiğimiz Eonya'daki gibi, rüzgâr erozyonuna 
tabi kumsal bir arazinin önüne çalılar ve yer yer 
bu ot tohumlarından ekilmiş arazileri gösterdi. 
Biraz sonra da, yine slaytlarla, aynı arazinin ara
dan seneler geçtikten sonraki yemyeşil zümrüt 
gibi bir hale gelmiş durumunu gösterdi. 

Yine bu arada bir Kars seyahati yapıyordum; 
baktım bir köylü o güzelim meraları sürüyor, 
Nâyo sürüyorsunuz diye sordum; «Efendim, Top
rak Tevsi Komisyonu gelecek, merayı, yeteri ka
dar bize bırakmayacak. Hiç olmazsa tarlaya in-
kılâbelelim de mal. bizim olsun.» dedi. Yanlış 
tatbikat, ve yanlış siyasetin neticeleri. 

Dahası var, yine o mütehassısın ve diğer 
Amerikalıların söylediklerine göre, bir zaman biz 
ot tohumu ithal ettik Amerika'dan. Adamlar 
Kars ve civarındaki yaylalarda yetişen otları 

i görünce : «Bunlar birinci sınıf değil, fevkalâde 
fevkalâde cinsten otlardır ve bizde bunların to
humlarının 'dışarıya çıkarılması yasaktır. Bunla
rı size Allah, vermiş, niçin bizden tohum ithal 
ediyorsunuz?» dediler. Biz, neyimiz var, onun 
dr, henüz farkında değiliz. 

Şu halde, kanaatime göre yapılacak iş, bâ-
z1. yerlerde buğday ekimini, arpa eldmini, yani 
hububat eldmini. tamarnıyle kaldıracağız. Köylü 
gider meyilli araziye, hattâ orman arazisini sü
rer. Meyilli arazi olduğu için 3 - 5 sene mahsul 
alır, ondan sonra toprak yıkanır altından taş 
meydana çıkar. Ondan, sonra da ne ot biter ne 
do ağaç. Bu devam edip gidiyor. Bir taraftan 
memleketimizin topraklarını, yağmur dolayısıy-
le derelerimiz alıp götürürken, bir taraftan da 
kendi elimizle bunların gitmesini kolaylaştırıyo-
ruz, Şu halde muhakkak surette iyi tetkik edip, 
hububat ekimine elverişli olmayan ve bilhassa 
böyle meyilli arazilerde kati surette ekimi dur
durmak; oradaki halkı, da başka türlü teşvik 
edip, tatmin edip hayvancılığa yöneltmek mec
bur iyetindeyk;. 

K ölümüzün, ayağına iktisadî faktörü götür
düğümün zaman, köylümüz hem çalışkan hem de 
kafası işleyen insandır. Misalleri gayet kolay. 
Birkaç senedir, hayvan besiciliğine kısmen ehem
miyet verilmiş ve kredi açılmıştır. Kredilendiri-
ler. yerlerde hakikaten, sadece kalburüstü besi
ciler değil, köylü bizatihi, ahırında bir iki hay
vanını besiye çekmektedir. Bu büyük bir geliş
medir. Bunu. köylüye ne kadar yayabilir sek, o 
kaçlar kârlı çıkarız. Şeker Şirketinin bir çalış-

I mas1. fevkalâde yerindedir. Çünkü, pancar eki
cisine muayyen bir kredi veriyor', herkes evinde 
ila veya üç hayvanını besiye alıyor ve aşağı yu
karı bir taban fiyat da malûm olduğu için, ra
hatlıkla hayvanım besleyip getirip, Şeker Şirke
ti adına verilecek yer neresi ise, oraya teslim edi
yor. Bu arada, Türkiye'de bu besicilik işi çok da
ha iyi inkişaf edebilirdi; ama bâzı engellemeler 
yapıyoruz ve işin farkında da değiliz. Senelerden 
beri bir narh sistemi tutturmuştuk. Bu, Birinci 
Plân döneminde kalktı, sonra tekrar yine hortla-
dı. Hele şu son zamanda iyice zararlarını gös
terdi. 

Şöyle ki : Büyük şehirlerimizdeki halkın eti
ni ucuz yedireceğiz diye, bir zamanlar belediye-

I ler, ondan sonra da zaman zaman selâhiyeti ol-
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mayan veya selâhiyetliymiş gibi görünen insan
ların, bir iki kişinin tazyiki ile narh konuyor. 
iyi, ama bunun bir maliyetini düşünmek lâzım. 
Bu durum, geçen sene sadece Ankara muhitinde 
besi ahırlarının % 50'sini boş bırakmaya sebep 
oldu. Dahası, besicilerden de hemen hemen 
% 10 - 15'ini piyasadan sildi. Sebep; maliyet 
fiyatının iyi hesaplanmadan narh konulmasıdır. 
Adam eti 15 - 16 liraya mal etmiş, getirip sata
cak; ama sattığı, adama siz «Sen eti kaça alır
san al; fakat satış fiyatın 15 liradır.» diyorsu
nuz. Bu Ankara'da oldu, hem de 3 - 5 ay evveli
ne kadar devam etti. Sen bunu 15 liraya sata
caksın deyince, gayet tabiî habersiz besici, tem
kinsiz besici zarar etti. Onu gören diğer besici
lik yapmak isteyenler de, besicilik yapmaktan 
sarfı nazar etti. Bu sefer de Ankara'da et bu
lunmadı. Haydi bu sefer Hükümet, Et - Balık 
Kurumuna sen bu açığı, kapa diye emir verdi. 
O da uzun boylu hazırlık içinde olmadığı için 
piyasaya düştü ve bir zamanlar kaliteli et bul
mak Ankara ve İstanbul'da bir mesele oldu. Di
ğer taraftan, et almak için kuyruklar teşekkül 
etti veyahut da en basiti, kasabı da alıcıyı da 
kötü yola sevk ettik. 

V 

Şöyle ki; adamın alıştırdığı bir müşterisi 
var. Dükkânımı kapamak istemiyor. Elbette bu 
kriz gelip geçecek diyor. Gıidiyor, pahalı eti 
abyor, dükkânınla getiriyor. Tanıdığı birisi, 
ben veya zatiâllmiz karşısına gittiği zaman giz
li kapaklı «Vallaihi durumu biliyorsun, 15'e sat
mam lâzım; ama bana maliyeti 18 lira. Sen bi
lirsin» diyerek veya itimat ettiği ile açık açık 
konuşarak mümkün mertebe zararını telâfi 
edfecdk şeüOd'8 et sattı- Bir nevi her ilki tarafı 
ıda ahlâksızlığa sevketmiş oldu. İnşallah te
menni ederim ki; bundan sonra bunlar olmaz. 
Çünkü bunun aksi nereye gidiyor? Yetiştirici
ye gidiyor. Aracı yetiştiridiyi gördüğü zaman 
ne yapacaktır? Arkadaş ben bunu 15 Iraya sa
tacağını, binaenaleyh senden eskidlen 10 lira
ya aldığım şeye 7 lira vermek mecburiyetinde
yim diyecek. Yetiştirici bir miktar hayvanını 
elinden çıkarmak zorunda olduğundan daha 
aşağı fiyatla satışı yapmaya mecbur olacaktır. 
Nitekim öyle oldu. 

Şimdi, dteminki söylediğim konuyu idile ge
tireyim; yani etlimizle nasıl tanınıyoruz, onu arz 
edeyim. 

Ortak Pazar durumuma bir göz atalım. Te
ker teker mevzuları ele alaırak arza çaıışaca-
ğım. 

Bugün Ortak Pazarda süt istihsali istihlâ
kin üstünde. Mtekim, artakalan fazlalığı di
ğer memleketlere intikâlle çalışılmaktadır. Bu 
arada fclJze de geldiği bir vakıa, Şu hailde yapı
lacak ibiir şey daha var. Bizde bir şeye başlanıl
dı mı, herkes ona koşuyor. Bir zaımamlar bir ka
vakçılık tutturduk. Kanada kavağı yetiştirme
ye başlanıldı. Neyle yarar, ne olur düşünülme
den, millet başladı onu yapmaya. Onıdan sonra 
baktı ki bunun sevkıyatı, kullanma yeri falan 
filân mevzubahis olunca o durakladı. Şimdi bir 
süt hayvancılığı devresi başladı. Süt hayvancı
lığım teşvik için fabrikalar kuruyoruz, imkân
lar tanıyoruz. Süt ırkı, süt verimi fazla hay
vanları ithal ediyoruz. Bunlar güzel; yalnız 
burada çok hesaplı davranmamız lâzımdır ka-
naatiindeyiım. Selbep? Türkiye ihtiyacını karşı
layacak miktarda süt verimini ayarlayıp, on
dan sonra fazlasına gidince, satış derinli evve
lâ temin etmek lâzım. Çünkü bir kere Ortak 
Pazarda süt satışı mümkün değildir. Süt ma
mulleri, tereyağı, peynir de aynı durumdadır. 
Yalnız, Doğuda belki peynir satışımız müm
kün olabilir. Bu da tetkike değer. 

Yumurta ve tavuk: Orfcak Pazarda bunlar 
da aşağı yukarı ihtiyacı karşılayacak miktar
dadır. Haıtitâ, önümüzdeki sleneleırde belkli ih
racını dahi yapacak seviyeye geleibilirler. Vakıa, 
gerek yem, gerek işçi bakımından bizim ka
dar onlar maliyeti düşüremiyorlar; ama teknik 
bakımlından, fazla istihsal bakımından bizden 
çok daha ucuza bunları malediyorlar. 

Elimlizde kala kala beyler, bir tlek et mev
zuu kalıyor. Şimdi, Avrupa'da sığır ve dama 
eti mevzuunu şöyle bir tetkik edelim: 

Topluluk bugün ancak ihtiyacının %89 unu 
karşılayalbiliyor. Mütebakisini ithal «diyor. 
Bugün 600 bin ton olan açık, yaptıkları hesa
ba göre 1975 yılımda bir mlilyon tona yüksele
cek. Şimdi bunu, Arjantin'den ve deniz aşın 
memleketlerden temin ©diyorlar. Eğer hayvan
cılığımız iyi organize edilirse, biz onlardan çok 
daha uygun fiyatla, çok daha rahat et iihrace-
debiliriz. Fakat yüne plânın tetkikinde görü
yorum ki; plânda et ihracı düşünülmemiş. Se
bep? Muayyen bir zamanda bir et buhranının 
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mefmlekette zahm* edişi, işlerin iyi organize 
edilmeyişi plânlamacıların da herhalde gözü
nü korkutmuş olsa gerek. Zllra bakıyorum, şu
rada «ıSığır ve koyum eti» demiş, 1967'de ihraç 
miktainnı göstermiş, 1972'den 1977 'ye kaı&ar 
olan safhada ihraç göstermemiş. 268 ncı sayfa
nın altına 'da bir not koymuş, «Üçüncü Plân 
döneminde canlı haiyvan ihracatı cngö^ülîme-
miştir» diyor. 

Tüdkiıye'nin et istihlâki yine plâna gölle 
bu arada rakamlarla 'tespit edilmiş; fakat ha
kiki besiye tabi tutup da hayvancılık organi
ze edildiği takdirde, hiç şüphe yok ki, hu et 
üretimimiz bir hayli artacaktır. Bu dal'ımî et 
açığımızı baışka yollardan da kapama çareleri 
aranabilir. Arz ettiğim gibi tavukçuluğumuz 
inkişaf ettirilerek, plânda yer verildiği! gibi 
•balıkçılığımız inkişaf ettirilerek, artan etimi
zi ihraca yönelmeliyiz ve bunun için de bl'r yol 
aramalıyız. Ancak fatfzedin ki, yeleri kadar et 
elide ettik, haımrladık; fakat bugünkü şartlar 
altmlda Avrupa memleketlerine bizim et ihra-
cetmeıiîii'z's imkân ve ihtimal yoktur. Şap 
hastalığı dolayısıyla biz et ve et mamullerimizi 
Avrupa'ya gönderemeyiz. Niçin gönderemiyo
ruz? Yani şap hastalığı sadece bizde var da 
başka yerde yok mu? Var; ama nedense Tür
kiye dendi mi hastalık mihrakı diye adamlar 
kabul etmişler. Bir çalışma yapıldı, Trakya 
bölgesi şap aşısına tabi tutuldu ve oradan, ar
tık şap hastalığı yoktur diye Avrupa'ya bir za
manlar ihraca başladık. Bunu bilhassa Yuna
nistan bizden aldı, götürdü öbür tarafa verdi. 
Bugün bu imkânları başka türlü, başka yönler
den kullanıyorlar. Firmalar var, geliyorlar, 
diyorlar M; «Bize Bulgaristan üzerinden gön^ 
derin, Romanya üzerinden gönderin.» Emsali 
de var. Bâzıları bir aralar ufak tefek partiler 
halinde göndermiş. 

Sonra bir FAO Teşkilâtı var. Sırf bu has
talıklar üzerinde çalışan dünya çapında ve bey
nelmilel bir teşekkül. Bunun bültenleri ile has
talık mihrakları, bütün dünyada taiMbediliyor. 
FAO'ya biz Trakya Bölgemizin salim olduğu
nu kabul ettirmişiz; fakat bir taraftan da Av-
rua'da ikinci bir devlet «hayır şudur» diyor. 
Şu halde bizim Hariciyemizin, Tarım Bakan
lığımızın ve dolayısıyle Ticaret Bakanlığımızın 
bu konularla ilgilend, şimdiden bunun zaman 

ve zeminıini hazırlaması faydalı olur kanısaınfta-
yım. 

Şimdi, hayvancılıkla ilgili ikinci konumuz, 
hastalıklarla mücadele kısmıdır. Hastalıkları 
bir an evvel önlemek mecburiyetindeyiz; ama 
ne yazık ki, öyle hudut kamşularıyle yan yana
yız ki, bakım yok, hastalık takibi yok, daima 
doğudan bize hastalık gelir ve bizim de bunun 
Avrupa'ya köprülülüğünü yaptığımız kabul 
edilir. Onun için Avrupalı daima Türkiye'ye 
bu konuda karşı gelir. 

Plânda bu konuya yeteri kadar yer veril
mediğini görüyorum. Hastalığı kime taMlbeıtti-
receğiz? Elbette veterinerlere; yani o mesleğin 
erbabı veterinerdir, hastalığı takibedeoek şahıs 
buldur. Şu halde onu yeteri seviyede tutmak, 
yeteri bilgiyi vermek, yeteri adetde de yetiştir
mek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Plânın «İnsan Gü
cü» başlığını taşıyan kesiminde, «Teknik iş 
Gücü» bölümünde yer alan (ısahife 771) «Yük
sek nitelikteki teknik insan gücünde plânlı dö
nemde sağlanan sayısal artışlarla 1^72'de vete
riner dalında ekonominin insan gücü ihtiyaçları 
aşılmıştır» denilmekte. 

Aynı kesimin «Üçüncü Plân Döneminde 
Gelişmeler» bölümünde de (sahife 782, tablo 
546) 1972 yılı için veteriner arzının 1785, ve
teriner ihtiyacının ise 1175 adet olduğu ve 610 
adet de ihtiyaç fazlası veteriner bulunduğu be
lirtilmiş. 

öyle zannediyorum M, burada bir maddî 
hata yapılmış. Şimdi her meslekte yapacağı işe 
göre hesabedilmesi lâzım. Veteriner ne yapa
caktır? Hayvan hastalığı için aşı yapacaktır, 
serum yapacaktır, bir de bunun sahadaki tatbi
katını yapacaktır. Peki, elimizdeki hayvan mev
cudu : 72 milyon büyükbaş, küçükbaşlarla 
birlikte 109 milyon. 

Şimdi plânın öngördüğü ^leterinier sayısı 
1175. Şu rakamı eğer hayvan birimine vurur
sak, veteriner başına 98 bin ihayvan düşüyor; 
yani elimizdeki mevcut bütün veterinerleri sa
haya verdiğimizi kabul edin, laJboraituvarda ça
lışacağı, harada çalışacağı, inekhanelerde çalı
şacağı ve merkez teşkilâtını idare edecek ele
manları da dahil top yekûn sahaya versek, tak-
'simi yaptığımız zaman görüyoruz ki bir veteri
nere 98 bin hayvan düşecek. Benim santiarım 
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malûm; benim bu memleketteki şap hastalığını i 
kaMırabilmem için, «şap hastalığını şuradan » 
kaldırdım» dediğim gün, oradaki bütün hay-
vaırları teker »teker iğneden geçirmek mecburi
yetindeyim. Bir hayvana kaç dakikada aşı ya
pılır, veya bir hayvan kaç dakikada muayene 
edilebilir? Bu insan gücüyle kabili telif değil. 

Onun için bunu hazırlayan arkadaşlarandan 
bir daha bu işin üzerine eğilmelerini ve dünya 
gtandardîarma uymalarını istirham edeceğim. 
Bir de önerge takdim edeceğim, inşallah lütfe
der kabul buyurursunuz. Ama, isterseniz kabull 
etmeyin, i'sitıerseniz arkadaşlarım da benim dedi-
ği'iîi dediMir, ben doğru hesap ettim desin; fa
kat yarın ne bu hastalığın önünü alabilirsiniz, 
no de mani olabilirsiniz. 

Bir zihniyet daha var; «Efendim, dar boğaz 
yaratılsın da bilmem ne olsun da, dar boğaz 
olunca adam bulunmayınca da maaşlarda bir 
yükselme olsun». O zaman daha çok buna gidil
miş olacaktır, veteriner bulamazsınız. Eğer bu
na göre yetiştirecekseniz, bu adede göre yetişti-
receksemnz, fakültelerinizi de buna göre açacak
tanız adam bulamazsınız, yetişmez. 

Türkiye'de bir de tavşancılık konusu var
dır; fakat plânda nedense buna hiç yer verilme
miş. Tavşan hem Türkiye'de istihlak edilen, ye

nen bir nesnedir hem de ihraç imkânı olan bir 
nssnedir; ama plân nedense buna pek iltifat 
edip yer göstermemiş. 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye'de et bulun
mayışına büyük sebeplerden bir tanesi de, he^ 
pimizin bildiği gibi kaçakçılık konusudur. Ka-
çalkcilığı zaman zaman biz teşvik ediyoruz. De
min arz ettiğim gibi, narhı korsanız veya yete
ri imkânları sağlamazsanız, hemen fırsatını bu
lup iran'a ve 'Suriye'ye büyük kütleler halinde 
(kaçak et ihracı devam edecektir. Zaman zaman 
'bâzı tedbirler düşünülmüş; fakat kifayetli ol
mamıştır. Bunun 'üzerinde enine boyuna tekrar 
düşünüp bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi sayın Ticaret Bakanımız da buraday
ken, birkaç kelime de ihracat üzerinde görüşle
rimi arz edeyim. 

Sayın arkadaşlarım; işleri organize eder
ken, bafianken iyi başlıyoruz; fakat tatbikatı 
aferyor. Dış memeleıketlerde gerek mallarımızı 
tanıtmak, gerekse oradaki satış imkânlarımızı 
•hasırlamak, oradaki ticarî gelişmelerden haber
dar' olmak için ticaret ateşelikleri kurmuşuz. 
Gezdiğimiz ve gördüğümüz yerlerde cidden mes-
7ı"iğinin ehli, çok iyi çalışan arkadaşlara, çok iyi 
çalışan bürolara rasladık; fakat bâzılarının da 
maaTssef işi olması lâzım geldiği gibi tutmadı
ğım da görüyoruz. Bunun gayet basit misâli de 
var. Meselâ; herhangi bir bilgiyi isterseniz şah-
'S?m isteyin.. (Ben tatbikatını yaptım) isterseniz 
Bakanlık kanaliyle isteyin eyle yazılar geliyor 
ki, birM'TiyTe karşılattırdığınız zaman görüyor
sunuz İri bir tanesi işi esas tutmuş, bir tanesi 
omuzun:! an atmış. Sayın E akan tetkik buyu-
r:ıi'3a, bu konuyla 'i'Jğili, dış ticaret ataşelerimiz
den, gelmiş yazılar vardır, bunu rahatlıkla gö
rebilirler. 

Şu halde dış ticaret ateşslMerimizin de bi
raz daha harekete getirilmesi imkânlarının lüt
fedilip aranması lâzım, ihracatımızın geliştiril
mesi bakımından. 

ihracatta üçüncü mühim nokta; ürünlerimi
zi depolayacak depolananız yeterli değil. Don-
dııriîlmuş bir mal sevkedeceksiniz; elinizi atar
ısınız, memlekette rahatlıkla depolama, soğutma 
veya dondurma yerlerini kifayetli olarak bula
mazsınız. Yapmaya kalkarsınız, plânlamadan ge
çirirsiniz. Bir zamanlar orta vadeli krediler bu 
is konulmuştu; fakat orta vadeli kredilerde faiz 

Bundan evvelki planlarda da birtakım ra
kamlar var. O da hesapta var. Şimdi bakın; ev
velki plânda 1972 ye kadar veteriner arzını 
2000 kabul etmiş, veteriner ihtiyacını 2500 gös
termiş. Bu sefer onun yarısına inmiş. Bunu be
nim aklım bir türlü almadı. Eğer hastalıklarla 
iyi mücadele ettireceksek, hayvanlarımızı koru-
tacaksafk bu işi yapacak elemanları da yatarı 
adette yetiştirmek, sahaya vermek mecburiye
tindeyiz. 

Muhterem ar kalaslarım; plânda hayvancı
lıkla ilgili fevkalâde güzel kısımlar konmuş. Ba
kın, 268 nci sahifenin 8 nci paragrafında; «Be
lirli ağırlık ve randımanın altındaki hayvanla
rın kesimine engel olunacaktır. Kasaplığa ayrı
lan hayvanların belirli projeler çerçevesinde be
siye alınması sağlanacaktır» denmiş. Fevkalâ
de güzel bir şey, fevkalâde iyi konulmuş bir şey. 
Ancak, teımenni ederiz ki, plânda yer alan bu 
şeylerin tatbikatı da beraber yürüsün. Çünfkü 
bu uygun kesim yapıldığı zaman et miktarımız 
kendiliğinden yükselecektir. 

— 462 — 



0. Senatosu E : 93 12 , 10 . 1972 O : 2 

hadleri çok düşük olduğ-u için bankalar iltifat 
etmezler, % 1 veya % 1,5 - 2 arasında bir had 
tanınmıştır bankaya. «Benim yaptığım zahmeti, 
sarfettiğmı kırtasiyeyi karşılamaz bu. Neden 
ölsün» diye bir zamanlar Ibu orta vadeli krediler 
ide çalışmadı. Yalnız yeni bâzı imkânlar ve bâ
zı tedbirlerin getirldiğini duydum. Tabiî (mem
nuniyet verici, fakat bunların daha geniş mik
yasta memleket realitelerine uygun şekilde ha
reket ettirilmesi yerinde olur. 

Zaman zaman incirlerimizin çürüdüğünü, 
üzümlerimizin küflendiğini işitiriz. Bunlar va
kıa. Hepsinin başımda büyük birlikler var, ama 
depolama işlerimiz çek yetersiz. 

Çek mühim bir konu da; mallarımızı ihraç 
'ederken muhakkak surette kontroldan, ama çok 
sıkı kontroldan geçirmeliniz lâzım. Kontrol siste
mimiz var, ama bâzıları çok iyi işliyor, basıları 
da hâlâ işlemiyor'. Bunlar üzerinde de durulup, 
plânın bu konuda da inkişafının sağlanması lü
zumuna kaniyim. 

Bu seferki seyahatimde bir şey daha nazarı 
dikkatimJi celbetti; turisti memleketlinize çek
mek. Konuştuğum bir turist bana «Fehmi bey, 
sizin memleketinizde biz arata 'kullanmaya kor
kuyoruz» dedi. Adam haklı. Ben buradan gider-
ken araba ile gittim, önümde ve arkamda bir 
hayli isçi arkadaşlar dönüş yapıyorlardı, bâzı
ları da geliyorlardı. Bilhassa dikkat ettim; tra
fik çizgilerine % ICO riayeti? geçiyorlar; ne sa
ğa sapıyor, ne sola sapıyor, mükemmel bir dik
kat ve itina ile trafik çizgilerinin gösterdiği şe
kilde hareket ediyor. Fakat benim memleketi
nle gelince, iş tamamen değişiyor. Eskiden ara
ba kullanırken askerî araçlardan korkardık, 
şimdi de minübüslsrle işçi arabalarından kork
maya başladık. Orada kaza yok, buraya geliyor
sunuz şuraya devrilmiş, buraya devrilmiş. 

Şu halde bir şey daha lâzım geliyor; turis
tin bu korkusunu gidermek için benim rr:xle-
ketimdeki trafik seyahati emniyetini de tsmin 
etmek 'zorundayız. Her sene yeniden vasıtasıy
la, polisiyle takviye ettiğimiz bir trafik teşkilâ
tı var, fakat bu da yeterli bir çabşma içinle de
ğil ve bunun bir kısmı da, üzülerek (ifade ede
yim ki, % 80 i iyi olmakla beraber, hitap ka
biliyeti 'olmayan, hatalı hareket eden, çok ka
ba trafik pclisl:ridir\ Binaenaleyh, turizmin ge
lişmesinde bunu da nasarı itibara alıp, ilgilile

rin üzerinde durmalının lüzumuna inanmakta
yım. 

Sayın arkadaşlarım; ben şimdilik plân üze
rindeki görüşlerimi bu kadar ifade etmekle ye
tiniyorum. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın !Baysoy. 
Sayın ihsan Topaloğlu, buyurun efendim. 
M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa

yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın özellikle enerji, 

maden ve petrol kısımları üzerinde eksik gör
düğüm bası hususları açıklamak üzere söz aldım. 

Memleketimizin hiç şüphesiz bugün en önem
li sorunlarından biri enerji sorunudur. Sanayi
leşmek isteyen bir ülkede enerji tabiatıyla en 
önemli etkenlerden biridir. Bunun en iyi şekil
de çözülmesi de şarttır. 

Son Plân devrelerinde enerji konusu özellik
le pek ciddî olarak dikkate alınmadığı için, bu
gün biz bir dar boğaz içerisindeyiz. Gerek elek
trik enerjisi gerekse diğer enerji sorunları çö
zülmüş sayılamaz. Sanayileşmek istediğimiz za
man, karşımıza çıkan çözümü zor bir konu ola
rak durmaktadır. 

Uzun vadeli bir enerji plân ve programı ya
pılmadan esasen bu pek mümkün değildi. Bu 
Plân devresinde bir miktar çözümlenmek isten
miş ve banı esaslara bağlanmış bulunuyor, ama 
şimdi açıklayacağım nedenlerle kifayetli değil. 

Enerjinin nasıl olmasını tarif etmek lâzım 
gelirse; enerjinin bir kere uygun fiyatla, bol 
miktarda ve emniyet içide olması şarttır. Ben 
geçende bir yazı ile de bunu açıklamıştım. 

«Uygun fiyatla» tâbiri üzerinde bilhassa du
rulması lâzımdır. Çünkü, zaman zaman memle
ketimizde ucuz enerji diye memleketin enerji 
sorununu dış ülkelere bağlayacak politikalar 
yürütülmek istenmiştir. Bu ucuzluk çok kere 
zahirî olmuş, zamanla pahalı da olabileceği anla
şılmıştır. Zahirî oluşu, o an için tespit edilen ba
zı petrol ve tabiî gaz gibi hususların ucuz gö
rünmesi, ama aslında hesaplanacak olursa ken
di kaynaklarımızın gerek' istihdam noktai naza
rından, gerekse emniyet bakımından üstün ol
masından dolayıdır; yani bir defa «Uygun fiyat
tır» dediğimiz zaman kendi öz kaynaklarımızı 
en iyi şekilde işletmenin çarelerini aramak lâ
zım gelir. 
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Tabiî bundan sonra bol miktarda olacak. O 
da özkaynaklarımızm, tabiî kaynaklarımı
zın süratle geliştirilip hizmete arzı ile mümkün
dür. 

Üçüncüsü emniyet unsurudur. Bugün emni
yet konusunda biz değil, bizden çok daha güçlü 
ülkeler dış ülkelerden enerji kaynağı sağladık
ları için, ortaya çıkan Orta Doğu olayları veya 
husule gelen millî hareketler dolayısıyla (Ben 
tabiî onun karşısında değil bilâkis lehinde olu
rum) bağlanmış oldukları bağlantılar yüzünden 
sıkıntıya düşmüşlerdir. 

Eğer son zamanlarda Kuzey Denizinde keş
fedilen petrol ümit edileni verecek olursa, Av
rupa kendi enerji sorununu karşılamak imkânı
nı belki bulacaktır. Ama, bugün Avrupa hattâ 
Amerika dahi birtakım çalışmalarla kendi mem
leketi içindeki kaynaklara dönmek temayülünü 
göstermektedirler. Bugün Amerika'da sunî ben
zin yapılıp yapılamıyacağı, ne ölçüde ya
pılacağı üzerinde çalışmalar vardır. 

Öyle ise biz, kendi özkaynaklarımızı ihmal 
etmeden bu kaynaklara dönmemiz lâzım. Bunun 
başında su enerji kaynağımız vardır. Su ener
jisi memleketimizde, rakamla yapılan tespitlere 
göre bugün 69,5 milyar kilovat saatlik bir enerji 
potansiyelidir. Bunun çok cüzî bir miktarını 
kullanmaktayız. Ancak, su enerjisini kullanabil
mek için büyük yatırımlar mecburiyeti vardır. 

Su enerjisinin kullanılmasında size son bazı 
örnekler vereceğim. Çok ciddî hazırlıklar yap
mak icabediyor. Büyük yatırım ve zaman aldığı 
için bunlar hiç bir zaman herhangi bir ihmale 
de imkân vermiyor. Yapılan barajların gecikme
sine tipik misal, Keban Barajıdır. Xeban Barajı 
çok eskilerden beri etüdü yapılmış, 1963 de baş
lanmış, 1970 de biteceği plânlanmış, bugün 1974 
de biteceği söylenir. Buna gerekçe olarak da 
kastik arazi üzerinde kurulduğu, mağaraların 
çıktığı, çukurların olduğu iddiaları vardır. 

Burada ilk etütleri yapanların, öyle anlaşılı
yor ki, bu etütleri tam kifayetle yapmadığı or
taya çıkıyor. Çünkü, sondajlarla kastik arazi 
içerisinde mağaraların bulunup görülmesi müm
kündür. Binaenaleyh, bu aramalarda bir hataya 
düşüldüğü bence doğrudur. 

Bu gibi su enerjisinden istifade ederken bu
nun uzun vadeli olacağını düşünerek bir de etüt

lerin ciddiyetini sağlamak suretiyle bu yöne yö
nelmek gerekir. 

Bunun yanıbaşında önemli ikinci bir konu 
var; kömürlerimiz. Kömürlerimizde kurulacak 
termik santralleri çok daha süratle yapmak 
mümkündür. Ancak, bunların hesapları onlara 
nazaran doğru yapılırsa, bir miktar pahalı ol
duğu görülür. Fakat son zamandaki fuel - oil 
fiyatlarıyle artan hampetrol fiyatları mukayese 
edildiği zaman - hattâ şimdilik tabiî fiyata bağ
lı - bir miktar da meselâ kömür - elektrik ener
jisinin daha ucuz olduğu anlaşılıyor. Binaena
leyh kömürleri süratle geliştirmek lâzımgelir. 

Biliyorsunuz ,Zonguldak'taki taş kömürü bu
gün Devletin elindedir. Geriye kalan linyit 
cinsinden kömürler de özel teşebbüsün elindedir, 
Devlet elindedir. Devlet elinde olan miktar, ki 
aramalarla çok daha sıhhatli tespit edilmiştir, 
500 milyon ton civarında bir rezerv gösterir. 
Özel teşebbüsün elindeki miktara gelince, 1 mil
yar tonun üzerinde olduğu hesaplanır. Bu kö
mürlerin miktarını da ciddî olarak tespit etmek 
pek mümkün olmamıştır. Çünkü madenciler 
bâzı kere hususi sebeplerden büyük rakam ver
mekten çekinirler. Esasen ciddî arama yapan 
Maden Teknik Arama Enstitütüsü de buralara 
gidip daima arama yapamaz. Binaenaleyh, eli
mizdeki kömür rezervlerinin 1,5 milyar tonluk 
kısmı böyledir. 

Bir de bunun dışında son yıllarda Elbistan -
Afşin linyitleri dediğimiz 1 400 kalorili düşük 
kalitede büyük bir rezerv vardır. Bunu da ço
ğunlukla elektrik enerjisinde kullanmak lâzım-
geliyor. Nitekim, 600 megavatlık santralin, 
daha sonra 1 200 megavatlık santralin kurul
ması düşünülmüştür. Ancak, batıda ve memle
ketin diğer kısımlarındaki kömürler, özel teşeb
büsün elinde olan kısımlar, bugün lâzımgeldiği 
şekilde işletilemiyor. 

Gelecek yıllara göre enerji ihtiyacımızı he
saplarsak; elektrik olarak hesaplıyoruz, plânda 
da var; 1980 yılmda 30 milyar kilovatsaata var
ması düşünülüyor. 1977'de 17 milyar kilovat 
olacak. Yine 1980 senesine bakacak olursak, ya
pılan hesaplara göre, hampetrol eş değeri ola
rak 8 milyon tonluk bir açık meydana çıkıyor. 
Gerek yakıt ihtiyacı için gerek başka ihtiyaçlar 

I için elektrik enerjisiyle beraber kömürün istih-
I şalini hesaplarsak, 40 - 50 milyon tona yakın 

— 464 — 



O. Senatosu B : 93 12 . 10 . 1972 O : 2 

bir kömür işletmeciliğinin yapılması lâzımge-
lir. Bu ise, bugünkü kaynakların tümünü hare
kete geçirmek suretiyle mümkündür. Ancak, 
bugünkü madencilik anlayışıyle, özel teşebbüsün 
muayyen birkaç yüz bin tonluk işletmeciliğiyle 
bu mümkün değildir. 

Şimdi enerji çözümü olarak, yalnız devlet
çiliğin öncülüğü de kifayet etmez, Devlet eline 
alarak işletilmesi lâzım geldiğini söylemek ge
rekir. Çünkü, bugün bu madenle uğraşan 100 -
töO ailedir, fakat bu kömürün devletleşmesi 
sayesinde bütün Türk milletinin hattâ bunun 
içerisinde özel teşebbüs kitlelerinin, sanayici 
ikitlelerinin rahatlıkla elektrik alması da bahis 
mevzuudur. Onun için burada bir önerim ola
caktır, iltifat etmenizi temenni ederim. 

Bunun dışında madenlerimiz konusunda bâ
zı söleyeceklerim var. Kalkınmak istiyoruz. 
Kalkınmak isterken, bir memleketin bütün 

kaynaklarının seferber edilmesi lâzımdır. Yal
nız maden konusunda değil, insangücünden 
itibaren her türlü kaynak harekete getirilme
lidir. Lâtife olsun diye söylüyorum, hatırlar
sınız bir zamanlar Fransızların Paris havasını 
sattığı gibi söylentileri çıkmıştı; yani her millet 
kendi imkânlarının her türlüsünü değenlendir-
mek zorundadır. Biz ise, madenci memleket ola
rak biliniyoruz ve madenlerimiz kısım kısım 
zengindir. Bu madenleri süratle harekete geçir
mek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisinin görü
şü burada yine devletçidir; ama bu plân içerisin
de madenlerimizin daha büyük ağırlığının 
Devlete verilmesi lâzım geldiği düşüncesinde
yim. Çünkü madenlerimizin, istatistiklere ba
karsak, gayri safi millî hâsılaya katkısı yıllar
dan beri 1,5 ile 2 arasında devam eder gider. 
Geri kalmış veya kalkınma halinde bulunan bir 
ülkede bu miktar azdır. Diğer memleketlere 
bakacak olursak gelişmiş ülkelerde bile, bil
hassa bugün batının en büyük sanayi memele-
keti Amerika da bunun % 3 oranında olduğu
nu görüyoruz. Eğer büyük sanayi gelirlerinin 
millî hâsılaya katkısını düşünürsek, bu raka
mın fevkalâde büyük olduğunu anlarız. Bunun 
dışında Almanya % 4, Belçika % 4 - 5, Kanada 
% 6, bize daha yakın benzerliği olan ispanya 
% 6, Şili ise % 12'dir. Plân % kabul etmiştir. 
Bu oldukça iyi bir rakamdır, bunu daha ileri 
götürme çabalarını araştırmamız lâzımdır. 

Şimdi madenciliğimizin bu şekilde gelişme
sini sağlamak için evvelâ madenleri arayıp 
bulmak lâzımdır. Memleketimizde eskiden beri 
bilinen rezervler vardır. Bugün Karadeniz sahi
line giderseniz Pontuslardan kalma işlenmiş 
cürufları yığın yığın bulunan madenler vardır. 
Ergani bakırının 2 bin yıllık bir tarihi vardır. 
Aslında Anadolu madenciliğin beşiğidir; ama, 
biz yeni madenler de bulmak zorundayız. 

Meselâ demin söylemeyi unuttum, linyitle
rimizin rezervini artırmak isterken, bir münase
betle yine söylemiştim bugün mostra gösterme
yen linyitleri de aramak mecburiyeti vardır. 
Kömür ihtimali taşıyan, kömür devrinde te
şekkül etmiş, jeolojik yaşlarda yeraltında most
ra göstermeyen linyitler bulmak mümkündür. 
MTA En&titüsünda 1955 yıllarında bunlar 
plânlanmıştı; ama son gelişmelerde MTA Ensti
tüsünde durduğum zaman çok dağınık olduğu 

Onun için Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşü, madenlerde devletçidir. Ben burada bu 
ncktayı savunmuyorum, çünkü Cumhuriyet j 
Halk Partisi iktidarda değildir. Bu plân içe- ı 
risinde, bu plân istikâmetinde söylemek istiyo- I 
rum. Enerjinin geliştirilmesi için bu kömürler
den verilmiş olan hakların geri alınması ve 
Devlet eline geçerek gerekli yatırımların yapı
larak bu kömürlerin süratle enerjiye katkısının 
sağlanması gerekir. Eğer bunu yapmazsak ne 
olur? Bunu yapmazsak, ister istemez dışarı 
bağlı petrole dönük bir enerji politikası yürüt
mek lâzımgelir ki, bugünkü fiyat artışları ile 
düşünecek olursak, tonu 17 -18 dolar civarında, 
1980 yılında yalnız benim dediğimin dışında 
20 milyon ton hampetrole ihtiyaç var, 8 mil
yonu üzerine korsak, memleketin de 5 milyon 
ton istihsal ettiğini düşünürsek, 300 - 400 mil
yon dolarlık bir dövize ihtiyaç göstereceğini 
görürüz. Binaenaleyh, petrole dönük bir enerji 
politikasını ve dışarı bağlılığı ve buna bağlı 
döviz ödemesini ortadan kaldırmak için, bu kö
mürleri süratle Devlet eline almalı ve işletmelî-
dir. 

Plânda Bor mineralleri, volfram ve uran
yum gibi madenlerin de devletleştirileceği ya
zılmıştır. Orada gördüğüm eksik budur, bunun 
ilâvesi lâzımdır. Bir de daha sonra değineceğim 
gübre ile ilgili fosfat konusu vardır, onu da ma
den konusunda ayrıca açıklayacağım. 



0. Senatosu B : 93 

için bunlara kadar memeidiğini söylemek iste
rim. 

Arama konusunda şimdiye kadar memle
kette ciddî bir arama yapan bir Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü vardır. Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü kurulalı 37 yıl olmuştur. Bir ensti
tünün 37 yıl zarfında bugünkü teknik gelişme
ler içerisinde tabiî bâzı değişikliklere uğraması 
lâzımdı. Ben bunu birkaç seneden beri bütçe 
görüşmelerinde hep ileri sürerim. Ancak bu
günkü plana baktığımız zaman da bu konuda 
herhangi bir değişiklik görmedim ve hiç olmaz
sa Birinci Erim Hükümetinin Programına koy
duğumuz üç enstitünün girmesi lüzumu kanaa
tini taşırım. Bu hususta önerge vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, maden aramasının 
başlangıcı ciddî bir jeolojik aramadır. Yer bi
limlerinin iyi gelişmiş olması lâzımdır. Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü hem jeoloji yapar, 
hem madea arar, hem buhar arar, hem ham
madde arar, arar arar... Ben gençliğimde Ca-
ğaloğlu yokuşuna gittiğim zaman bir doktor 
görürdüm, hatırımda kaldığına göre ismi Meh
met Zeki idi; eski yazı ile boğaz - burun müte
hassısı, iç hastalıkları mütehassısı sayar sa
yar, eğer bir tane unuttuğu varsa arkasına 
bir de ilâve tabelâ kordu. Yani bir müessese 
ilâahir mütehassıs olamaz. Binaenaleyh, Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünü dünyadaki emsalleri 
gibi artık yavaş yavaş ihtisaslaşmış müessese
ler haline getirmek lâzımdır. Binaenaleyh, baş
langıç olarak yer bilimleri enstitüsünü kurmak 
lâzımdır. Yer bilimleri enstitüsünün, memle
ketimizde jeolojiyi detay olarak süratle geliş
tirmesi gerekir. 

Bu madencilik için değil; ormancılık için de 
lâzımdır, tarım için de lâzımdır, inşaat için de 
lâzımdır; yani memleketin jeolojisini detaylı 
bilmek bizim için büyük bir itici kuvvet olacak
tır. Onun için bu müessese süratle kurulmalıdır. 

Bunun dışındaki maden aramaları saman 
içinde bölünmek şartiyle şimdilik MTA Ensti
tüsünün arörevini bu sahaya teksif etmesi müm
kündür. Biz bu Maden Tetkik Arama Enstitü
sünü Sovyet Rusya'dan örnek olarak almışız
dır, 1935 yılında, Bugün orada 26 tane ayrı ayrı 
ihtisaslaşmış enstitü mevcutur. Almanya'ya ba
karsanız Almanya'da Max Blöne enstitüleri var
dır, bunun esası Kaiser Wilhe!m enstitüleri idi. 
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Bunun bugün Silikant enstitüsü vardır, demir 
enstitüsü vardır, kömür enstitüsü vardır, yalat 
enstitüsü vardır. Bugün dünyadaki gelişmeye 
ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. 

Bunun dışında önemli ikinci konu, maden 
teknolojisini geliştirmek lâzımdır. Bugün ma
denleri bulduğumuz zaman dahi içerisinde dü
şük tenörlüsü veya buna benzer madenlerin na
sıl değerlendirileceği hususunda bilgi sahibi de
ğiliz. En ufak etütlerin dahi, dış memleketlere 
yollamak durumunda kalıyoruz. Halbuki ma
den teknolojisi enstitüsü kurulacak olursa, bir
çok konuları çözer. Meselâ, şu dumansız yakıt 
meselesi yıllar yılı konuşulur, münakaşa edilir; 
hâlâ sonuç alınamaz. Çünkü, Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsünün bütün işleri arasında, bu du
mansız yakıt meselesine tam olarak eğilmesi 
mümkün değildir. Eğer buna benser kontları 
bir müesseseye görev olarak verirssk, o müesse
sede görevinin ne olduğunu katı bilirso, bu çok 
daha kolay hallolur. Binaenaleyh, böyle bir şeye 
da ihtiyaç vardır. 

Bunun karşısında olanlar var bilmekteyim. 
Bunlar demektedirler ki; en önde personel me
selesi, acaba kâfi personel bulacak mıyız? Kâfi 
personel meselesini saten halletmesek, yine açık 
söyleyeyim karam; bütün bu jiîân, bütün bu 
şeyler zaten muallâkta kalmaya mahkûmdur. 
Bugün her şey insan kafan ile, insan gücü ile 
hallolur. Eğer bu müesseseleri çalıştıracak tek
nik insanları bulamazsak, saten o zaman bu tür 
yazılan yazı olmaktan ileri gitmez. Bunun çö
züm yolları vardır; bunu aramak, bulmak müm
kündür. Ben o tarafa daha fazla girmek iste
mem; yalnız bugünkü personel politikası ile 
tabiî mümkün değil. Bu plân içerisinde bunun 
da değişeceğini ümidetmekteyiz. 

Binaenaleyh, bu enstitünün bir defa başla
yıp. madenlerimizi süratle bulup çıkarmak ge
reği var, Beyle bir enstitünün, meselâ yer bilim 
enstitüsünün diğer bir önemli görevi, Türkiye 
içerisinde yapılmış bütün"*jeolojik aramaların 
toplanacağı ve yeraltınm bir nevi bir kütüpha
nesi, bir bilgilerin toplandığı yer haline gelme
sidir, 

Size iki tane misal vereceğim, bu hususta. 
Bir tanesi Afşin linyitlerinin bulunmasıdır. Af
şin linyitleri Bavlet Su İşlerinin yapmış oldu
ğu sondaj sonunda kömür kestiği için, sonra-
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dan gelen bir Alman mütehassısı tarafından bu
lunmuş madendir. 

Diğer önemli bir konu; petrol sondajlarında 
fosfat yatakları kesilmiştir, kimse farkında de
ğildir o ayrı bir yerde durur. Sonra bir Ameri
kalı uzman gelmiş buna bakmıştır, demiktir ki, 
«Burada fosfat vardır.» Şimdi bu bilgiler, bir 
yer bilim enstitüsünde toplanırsa, madencilik 
bakımından her türlü hizmete açık olursa, bun
lar değerlendirilebilir. Ayrı ayrı çalışmalar bu 
suretle de önlemiş oluruz. Bu hususta arka
daşlarla beraber bir değişiklik önergesi takdim 
edeceğim. 

Bunun yanıbaşmda üzerinde durulması lâ-
zımgelen diğer önemli bir konu da, bugün geli
şen ve tarımımız için üzerinde çok hassasiyetle 
durulan gübre sorunudur. Gübrenin üç esaslı 
unsuru vardır : Birisi azottur, birisi fosfattır, 
yani fosforun kendisi, üçüncüsü de potasyum
dur. Şimdiye kadar potasyum memleketimizle 
bulunmamıştır; azot havada olduğuna göre ve 
sunî yoldan amonyak yapmak imkânı olduğuna 
göre, geriye kalan fosfat memleketimizde son 
yıllar içeninde bulunmuştur, tenerü düşüktür, 
zengin olan yerleri de olduğu söylenınektedir. 
Ana, kati bilgi yoktur. Biz bunu ya Fas'tan ya 
Ürdün'den veya İsrail'den ithal ederiz. Halbuki 
bu süratle gelişen vs bize döviz ödeten bir ko
nudur. Bu seneki ihtiyacın 500 bin ton clduğu 
söyleniyor. Gelecek yıllarda bunun artacağı, 
1982'de 3 milyon tona varacağı ve 1980'e ka
dar da fosfata 327 milyon dolar para ödemek 
lâzım geleceği hesaplanmıştır. Aşağı - yukarı 5 
milyar Türk lirası civarında bir döviz ödemek
tir. 

Demin söylediğim Amerikalının tespitinden 
sonra, Mardin civarında fosfat yataklarının bu
lunduğu anlaşılmıştır. Bu da bir şahsın eline geç
miştir, 12 yıldan beri orada durur. Maden Tet
kik Aramanın kapattığı sahalara düşük tenör-
lü tesadüf eder, orada arar durur, zenginleşti-
ı ilmek için çaba sarf edilir; zengin olduğu (kı
sımda dediğim gibi bir şahsın elindedir. 

Değerli arkadaşlarım; [memleketin gübreye, 
tarıma âcil ihtiyacı olduğunu hep söylüyoruz. 
Bu madenin de tabiatı icabı, özel teşebbüsün 
şimdiye kadar bunda bir şey yapamamış olması 
ve memleketin önemli bir kesimine hitabetmesi 
dolayısıyle Devletin süratle ele alması lâzım ge-

I lir. önergemin bir -kısım da bu madenim devlet-
leşecek kısmını kapsayacaktır, iltifat buyurul-
masını istirham ederim. 

önemli bir diğer konu, yine biz vaktiyle Bi
rinci Erim Hükümetinde programa almıştık; 
Devlet mühendislik kurumu konusudur. Devlet 
mühendislik ikurumu konusu; memleketimizle 
(Bir arkadaşımız burada bahsetti, zannederim 
Babüroğlu idi) birtakım firmalar ortak olarak 
proje yapmak ister, teknoloji getirmek ister. 
Şimdiye kadar 'başarılı olduğunu kimse iddia 
edemez. Kurulan ortaklıklar kendi ıteknik ele
manlarımıza bir miktar burada görev verir, 
bunun dışında kendi memleketlerinden getirdik
leri bâzı elemanları çalıştırır; fakat bize bir 
teknoloji bilgisi getirmez. 

Devletin plânlamaya muvazi bir teşkilâta ih
tiyacı vardır. Bu, bizim 22 yıl zarfımla yatı
rımlarımızın programlanması, projelerin sıh
hatli yapılması için şarttır. Kendi adamlarımızı 
ve yabancı teknisyenleri kullanacağız, dıştan 
gelecek bilgilere de muhtacız, onu da kullana
cağız ; ama bunları kendimize mal edip, geliştir
mek durumundayız. Yalnız birtakım karma şir
ketlerle veya yabancılara durmadan proje yap
tırmak ycluyTe bunun sağlanacağı kanısını ta
şımıyorum. Böyle bir kuruluşa, meselâ Elektrik 
isleri Etüt İdaresi bir nüve olabilir. Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi, bugün elektriğin TEK'e geç
mesi sonucu, Devlet Su İşlerinin (kendi işlerini 
yürütmesi sonucu, tamamen boşta kalmış bir 
müessesedir. Orada bir sürü teknisyen boş 'otu
rur. Bunlara bu imkânı vererek, memlekette 
bir merkezî devlet (mühendislik kurumuna gidil
mek zarureti doğmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; diğer önemli bir ko
nu da, enerjiden bahsettiğimiz zaman tabiî ki 
petroldür. Petrol bugüne kadar 3,5 milyon ton
luk bir üretim, geçen sene 5,5 mi'lyona varan 
bir ithalâtla 1954 yılında 6233 sayılı Kanunun 
çikması ile ortaya atılan ihedefe varamamıştır. 
18 yıl gibi çek uzun bir süre geçmiştir. Petool-
culuk!:a sonuç alınıp alnıamayacağı hemen 6, 7 
yıl zarfında belli olur. Biz çok kere bunları ikaz 
ettik; ama bir görüşte ısrar edildi. Denildi ki, 
biz bunu kendimiz yapamayız, yabancı paraya 
ihtiyacı var, tekniğe var denildi. 18 yıllık tat
bikat rakamlarla böyle değildir. 18 yıl zarfın^ 

I daki kendi millî kuruluşumuz olan Türkiye Pet-
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rollerinin yatırımlarını ve buluşlarını tüm ya
bancılarla 'karşılaştırırsak, hayret edeceğiniz so
nuçlar çıkar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı 1971 yılı sonu itibariyle 1 milyar 240 mil
yon lira arama yatırımı yapmıştır. Tüm yaban
cı şirketler en büyükleri dahil 1 milyar 300 mil
yon küsur bir rakama varmıştır. Arama için 
sarf edilen paranın seviyesi budur. Peki, sonuç 
nedir? Sonuç keşif itibariyle eşittir; 16'ya ya
kın o keşif yapmıştır, 15 veya 16 o keşif yap
mıştır. 

Dena-bilir ki, yabancı şirketler daha çok is
tihsal yapıyor; doğrudur. Ama yabancı şirketle
rin indimi yapışı keşfin yeraltındaki elinde bu
lur an sahaların imkânına ve yeraltındaki re
zervlere bağlı bir husustur, önemli olan petrolü 
bulmak, buraia petrolü tespit edebilmektir. On
dan >onra biraz da tabiata kalır, yani yeraltın
daki en büyük rezervin nerede olduğunu bugün 
teknik size söylemez. Jeolojik yapı jeofizik size 
petrolün şurada veya burada olduğunu söyler. 
Ararsınız petrol çıkarsa, bunun en iyi oranı 
% 10'dur. Bulamazsanız veyahut küçük çıkarsa, 
büyük çıkarsa petrolü kalın olur, ince olur bu 
hususlar artık o yeraltınm, o bölgenin kendi 
hususiyetleridir. Binaenaleyh, başarı itibariyle 
hiç geri kalmadık. Bu demek değildir ki, yaban
cı şirketler petrolcülükte bizden daha ileri de
ğildirler. Tabiî ileridir; ama Türkiye'de onların 
yapmış oldukları çaba ile bizim çabamız aşağı 
yukarı başabaş gelir. Kele bütün petrol sanayii
nin kolları ile girecek olursak, Türkiye Petrol
lerini a yatırımları aşağı - yukarı bir, birbuçuk 
misli kadar fazladır. 

Demek istiyorum ki, 18 yıl evvel büyük ya
tırım vaatleri ile gelen yabancı şirketler bugün 
bu vaatlerini yerine getirememişlerdir. Onların 
politikaları bizden ayrıdır. Onlar kendi dünya 
politikaları içerisinde Türkiye'ye bir yer verir
ler, Türkiye'nin jeolojik, iktisadî ve politik im
kânlarını değerlendirirler; ama bu toprak bi
zim olduğu içdn, biz kendi politikamızı kendi çı
karlarımıza uygun olarak yürütmek mecburiye
tindeyiz. Binaenaleyh, petrol konusunda plânın 
entegre çalışmasını ve daha fazla yatırım yap
masını doğru bulmakla beraber, millî kuruluşu
muza öncelik verilmesi kaydının konulmasının 
la simge; i iği kanaatindeyim. 

Yire söylüyorum; benim şahsî görüşüm bu
nun tamamen Devlet elinde olmasıdır, Halk 

Partisinin görüşü olarak da. Ama, burada hiç 
olmazsa şimdiye kadar başımızdan geçen tecrü
belere dayanarak millî kuruluşumuza bir önce
lik vermek lüzumunu hissediyorum. Buna dair 
bir önerge de takdim edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; özetle söyleyecekle
rim bunlardan ibarettir. Çok uzun zamanınızı 
almak istemem. Bu yönden plân tatbikatına bir 
yardımım olursa, kendimi her halde mesut ad-
dedac eğdim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Topal-
oğlu. 

Sayın Edip Somunoğlu buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, daha önce ben söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Afedersiniz Sayın Çelikbaş, 
özür dilerim hata oldu. Buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

üçüncü Beş Yıllık Plânı anahatları ile kısa
ca nasıl gördüğümü evvelâ izah etmsk istiyo
rum. Sonra da Türkiye'nin kalkınmasında, dış 
ekonomik münasebetlerin üzerinde biraz dura
cağım. Gayet kısa olarak enerji ve yakıt mese
lesine, onlardan da daha kısa eğitim, idare ve 
personel reformu üzerinde duracağım. 

Evvelâ Hükümeti Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
hazırlanmasında gayet açık bâzı davranışları 
cesaretle benimsemiş olmasından dolayı tebrik 
ederim, ilk defa olarak Beş Yıllık Plânımızın 
Anayasa içerisinde entegre edilmek suretiyle 
hazırlanması hedef alınmıştır. 

Filhakika, Anayasamız sosyal devleti benim
semiş bir Anayasadır ve Batıda uzun zamanlar 
mücadele ede ede anayasalara ithal edilmesi 
asırlar süren mevzular, yeni Anayasamızda yer 
almıştır. Meselâ, herkesin çalışmaya hakkı var
dır. Devlet, çalışmak isteyene iş bulacak. İşsiz
liği önlemek için tedbirler alacak. Sağlık hakkı 
tanımışız, eğitim ve öğrenim hakkı tanımışız 
ve binnetice Devlete ödev vermişiz. Bunun gibi 
birçok ödevler vermişiz; fakat bu ödevlerin 
bir had ile sınırlı olduğunu da gayet doğru 
olarak Anayasada tespit etmişiz. 

Filhakika, Anayasanın 53 ncü maddesi, şa
yanı şükrandır ki, bu ödevleri Devlet nereye 
kadar yapabileceğini belirtmiştir. Kanun mad- » 



G. Senatosu B : 93 13 . 10 . 1972 O : 2 

delerini koymak çok kolaydır; ama milletle
rin kanun hükmü ile kalkındırılması mümkün 
olsa idi, geri kalmış tek bir milletin dahi 
kalmaması gayet kolaydı. 

53 ncü madde, «Devlet, bu bölümde belirti
len iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma ödev
lerini, ancak iktisadî gelişme ile malî kaynak
larının yeterliği ölçüsünde getirir» der. Benim 
bilebildiğim kadar, ilk defa resmî bir Dev
let vesikasında Anayasanın bu hükmüne yer 
verilmiştir. Gerçekten 24 ncü maddesinde, kal-
ikmma planlanmasının Anayasal temelleri tah
lil edilirken, 24 ncü sayfa «2.5 fedakârlık
lar ve sınırları» bahsinde biraz çekingen de 
olsa bu hükümler yer almıştır. Çekingen di
yorum, çünkü Türkiye'de semahata hudut yok; 
ver, ver, ver; ama nereden vereceğiz Bunu 
düşünmek yok. öyle görülüyor ki, sorumlu ba
kanların da sık sık ifade ettikleri gibi, mem
leketimiz malî bakımdan aşılması son derece 
güç sıkıntılar içerisinde bulunmaktadır. Par
lâmento bu sıkıntılar üzerinde Hükümetle be
raber tedbir almak konusunda olmayacak mı
dır? Semahat gelince, ver, ama sıkıntı gelince 
bunu omuzlama, Bu yapılacak is değildir. 

Türkiye'de yapabileceklerimizin malî im
kânlarımızla mukayye dolması lâzımdır. Aksi 
takdirde enflâsyon girdabı, sefaleti büyük kit
lelere süratle sirayet eder. Artık bunu öğren
meye memleketin ihtiyacı kalmadı. Köylüler
den çok duymuşumdur. «Kürekle kazanıyoruz, 
ama çuvalla gidiyor. «Dsrler. Bu itibarla, Ana
yasamızda yer alan bu hükmün Devlete verilen 
resmî vesikada yer almasını ilk defa gördüm. 
Bu mevzu üzerine bütün Parlâmento mensubu 
arkadaşlarımın ıeğilmelerinin zamanı geldiği 
kanaatini şahsen taşımaktayım. 

Plânının bu görüntüsü yanında yine şaya
nı şükrandır ki, cesaretle 15 yıllık perspektifi 
de şartlara uymadığı için bir kenara iterek, 
Türkiye'nin 1995 de Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile beraber olacağını temel hedef olarak 
almış, her yöndeki plân çalışmalarında bu pren
sibi mahfuz tutmuştur. Bu arada Türkiye'nin 
sanayileşmesinin otarşik bir karakter taşımadı
ğı, bilâkis milletlerarası ekonomik mübadeleler
de rekabet ffücü olan bir sanayi kurmak maksa
dına matuf olduğu dip nokta da olsa gösteril
miştir. 

Dünyanın hiçbir memleketinde milletler
arası mübadelelerde başarılı bir ekonomi ta-
kibedemeyen Devletin, milletin refaha ulaştı
ğını tarih yazmaz. Sosyal Devlet, milletler
arası mübadelelerde büyük pazar vâdeder. Bir 
kere satmalına gücü mahdudolan bir milletiz; 
satmalma gücümüz 36 milyon, 40 milyon, 45 
milyon. Dünya pazarlarına girdiniz mi, 100 
milyonlarla müşteri karşınıza çıkar. Sovyet 
Rusya çok denemiştir, otarşik bir ekonomi ile 
mütemadiyen halkın sıkıntısının arttığını, 
fakrü zaruretin yaygın hale geldiğini görerek, 
yavaş yavaş dış ekonomik münasebetlere ehem
miyet veren bir hal almıştır. Kaldı ki, dünya
da otarşik ekonomi takib edebilecek iki devtet 
varsa, Sovyet Rusya başta olmak üzere, Ameri
ka Birleşik Devletleri zilkıiedileblilir. O dâhi 
hakkından gelememiştir. Bu itibarla, plânda 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile münasiebetle-
rimizin nihaî safhası hedef alınmak suretiyle 
dıs ekonomik 'mübadelelere büyük ağırlık ve
rilmesinde fevkalâde isabet vardır. 

Şimdi bunu İkinci Beş Yıllık Plânın son 
derece beğendiğim bir pasajından belirterek 
o kısmın tahliline gir'eceğim. 

İkinci Beş Yıllık Plân Türkiye'nin ekono
mik ve sosyal kalkınmasını sınırlayan, köstek
leyen faktörleri tetkik ederken, Plânlama Teş
kilâtının kitabında 40 - 43 'üncü sayfada şu 
paragraf tahlil ediliyor. 

«Türk iekonomüsinde gelişmeyi sınırlayan 
bir faktör olarak dış ticaret: 

Genellikle hızlı bir kalkınma, yatırımların 
süratle artırılmasını zorunlu kılar. Bu bağın
tı özellikle sanaıyileşmenin yoğunlaştığı ölçüde 
daha belirgin bir hale gelir. Zira yatırımların 
artırılması iki temel faktörün bir arada varlı
ğına bağlıdır. Bir yandan tasarruflar artan 
yatırımları besleyebilecek .seviyeye süratle 
yükselöbilmeli, öte yandan ithal kapasitesi ya
tırımları yükseltilmesi ve kurulu üretim kapa
sitesinin tam olarak kullanılabilmesi için ge-
rekli fakat yurt içinde yapılamayan makine, 
iJeşhizat ve hammadde ithaline imkân verecek 
J'r Seviyeye çıkarılmalıdır. 

Türk dış ticaretinin geçmiş dönemdeki uzun 
vadeli eğilimi, birkaç yıl hariç tutulursa, mil
lî gelirdeki artışlara paralel bir gelişme gös-
teranemiş olması ve böylece ekononiik gelişme-
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yi sürükleyici değil, fakat sınırlayıcı bir nite
liğe sabJb olmamdır. Diğer bir deyimle, geçmiş 
yıllarda ekonomik gelişmenin . sınırlı kalması
na yol açan temel yapısal envali siden birisi de 
dış ticaıreit saktörliniin, ya da daha genel tanı
mı ile ödemeler dengesi ıaaliyatlermin ekono
mik genel gel sineyi izllsyememi&slîdir.:» 

Eii, İkinci Beş Yıllık Plânda son derece gü
zel t.'Jhlil edilmiştir. Hakikaten yalnız sanayi
leşme yolunda olan mernlüketler için değil, 
sanayii en ileridle olan memleketlerde dâhi, dış 
ekonomik gelişmeler ekonomiyi sürükleyen, 
refahı artıran başlıca sektördür. En zengin 
memleketlerde dâhi, iç pszar nihayet muay
yen bir sınırdadır, aıma beynelmilel pazar çek 
büyük imkânlar sağlar. Bu balamdan dış eko
nomik münasebetler yönünde üzerinde dura
cağım bâzı noktalar var ki, onlardan bir kıs
mına hiçbir yerde racamladım, çok yekûnlu 
'bir şey, ilgili haiblsîsrde görmedim. Ekonomik 
gelişmemizde dış ticaretimizin ihracatımızın 
sürükleyici bir faktör olabilmesi bakımından, 
onlar üzerinde durulmasında da büyük fayda 
mütalâa etmekteyim. 

Plânın Ortak Pazarla ilişkili olarak hazır-
lamırş olmasını fevkalade isaibetli bir davra
nış olarak tavsif ededken, bâzı konularda Or
tak Pazar Anlaşmasına aykırı diban husuflara 
plânda Tasladığımı belirtmek isterim. Orialk 
Pazar tekeller konusunda fevkalâde halas
tır; günkü ekonomik gelinme tekellerle olama
maktadır; dış ekonomik münasebetler bakı
mından demiyorum, iç 'ekonomik münasebetle-
ı'lmiz balkımından. Her ne kadar «îe ticarette 
'serbest rekabete ehemmiyet verilecektir» den
mekte ise de, bâzı konularda Ortak Pazar an
laşmaları ile bağdaştırılması güç olan derogas-
yonlar vardır; tekeller konusu buna bir örnek
tir. 

Şimdi Türkiye'nin dış ekonomik mübadele
lerde aktif bir rol oynayabilmesi için, bir yığın 
faktörlerin bir araya gelmesine ihtiyaç var. Ev
velâ, Türk ekonomisini bu yönden gerekli mü
esseselerle donatmak lâzımdır. Halbuki Türk 
konomisi maalesef, dış ekonomik mübadelele
rinde aktif bir rol alabilmek için bir yığın mü-
essesevî yokluklar içerisindedir; bâzılarını say
makla yetineceğim. Meselâ, Plânda yer alıyor, 
ama ilk Plânda da vardı ; ihracat için bir kredi 

müessesesi organize edilerek veya vücuda getiri
lerek çalışır hale sokulmamıştır. Yine ihracat 
için bir sigorta müessesesi kurularak işler hale 
getirilememiştir. Ta ingilizlerden beri «Millet
lerarası ticaret, bayrağı takip eder» sözü mü
him bir sözdür, arkadaşlar. Deniz ticaret filo
muz perişan durumdadır. Deniz ticaret filo
muzu geliştiremediğimiz müddetçe, limanımıza 
uğrayacak gemilerin lütfuna kalmıştır memle
ketin ihracatının gelişmesi. Plânda bunlardan 
kısa bahsediliyor. 

Hiç görmediğim bir nokta da, milletlerara
sı mübadelelerde aktif bir politikanın takip 
edilmesinde fevkalâde mühim olan serbest li
manların kurulması ve çalıştırılması için hiç bir 
kayıt yoktur. Halbuki daha 1953 yılında üzerin
de çok durulan bir konu idi. Serbest limanlar 

- veya serbest bölgeler kuramadığımız müddetçe 
bir yığm hammaddeleri zamanında ucuz fiyat
larla tedarik etmek olanağından kendimizi mah
rum etmiş oluruz. Bu itibarla, memleketi evvelâ 
dış ekonomik mübadelelerde aktif bir politika 
takip etmesine medar olacak müessesevî boşluk-
larıyls ikmâl ve itmam etmek lâzımdır. 

Türkiye coğrafya bakımından büyük bir im
kâna sahiptir. Afrika, Balkanlar, Asya, Ortado
ğu bir plat tournant durumunda. Sanayileşme
nin üzerinde durduğumuzun beşte biri kadar 
(Artık, memlekette sanayi dalında büyük potan
siyel vardır) ihracat konuları üzerinde durabi-
lirsek, yeni yatırımlar yapmaya hiç lüzum ol
maksızın maliyetlerimizi de düşürerek, Devletin 
varidat imkânlarını arttırarak istihdam sahala
rını arttırma imkânını bulabiliriz ve bu imkân 
Türkiye'de bugün mevcuttur. Birçok sınaî te
şebbüsler kapasitelerinin çok dununda çalış
maktadırlar. Yani, yeni yatırımdan evvel bu 
müesseseleri çahştırabilmenin tedbirlerini al
makta büyük kolaylıklar ve imkân vardır. 

Türkiye'de sanayi kuruluşları, maliyet fiyat
ları tetkik edilirse, maalesef hammaddesini ge
nel olarak pahalıya tedarik eden sınaî kuruluş
lardır. Hammadde fiyatları ise, maliyetlerde 
mühim bir nispet teşkil eder. Dünya fiyatların
dan yüksek bir hammadde ile sanayi mamulü
nüze beynelmilel pazarlarda rekabet gücü ka
zandırmanız muhaldir. Japonya'nın ve İsviçre' 
nin hammaddesi yoktur, dünya fiyatlarıyla di-
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şandan alır; ama sanayi mamulleri ile dünya 
pazarlarında mükemmel rekabet eder. 

tç pazarda çok yüksek maliyetlerle çalışan, 
hammaddelerimizi istismar edeceğiz diye müte
madiyen bizzarrur kapalı kalmaya mahlıûm eko
nomi, memlekette fakrü zarureti yaygın hale 
getirir. Türkiye'de (Benden evvel konuşan arka
daşlar üzerinde durdular) şayanı şükrandır ki, 
yabancı ülkelerde çalışan işçilerimiz memleketin 
uzun yıllar, yani oldum olası mühim bir yükü
nü teşkil eden döviz mevzuunu (Hemen kapıla
rı açalım demem) büyük ölçüde halletmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla, sanayi kuruluşlarımı
zı gerek ithallerinde gerekse iç piyasadan dünya 
fiyatlarıyla bir hammadde tedariki imkânına 
kavuşturmaya kati bir zaruret vardır. 

Bunun geçici bir yolu, yüksek fiyatla çalışan 
bir ekonomiyi daha düşük fiyatla çalışan bir 
ekonomiyle irtibatlı hale getirebilmenin bir yo
lu, ihracata muhassas olmak üzere hammaddeyi 
muvakkat kafbul yoluyle ithal etmektir. Bu bir 
mıüessieöadir, bundan. da istifade eltmek kaibilliür; 
ama, her halde bütün bunların yanımda Türk 
sansiyiicii, beynelmilel sanayimin tedarik imkâ
nında bulunduğu hammaddeleri aynı fiyatlar
la tedarik eder hale getirmediğimiz müddetçe, 
alaoağzmız tedbirler payanda ile binayı ayakta 
tutmaktan ibarat ol'ur. Bu şekilde sıhhatli bir 
sanayileşmeyi tabaikkuk ettirmek mümkün de-
ğ:Iİ!dLiı\ Bu itibarla, sanayi maliyetine giren ham
maddeler mevzuunda, Hükümetin dünya fiyat-
lamyle tedarik edilebilme yönünden çok dikkat-
li bir takibine katı ihtiyaç vardır. 

Sorarım çok kere, Meselâ, Türkiye'de kon
serve sanıayii gibi sanayi kollan gelişti. (Sonra 
üzerimde duraoağım) Ereğli Demir ve Ç'Bİük Fab
rikasının nasıl kuniMuğunu, kimlerin ne yende 
itirazlarda bulunduğunu, 13 - 14 sene evveline 
gjderek Mecllaıln zaıbutlannı okursanız,, Mnıleriin 
yanılıp, Mimlerim haklı çıktı ğinı bu<nin teıspdlt 
"edabilirsiaııiz. Ben üzerimde biraz duracağım; sa
dece Ereğli Deımdr ve Çelik Fabrikalarının ku
rulmuş olması dahi, fiyatları, yüksek olmasına 
rağmen, Türkiye'de geniş ölçüde saca dayanan 
sanayi koHıarının gelişmesini sağlamıştır; konser
ve sanayii, birtakım dayanaklı tüketim madde
leri sanayii, buzdolabı, gazlı sobalar ve saire. 
Büyük bir gelişme var, vergi iadesi sayesinde 
ihraç eder hale gelmişizdir. 
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Bu itibarla, kendilerine sorduğumda konser-
veci şikâyet ediyor, fiyatlar yüksek. Fabrika da 
diyor ki, «Ban de demir cevherini, koku 
dünya fiyatlanndaa yüksek alıyorum.» Hep 
birbirine bağlı. Bu bakımdan hammaddeleri, 
dünya fiyatları seviyesinden tedarik edebilme
nin çalr-malan üzeninde taikipli, ısrarlı, inaitçı 
bir tutuma katî ihtiyaç vardır. Eğer sıhhatli 
bir ^anayi'le^Tne ila vatandaşlarım refah seviye
sinin yükselmesi maksada hâkim olacaksa. 

ithal hammaddesi yerli tedarik ediMıiğimde 
çok kere fiyaıt balkıımiından yüksektir. TakiObet-
tiğimiz ithalât poliıtiilkası sebebiyle hariçten te
darik edildiğimde, yine dünya fiyatlarından yük
sektir. Bunlara behemahal bir çare bulmakta 
zaruret vardır. 

ilki misal vereceğim, bunlar da Tekel ile alâ
kalıdır. Türkiye'de boya sanayii çok gelinmiştir. 
ve bunun hammaddesi reçinedir. Recvne, Orman. 
idaresinin elimdedir. Orman idaresi bunu dısan 
satarken dünya fiyaitları ile satmaya mecbur
dur, onun üstünde satamaz, kimse almaz; ama, 
içeride ithalâtı gayriiimümkün, saltıcısı Tekel, is
tediği fiyatla satabilir. Bunu hamıma ide olarak 
kullamam bir sanayiin di* a teveccüh ederek em
niyetli, istikrarlı bir şekilde çalışmaısı mümikün 
olmamaktadır. Balkır, Etiıbarkım tekelindedir, 
hurda bakır müstesna. Dünya fiyatlanyle dışa-
nya saJtımaya mecburdur, üstünde bir fiyatla 
kimse almaz; ama iç piyasada pekâlâ dünya fi
yatlarının üstünde satabilir, benim bulunduğum 
devirde satmıştır. Dünya fiyatlanyle satamadı
ğınız müddetçe de onu hammadde olarak kul
lanan sanayii, dünya pazarlannda rekabet gü
cünü kaybeder. 

Bunun gibi mevzular vardır ki, Türkiye eko
nomisinin gerçekte sahibolduğu gücü gösterme
si imkânını maalesef vermemiştir. Bunlar üze
rinde ciddî olarak durmak ve rahat çalışır hale 
geltirmek gerek. Biz birtakım tedbirler aldık, 
ilhracederse aradaki farkı geri verecektir; ama 
yürümedi arkadaşlar. Ekcmcmi, idare tedbirle
riyle değil; ekonomi, piyasa tedbirleriyle yü
rürse sıhhaltli gelinir, idare tedbirleriyle ekono
mimin sıhhatli gelişmesinin misali yektur. 

Şu halde, madeımki dış ekonomide dinamik 
bir politika takjbedeceğiz. Bu takdirde, ihraca
tımızın oeşiitleıiLdirilimieısi gerekir. Bu da, daha 
çok satışı çoğalma istidadı olan, elastikiyeti bu-
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lunan, imalâtı bulunan sanayi mamulleri ile alâ
kalıdır. ihracatın çeşitlendirilmesi, sanayi mad
delerinin listeye girmesi ile mümkün olabilecek
tir. Sanayi mamullerimize dünya pa^arlanaida 
rekabet gücü kazandırabilmek maksadı ile, kul
landığı hammaddeyi dünya fiyatlarıyle tedarik 
edebilmek imkânlarına kavuşturmanın politika
sına ihtiyaç vardır. 

Artık Türkiye'de kambiyo politikasında da, 
1929'da, zamanın şartları içerisinide 3 yıllık sü
receği sanılıp da, muvakkat kanunla idare edi
len Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı 
yeni baltan ele alınmalıdır. Demiyorum konver-
tibiliteye heman süratle gidilsin, ama eski taas
supla, eski sertlikle takibedilecek bir kambiyo 
politikasının Türkiye'nin ihracatını geliştirmek
te müspet rolü olduğuna ve olacağına kani de
ğilim. İhracatçılarla görüştüğümüzde, bir yığın 
mahzurları ortaya dökülmektedir. 

Şunu da derhal ifade edeyim ki, hiç ihracat 
yapmadan iç pazarda mükemmel kazanan fir
malar, bugün sadece para kazanmanın artık 
yetmeyeceğini, ihracat yaparak Türkiye'nin dö
viz kaynaklarının artırılmasının zarurî olduğu
nu, istikballerinin de buna bağlı bulunduğunu 
anlar hale geldikleri için, bir ihracat çabasına 
gerçekten girmişlerdir. Sekiz sene evvel hele 15 
sene evvel hiç kimsenin haberi yoktu; ama bu
gün imkânı olan firmalar ellerinde çanta nu
mune alarak dış piyasaları elde etmek için bü
yük bir gayretin içerisinde bulunmaktadırlar. 
Bunu, Devletin çeşitli ekonomik tedbirlerle des
teklemesi bir zarurettir; ama kambiyo politika
mız, 1929'dan bu yana konulmuş olan ve değme 
ekonomistin külliyatı yan yana getirerek çöze
meyeceği bir yığın muğlak, bir arada (bulundu-
rulması fevkalâde güç, Maliye Bakanlığının bir
takım tadilleri ile yürütüle gelmektedir. Bunu 
ele almak ve Türk ekonomisinin gelişmesinde 
birtakım engelleri olduğu muhakkak olan kam
biyo politikamıza bir supleks vermek zamanı 
çoktan gelmiştir kanaatindeyim. 900 milyon do
lar, 1 milyar dolar bunlar hayaldi, arkadaşlar, 
hayal. 25 milyon doları yan yana bulup, bir de
neme mahiyetinde mahdut bir sektörü ihracata 
Eevkedeblilmek Türkiye'de mümkün olmamıştı. 

Bu itibarla, Türk parasının kıymetini koru
ma mevzuatı ele alınmalı ve dış ticaretimizi, ih
racatının gelişmesini engelleyen formaliteler 

bertaraf edilerek, ihracatçısının daha rahat ça
lışması imkânları ortaya konabilmelidir. 

Yine Türk ekonomisinin milletlerarası eko
nomik mübadelelerde mühim bir yarası kliring 
anlaşmalarıdır, ikili anlaşmalar, memleketimi
zin ekonomisini devamlı olarak, dışa sıhhatli 
olarak açılmasında engelleyen birtakım mah
zurları ihtiva eder. Yunanistan döviz rezervleri
nin yükselmesine muvazi olarak kliring anılaş
malarını, serbest dövizli mabadeleler haline in
kılâp ettirebilmiştir. Türkiye'de artık kliring 
anlaşmalarını tekrar ele alıp, Türk ekonomisi 
için yığınla mahzuru olan bu yoldan sarfı nazar 
ederek, yavaş yavaş dış ekonomik münasebetle
rinde serbest dövizle ticaretini, kliring anlaş
malarının yerine ikame etmelidir. 

Bunun yanı başında şu söylenmek istenebi
lir, onu da hemen söyleyeyim. Türkiye'nin bâzı 
malları serbest dövizle satılmak imkânını kay
betmiş olabilir. Meselâ, tütün. Böyle şeyler her 
zaman olabilir. Üç dört maddeyi serbest döviz 
dışında muayyen bir politikayla satmak ayrı bir 
işitir, ama kliring'i bir usul olarak takip edip, o 
yolla onu satmak ayrı bir iştir. Fransa dahi mu
ayyen mevzularda, satılmasında zaruret olan 
bâzı maddelerini muayyen usullerle satar; ama 
kliring politikasından, döviz rezervleri yüksel
diği sürece bir politika olmaktan sarfınazar 
eder, onu bırakır. Bu bakımdan, kliring anlaş
malar tekrar gözden geçirilmeli ve Türkiye ya
vaş yavaş serbest dövizle alış - veriş yapma po
litikasını, kliring sisteminin yerine ikame etme 
yoluna girmelidir. 

Plânın bir yerinde gördüm, fevkalâde isabet
lidir; ihracat ve ithalâtı Devlet tekelinde olan 
memleketlerle, Türkiye münasebetini behemahal 
bir tekel idaresiyle yürütmeli. Bunun bir yığın 
siyasî mahzuru da vardır. KoHefetivist ekono
miler, ithalât ve ihracatını Devlet vasıtasıyla 
yürütürler. Bunlar, muayyen firmalarla iş ya
parlar; ekonomiyi alt üst ettiği gibi, memleke
tin politika yönünden de çeşitli yönlere kayma
sına yol açabilirler. Bir yerde gördüm, Devlet 
ofisi diye bir şeyden bahsediyor, fevkalâde isa
betlidir. Devletin, ticaretti inhisarı altına aldı
ğı memlekette, sizde inhisar yoluyla yapacaksı
nız, kendi bünyenizde hususî teşebbüse imkân 
verme yollarını tekel idaresinde yürütmek su
retiyle tanzim etmeniz mümkündür. 

— 472 — 



O. Senatosu B : 93 12 10 . 1972 O :2 

Demin deniz ticaret filosundan bir nebze 
bahsettim. Deniz ticaret filomuzu sadece öde
meler dengemizde pasifte yer alan kalemlerin 
yerine geçmesi veya azaltması maksadına ma
tuf olarak değil; ihracatımızı geliştirmeye ma
tuf olacak bir politika olarak ele almalı ve hat
tâ yabancı memleketi er deki mevzuattan fayda
lanarak, (Teknik bir mevzudur, geniş tecrübe
si olan mütehassıslar hazırlayabilir) deniz tica
ret filomuzun kurulması ve takviyesine medar 
olacak, özel bir kanun çıkartmalı. 1934, 1935, 
1936 yıllarında görmüşümdür, CİF satışlarda 
dahi o tarihlerde Almanya malın yarısının 
Deutseh Levante Linie Kumpanyası gemileriyle 
taşıyacağına dair mukavelelere hüküm koy
durmuştur ki, CİF satışta bu konmaz. FOB alır
sın, istediğin gemiyle götürürsün, ama CIF'te 
sevkedenin bileceği iştir, o kadar ehemmiyet 
vermiştir. 

Memleketimizde henüz deniz ticaret filo
muzun kurulması ve geliştirilmesiyle alâkalı 
özel bir mevzuatımız yoktur. Son derece tek
nik bir konu, ama Batıda var, Amerika Birle
şik Devletlerinin var, Federal Almanya'nın var, 
Yunanistan'ın var, İtalya'nın var, bildiklerimi 
söylüyorum; bu tedbirle değil, kanunî müey
yideyle yürüyebilir. Çünkü, alman tedbirlerin, 
idarenin başında oturan bir zatın görüşüne gö
re pekâlâ aylarca ve yıllarca uygulanamaya
cağını iş âlemi de görmüştür, biz de görmüşüz
dür. Deniz ticaret filomuz böyle bir mevzuatla 
ele alınmalı ve takviye edilmelidir. 

Bütün bu meseleler memleketimizin ihraca
tının geniş ölçüde galişebileceği kanaatini ben
de vermektedir. Senatoda bulunan eski arkadaş
lar hatırlarlar, vergi iadesi kanun tasarısını 
savunurken, komisyonlarda «Bizim neyimiz var 
ki, neyi satacağız» diyen arkadaşlar olmuştu 
ve hattâ Senatoda tasarı 4 oy farkla reddedil
mişti, ama Anayasa hükmüne göre muhtelif 
bir encümende kabul edildi ve sonunda kanu-
niyet kazandı 261 sayılı Kanun. Bugün sağda 
solda, her yerde tek müspet politika olarak sa
nayi mamullerimizin ihracında, ihracatımızın 
geliştirilmesinde, çeşitlendirilmesinde tek müs
pet politika olarak ileri sürülen 261 sayılı Ka
nundur ve onun uygulanmasıdır. Uygulanma
sında da yığınla hata oluyor, ona son olarak 
personel ve eğitim konusunda temas edeceğim. 

I Dış krediler: Artık yavaş yavaş bağlı kredi
lerden sarfınazar etme yoluna gidilmeli. Çünkü, 

I bağlı krediler pek pahalı kredi olmaktadır. Ar
tık daha çok milletlerarası müesseselerden ser
best kredi alarak dilediğiniz memleketten, dile
diğiniz şekilde mal aima yolu ihtiyar olunmalı
dır. Her memleket kendi ekonomisinin destek-

I lenmesi için kredi verirken, şartlardan birini be
nim memleketimden alacaksın diye koyuyor, bu 
pahalıya geliyor. Artık Türkiye, döviz rezerv
lerimiz müsaidolduğuna göre, bu şartlara karşı 
dik durabilmeli ve bir kısmını mahalden alsa 
dahi, bir kısmını behemahal dilediği yerden ala
bilmeyi düşünmelidir. Memleket yararına bir 

I kredi politikası ortaya çıkmıştır, bu imkân be
nimsenmelidir. 

I Özel yabancı sermaye; Türkiye'de lâfı çok 
edilen ve çok kere de tenkit edilen bir konu
dur. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir memleket dün
ya ile alış - veriş yaparken, tek başına değil
dir. Her memleket kendi ihtiyaçlarına göre, 
yabancı sermayeye mühtaçsa, onu celbedebil-

I menin imkânını arar. Türkiye 1953 yıllarında, 
(Çünkü o tarihte bendeniz savunmuştum) çok 
liberal denen ve gerçekten biraz liberal olan 

I bir kanunu çıkartmıştır; ama (Herkes ittifak 
etmektedir) beklenilen yabancı sermaye yatırı
mı Türkiye'ye gelmemiştir. Plân da söylüyor, 

I herkes söylüyor. 

I Şu halde, sadece kanun dahi kâfi gelme
mektedir ve gelmez. Memleketin umumî at
mosferi ve sair yığınla sebep vardır; fakat tak
dir edersiniz ki, 1970 devalüasyonundan evvel 
1,5 yıla varan ithalattaki transferlerin gecik
mesine rağmen, 1955, 1956 yıllarında olduğu 

I gibi mallar karaborsaya girip çıkmamış, kuy
ruklar olmamıştır. İM eden?... Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanunu dolayısiyle bâzı yatırımlar 
iç piyasada yapılmış ve onların mamulleri de
vamlı olarak iç piyasayı besler hale gelmiştir, 
1955, 1956, 1957'de bir kamyon lâstiği 600 li-

I raya verilir, 2 000 liraya satılır; bunlar sade-
I ce ekonomik faktör olarak kalmaz, cemiyetin 
I içtimaî ahlâkını da bozar. Karaborsa, sadece 

ekonomik bir kötülük değil, ahlâkî sosyal bir 
kötülüktür. 

Bu itibarla, çok tenkit edilen Yabancı Ser-
I maye Kanunu 1969 yılında, 1970 yılında dış 
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ödeme imkânlarının kalmadığı ve ithalatın 14, 
15 ay transferinin yapılamadığı ahvalde, 1955, 
1956'daM karaborsanın görülmesine mâni ol
muşsa, bu geniş ölçüde Yabancı Sermaye Teşvik 
Kanununun memlekete getirdiği imkândan doğ
muştur, ama buna rağmen yine hakikaten kâfi 
gelmemiştir. 

Bu, şuna benzer arkadaşlarım; yağmur iyi 
midir, kötü müdür? «îayıs ayında mahsulü ku
raktan çatlayan için. yağmur, rahmettir. Yağ
mur duasına gidilir; ama harman yerine başak 
gelmiş, hele döğenle sürüyorsa, yağmur bir fe
lâkettir. Afyon kozasını çizen köylü için, sü
tünü toplayacağı saman, özünü toplayacağı za
man yağmur gelirse hepsi gider; bir felâket. 

Yabancı sermaye iyi midir, kötü müdür? Bu 
sizin kullanmanıza bağlıdır. Hüsn-i istimal ede
bilirseniz iyidir, suiistimal ederseniz kötüdür. 
Her tedbirde olduğu gibi. ilâcın fazlasını verir
seniz hastayı, öldürüyor. Bu bakımdan bilen de 
konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor memleketin 
büyük derdi budur. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu isabetle 
uygulanabildiği takdirde, yalnız Türkiye'de de
ğil, yabancı sermayeye muhtaç olan her memle
kette bir müspet fayda sağlar arkadaşlar. Bu 
kendiliğinden ortaya çıkmadı. 1949 yılında 
Trygve Lie zamanında Birleşmiş Milletlerde Eko
nomik ve Sosyal Konsey, gelişme halinde olan 
memleketlerin kalkınması için alınması gerekli 
tedbirler diye 5 kişilik bir mütehassıs heyete 
beynelmilel rapor hazırlattı. Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı hazırlattı onu; ama kimse bu çeşit mev-
zularla meşgul olmadığı için alâka azdı, takibe-
denler ondan istifade etmesini bildiler. Kullanıl
dığı takdirde fevkalâde faydalı olabilecek bu ka
nun. çıkartılmış oldu. 

Bugün de bunun uygulanmasında Türkiye 
için büyük faydalar var. Ne gibi? Japonya bu
gün dünya ticaretinde Federal Almanya'yı geç
miş, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikin
ci olmuştur. Fevkalâde dinamik, bir milletlerara
sı ticareti var. Son derece dinamik. Türkiye'nin 
Ortak Pazar ile olan ilişkileri yönünden Japon 
endüstri erbabının (Daima iyi kullanabilme şar
tına muallâk olmak kaydıyle söylüyorum.) Tür
kiye'de yatırım yapmaları, Türkiye için de Ja
ponya için de fevkalâde müsaittir. Neden? Çün
kü Türkiye Ortak Pazara dahildir. Ortak Pa

zar Duyun 
A •ni -15. 

pazar. iarm Ortak Pazar camiası 
ümenka Birleşik Baletlerini de geçerek dünya 
ekonomisinin bir numaralı devletleri olacaktır. 
Böyle tir pazara girebilmek, birtakım şartlar 
arasında mesafe ile de ilgilidir. Türkiye mesafe 
bakımından müsait durumda. Türkiye'nin Ortak 
Pazar ile ilişkileri müspet olarak gelişiyor, isabet
li bir politika ile Japon endüstrisini (Başka 
memleketlerde de aynı imkânları arar, her taraf
ta arayacak nitekim) Türkiye'de konaklandırıp, 
Türk millî menfaatlerine uygun bir yatırıma 
sevk edebildiğimiz takdirde, Türkiye ekonomisi 
Japon ekonomisinin beynelmilel pazardaki dina
mizminden geniş ölçüde faydalanma imkânını da 
elde erler. Bu da mühim. 

Ortak Pazar deyince, bundan umacı gibi kor
kan arkadaşlara derhal ifade edeyim: Anlaşma
lar, sürekli müzakerelerle mahzurları bertaraf 
edilen birer organik müesseselerdir, arkadaşlar. 
Anlaşmayı tarihte yaptık, artık bu iş bitti, tabu
dur o, dokunulmaz. Böyle bir şey yok. Altı mem
leket kendi aralarında dahi, zaman oldu Fransa 
tedbirini aldı. Gücenirler, darılırlar, ama büyük 
objektif menfaatler ufak menfaatlerin üstünde 
olduğu için yine yan yana gelirler, «Canım bu
nu beyle yapmamalı idin, danışmak idin, falan 
etmeli idin» derler, birtakım tedbirler alınabilir. 
Bu itibarla, Türk ekonomisinin gelişmesi, ekono
minin hızlanması, milletimizin refah seviyesinin 
yükseltilmesi, Ortak Pazar ile yaptığımız anlaş
manın amaçlarından biridir arkadaşlar. Ne o? 
Türk ekonomisi batacak, vatandaş fakrüzaru-
ret içerisinde kıvranacak, Türkiye Ortak Pa
zar ile münakaşa edecek. Yok böyle bir şey. An
laşmanın amaçlarından bir tanesi hızlı kalkın
dırmak ve halkın istihdam imkânlarını çoğalt
mak, refah seviyesini yükseltmek. Anlaşmada 
bunlar var. Bu mahfuz kalmak kaydı ile, bütün 
müzakere imkânlarınız var. Konuşursunuz, görü
şürsünüz. Müzakere etmeden hiç bir şey olmu
yor. Biz kendi memleketimizde maalesef genel 
olarak, müzakere usulünü istisna, dargınlığı 
prensip kabul ettiğimiz için, onlarda usulü olan 
müzakereyi bir türlü gönlümüze şir diremiyoruz. 
Arkadaşlar, müzakere ede ede şartları memle
ketin nef'ine getirmek için gayret göstereceğiz, 
ikna edeceğiz ve bu suretle mahsurlarını her 
çıktığında bertaraf etmek imkânını sağlayacağız. 

Derhal arz edeyim, benim lisede bir hocam 
vardı. Biz o zaman daha baloları filân bilmez-
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dik. Hocamız, çocukluğumuzda biz -anlıyalım di-
yo «Baloya gitmenin bir kıyafeti vardır. Buraya 
şalvarla gidilmez. Oraya simokinle, firak ile gi
dilir.» derdi, Milletlerarası münasebetlere gider
ken, onların usul ve tarzını benimsemeliyiz. Otu
racağız, müzakere edeceğiz, konuşacağız, böyle 
yapacağa, Yoksa o usullerin digmda bir usulle, 
orada yerimiz olmayacaktır, gayet tabiî. Bu 
itibarla hiç endişe etmemek lâzım. 

Hükümetlerin, ilgili çevrelerin, basının, üni
versitenin meseleler üzerinde durması lâzım. 
Şayanı şükrandır ki, Türkiye'de Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile olan münasebetlerimizi 
bir vakıf halinde kuran kuruluşlar, Ticaret ve 
Sanayi Odalarıdır. Bugün Kalkınma Vakfı adı 
ila İstanbul'da sekreteryası olan, vaktiyle 
plânlamada daire başkam olarak çalışmış bir 
arkadaşın sekreteri bulunduğu, memurları bu
lunan ve devamlı ilişkisi olan iş adamları, Oda
lar Birliği ve Odaları vasıtasıyla bir vakıf kur
muşlardır. Avrupa Ekonomik Topluluğundaki 
olayları, Türkiye ile onun arasındaki olayları 
resmî kuruluşları<mızdan çok daha ileri sevi
yede takibsder durumdadır arkadaşlar. Tür
kiye'deki iş âlemi bugün bu haldedir. 1953, 
1950 ve 1945 yıllarında bunlar yoktu. 

Bu itibarla, özel yabancı sermaye konusun
da Hükümetin (Millî menfaatleri korumak ik
tidarında bulunduğuna göre) cesaretli davran
ması, memleketin ekonomik ve sosyal kalkınma
sında mühim bir vasıta rolünü oynayabilir. Ya
bancı sermaye konusu budur. O kadar büyük 
yalanlar söylendi ki, yabancı sermayenin geldi
ği günden meselâ 1970 yılına kadar yapılan ya
tırımların, 15 - 17 yılda yapılan yatırımların 
götürdüğü dövizleri, «Bu yıl getirdiği döviz 
bu kadar, götürdüğü döviz bu kadar» diye eşit 
gösterecek veya gidenin gelenden çok olduğu
nu gösterecek yalan birtakım rakamlar resmî 
ağızlardan söylenebildi arkadaşlar. Türkiye' 
nin hiçbir yılında, o yıl gelenden kendisine 
mahsus olmak üzere fazlası gitmez; ama 20 
yılda 3^apılan yatırımların yekûnu 1972'de ge
lenden fazla olabilir, gayet normal. Çünkü ge
len 500 milyon dolar olmuşsa, onun kârı gide
cek. 25 milyon doların kârı gitmeyecek ki. 1372 
'de yatırım olarak 25 milyon dolar gelmiştir, 
o güne kadar 400 milyon dolar gelmiştir; 1972 
de giden 25 milyon dolar değil, 400 küsur mil-
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yon dolar yatırımın kârıdır. Bu bakımdan, bu 
mevzularda Türkiye yalnız da olmadığı için, 
beynelmilel gidişi takibederek, gerekli (tedbirleri 
almak suretiyle bu kaynaktan faydalanma im
kânını muhafaza etmelidir. 

Dış Milletlerarası ödemeler dengesi üzerin
de benim bu söylediklerimin hep tesiri var. De
diğim gibi artık şartlar çok değiştiği için, 1929 
yılından bu yana mevzuattaki aksaklıkların 
bertaraf edilmesiyle Türk ekonomisinin dış pa
zarlarda büyük bir dinamizm kazanabileceği 
kanaatindeyim. Bu, memlekete sanayi sektörün
den çok daha ileri seviyede büyük ferahlık ge
tirecektir. Çünkü, sınaî teşebbüslerin yatırım 
kapasitelerinin altında çalıştıkları zaman çok
tur. Dış ticaret sürükleyici bir kalkınma sek-

. törü vazifesini görebilir. Bunun üzerinde 
ehemmiyetle durmakta çok büyük fayda mülâ
haza ediyorum. 

Şimdi kısaca bahsedeceğim konular, enerji 
ve yakıt politikasıdır. Türkiye'de yakıt mühim 
bir derttir, arkadaşlar. Eskiye nazaran halli, 
nispeten kolaylaşmış bir derttir. Eskiden Türk 
çiftçisinin satmalına gücü son derece sınırlı 
idi. Benim yaşımdaki arkadaşlar hatırlarlar, 
köylerde «yumurta yiyeni sıtma tutar, bal yi
yeni sıtma tutar, kaymak yiyeni sıtma tutar 
v.s» diye korkuturlardı. Bu, sıtma tuttuğundan 
değil, pazarda alış - veriş mevzuu maddeleri 
satmak imkânı olduğu için, fakir adamın ço
cukları yemesin diye böyle kendiliğinden bir
takım memnuiyet gelmiş; ama şimdi köylünün 
yavaş yavaş satmalma gücü olduğu için para 
ile yakıt almak ihtiyacını duyuyor. Arkadaşlar, 
bâzı civar köylerde yaşayan kimselerin kasaba
dan para ile odun satmalmak istediklerini gör
düm; fakat Devlet onlara bu imkânı veremiyor, 
«80 Km. uzakta makta verdik, git oradan ge
tir» diyor. Köylü, odunu 80 Km. mesafeden 
bedava getirmek yerine 10 - 20 - 25 Km. mesa
fedeki kasabadan para ile satınalması daha eh
ven olduğundan, ona taliboluyor; fakat Devlet 

- bu imkânı veramiyor. 
Arkadaşlar, yakıt politikamız üzerine eğil-

mezsek her geçen yıl sıkıntılarımız artmakta 
devam edecektir. Mahrukat Kanunu 1937 veya 
1938 yıkında çıktığı halde, Türkiye bugüne ka
dar mahrukat politikasını halledemeimiştir. 

I Üzerinde ciddî olarak durulacak bir konudur. 
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Büyük şehirlerde mahrukat temininde patırtı 
gürültüler olur; ama yine de iyi kötü yakacak 
bulunabilir. Ufak kasabalarda, odunu hattâ 
tezeği bulma imkânının olmadığı yerlerde bu 
bir felâkettir arkadaşlar. Bu itibarla, bu yakıt 
politikası üzerinde dört başı mamur bir çalış
maya katî ihtiyaç vardır. 

Enerji politikasında, milletlerarası münase
betlerdeki alış - verişlerden çok korkmamak lâ-
zımgelir. Yerlisini bulabilirseniz, onu bulmaya 
gayret edin. En doğru yol budur; fakat bilir 
misiniz ki, aralarında sulha muahedesi imza et
memiş olmalarına rağmen, Almanya Sovyetler
den tabiî gaz almak için boru döşemiştir. italya, 
Sovyetlerden tabiî gaz almaktadır ve bunun 
için borular döşenmiştir. Fransa da bunu yap
manın yolundadır. Bunlar iki kutuptur. Bu dev
letlerin Holanda'dan tabiî gaz aldıklarına bir 
şey demiyorum, çünkü hepsi Holanda'dan alı
yorlar. 

Arkadaşlar, ekonomik hesaplar neticesi eğer 
bizim çevremizdeki tabiî gazlar Türk ekonomi
sinin beslenmesinde fiyat yönünden elverişli 
ise, yabancı memleketlere bağlı kalacağız diye 
bir endişeye mahal yoktur; ama elverir ki, çe
şitli kaynaklardan hem madde olarak ve hem 
de ülke olarak tedarik etme politikasına geçi
niz. Tek bir maddeye, tek bir memlekete bağlı 
kalmak hatalıdır. Bir kaynak büsbütün kapa
nınca diğerinden telâfi etme imkânı olabilsin 
diye, bütün memleketler enerjilerini çeşitli kay
naklardan ve çeşitli maddelerden tedarik etmek 
politikası takibederler. Ufacık İsviçre dahi ken
disine göre böyle bir politikaya sahiptir; ama 
Irak'tan, iran'dan tabiî gaz getirmeye kalksak, 
dışı bağlılık feryadı Türkiye'nin elini kolunu 
bağlar Arkadaşlar bu hatalı bir politikadır. 

Sanayi, ucuz enerjiye ihtiyaç gösterir. Bey
nelmilel pazarlarda aynı kalitede olan mallar
la maliyet fiyatlarıyle mücadele edilebileceği 
için, maliyeti düşürmeye medar olacak ucuz 
enerji tedariki mühim bir politikadır. Ama, bu
güne kadar temin edildiği gibi, bol ve ucuz 
enerji gelsin öyle değil arkadaşlar. Türkiye'nin 
kendi şartları içerisinde bol ve ucuz enerji; ha
yır.. Çünkü enerji, kendi yatırımını kendisi ya
ratmak durumunda olan bir sektördür. Bu iti
barla, ucuz deyince, böyle yok pahasına enerji
ye Türkiye'nin imkânı elverişli değildir; ama 

1 dış imkânlardan, komşularımızdan ekonomik 
yönden faydalanma mümkün olabilecekse, onun 
üzerinde durmakta büyük fayda götürüm. 

Muhterem arkadaşlar, mühim bir konuya te
mas edeceğim. Bütün ekonomik, sosyal mesele
lerin başında Türkiye'nin eğitim reformuna âcil 
ihtiyacı vardır. Piyasanın ihtiyaç duyduğu ye
tişmiş eleman ile, öğretim sistemimizin piyasa
ya arz ettiği yetişmiş elemanlar hattı üstüva ile 

I kutuplar kadar birbirinden ayrıdır. Halbuki, öğ
retim sistemimizi memleketin ekonomik gidişi
ne muvazi bir yürüyüş içerisinde bulundurmak
ta katî zaruret vardır. Aksi takdirde diplomalı
lar işsizliği, ordu halinde gelişmeye devam eder 
ve çeşitli huzursuzlukların haklı kaynağı olur
lar. 

Bu itibarla, orta öğretimde radikal bir de
ğişmeye ihtiyaç vardır. Gazeteleri açın bakın, 
meslekî öğretim, teknik öğretim görmüş tesvi
yeci, frezeci, tornacı, kaynakçı, sekreter ve mu
hasebeci aranıyor, hep onlara ihtiyaç var; ama 
lise mezunu diye bir ihtiyacın olmadığını gaze
telerden görüyoruz. Bu bakımdan çok geç kaldı
ğımız bu konu süratle ele alınıp halledilmelidir. 

I idarî reform, plânınız ve kanunlarınız ne ka-
' dar mükemmel olursa olsun, eğer idareniz, pü-
I rüzsüz, aksamadan çalışır halde değilse, bütün 

bunlar kavli mücerrette kalmaya mahkûmdur 
ve hiç bir mâna ifade etmezler. Bu itibarla 
personel reformu dâhil olmak üzere, politikanı
zı arzıasız yürütecek elemanların katî ihtiyaç 
vardır. Memurun, politik görüşü itibariyle Hü
kümetin politik görüşünün yanında susması lâ-
zımgelir. Memlekete karşı sorumluluk Hükü
mettedir. Hükümet tâyin ettiği muayyen bir 
politikayı memuru vasıtasıyle yürütecek, uygu
layıcısı o olacaktır, Hükümetin tespit ettiği po
litikanın behemahal yürütülmesi lâzımgelir. 
Yoksa Hükümet politikasına karşı memur dire
nirse, o direnme Parlâmentoda mesnet bulursa, 
böyle bir Dev1 et idaresinin misali dünyada yok
tur. Eğer uygulama veya politika beğenilmiyor-
sa, memurun burada yapacağı şerefli vazife, is
tifa edip siyasî mücadeleye girmektir arkadaş
lar. 

Ben 1963 yılında Türk Hükümetinin Perso
nel Kanunu için İktisadî İşbirliği ve Gelişms 
Teşkilâtından müşavir olarak taleibettiği bir 

I beynelmilel mütehassısın memleketine giderken 

— 476 ~ 



O. Senatosu B : 93 12 . 10 . 1972 O : 2 

benden randevu istemesi üzerine, yaltağı konuş
mayı hatırlarım. Konuşmasında sunu söylemiş
ti, «Bu şartlar içinde memleketinizi idare et
mek çok zordur.» Niçin? «Bir memur, Hükümet 
politikasına veya bakanlığın politikasına aykırı 
olarak yazı yazıyor, beyanat veriyor, sonra da 
istifa edip gidiyor» dedi. «Ne yapmak lâzım, iş
te istifa etmiş gitmiş ya» dediğimde; «Hayır, 
olmaz. Bu memur, disiplin kuruluna verilecek, 
»memuriyetten tardedilecek. Aradaki fark bu
dur. Tardedilen memur bir daha alınamaz, isti
fa eden alınabilir» dedi. Ben bu sözleri dinle
dim arkadaşlar. 

Bu bakımdan personel reformu idarî reform 
vo eğitim reformu gibi reformlar insan yetiştir
me işidir; yani insan yetiştirme mevzuu, bütün 
politikanın ruhudur. Yetişmemiş elemanlar ol
duğu müddetçe, dünyanın en iyi kanunlarını 
dahi getirseniz netice almanız mümkün değil
dir. Herkes oturduğu yerin vaaife ve sorumlulu
ğu ne ise, onun gereğini yapacaktır. Onun öte
sinde vatandaş olarak yollar gösterilmiş; rey 
verme gibi haklar tanınmış... Politika bizlerin 
inhisarı altında değildir. Bu itibarla, Türkiye'
de muayyen konularda sarih vaziyet almaya ih
tiyaç vardır. 

Devlet idaresinin imkânları alabora olmuş
tur. Bu kadar alabora olan şartların içinde, esa
sen işleri karıştırmak maksadına matuf çabalar, 
Türkiye'de yeni değil, öteden beri yapılıyor, 
Millî Mücadelede de var. Atatürk bunların hak
kından gelmesini bilmiştir. Bu çabalar devam 
edip gidecek ve biz burada birbirimizi kırmak
tan başka müspet imkânlar üzerinde çalışma 
fırsatını bulamayacak, birbirimize darılaca-
ğız. Halbuki, memleket işlerini yürütmenin ana-
prensibi; fikirlerimiz ayrı olsa dahi gelip mese
lelerimizi konuşmak ve bunun için alacağımız 
tedbirler birbirine zıt düşse bile medenî insan
lara yaraşır bir tarzda «Ben ikna edemedim, şu 
halde hakem olan milletin önünde ben fikirleri
mi ikna ederek bu işi onunla halledeceğim» di
ye politikayı yürütmektir. Bundan ötesi devam
lı huzursuzluk verir, ekonomide akla hayale 
gelmedik sarsıntılar yaratır, memleketimizin 
gerçekten büyük bir imkânı olan kalkınmasını 
sendelemeye uğratır. 

Bu lâfları 1953'te demek imkânı yoktu ar
kadaşlar. Sebep: Sınai tesisler iki elin parmak

larını saydıracak kadar mahdut idi. Bir inşaat 
sektöründe (1953, 1954'te) memleketten tedarik 
edebildiğimiz tuğla, kiramit, kısmen kereste; 
inşaat demirinden tutunuz, çimentosu, camı, ka
ro fayansı, su tesisatı ve sairesi hepsi ithal malı 
idi. Bugün bunların hepsini Türkiye kendi yap
tığı gibi, birçoklarını ihraceder hale gelmekte
dir. 3ir kısım yerli firmalarımız yabancılardan 
«İmalâtınızı 4 misli yükseltin, ben kredi vere
ceğim ve imalâtınızın da tamamına talibim.» 
diye teklif almaktalar. Bu imkâna kavuştuk. 
Personel yetişmiş, şartlar elvermiş, sıkıntılar 
ekonomiyi kamçılamış, yerli sanayii geliştirmiş, 
ama bir yığın ufak pürüzler... Onun dışında her 
birimizi evimizden Meclise kadar ihata eden 
umumî bir huzursuzluk durumu, herkesi aledde-
recat tesiri altında tutmaktadır. Bundan «Ben 
müteessir olmadım» diyeöek bir fert tasavvur 
olunamaz. 

Ben, birçok arkadaşlardan farklı olarak 
Türkiye'nin geleceğini ümitle gören bir arka
daşınızım. Bedbinliğim yoktur; çünkü, 20 yıl
dan beri nerelerden bu noktaya geldiğimizi ya-
kinen biliyorum. Ne müşküllerden geçerek bu
raya geldik. Röntgen filmini almak için dövi
zimiz yoktu. Merhum Kâzım ismail Gnrkanin 
bir telefon konuşmasına şahidoldum; «Beyefen
di, katküt yok.» diyordu. «Afedersiniz nedir 
katkut?» dedim. «Ameliyatta kullanılan özel 
bir ;p.» dedi. Şimdi, memleket bu durumda de
ğil arkadaşlar. Uzak değil, 16 - 18 yıl evvelki 
Türkiye bu idi. Bu itibarla serinkanlılıkla, selâ
metle ve Hükümetin insaflı çalışımalarına destek 
olmak, uygun görmediğimiz çalışmalarında ten-
kid edip, yapıcı fikirleri söylemek suretiyle 
Parlâmentonun, Türkiye'nin bütün güçlüklerini 
halledebileceği kanaatini besleyen bir arkadaşı
nızım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelik-
baş. 

Buyurun Sayın Somunoğlu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime başlamadan evvel bir hatıramı arz 

edeceğim : 
Hukuk fakültesinden bir iki sene evvel me

zun olmuş bir hemşehrim anlattı : Birinci Ci
han Harbinden evvel 1908 Meşrutiyet ilânını 
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müteakip (Osmanlı Hükümetinde her zaman ol
duğu gibi) Avrupa'dan bir mütehassıs getire
rek meımileketin ne durumda olduğunu tespit 
edelim denmiş ve mütehassıs getirilmiş. G-elen 
mütehassıs hazırladığı raporu 3 cümle ile hulâ-
ssa etmiş. Bu da : 

1 — Siz hastasınız. 
2 — Bütün gücünüzle tarıma ehemmiyet ve

riyorsunuz. 
3 — Sanayii hiç kaale almıyorsunuz, sana

yii ile hiç ilginiz yek. 
Tarımla sanayii hirlesitdrmezseniz, beraber 

yürütmezseniz ve hastalıktan da kurtulamazsa-
nız, katlanmanız ve ilerlemeniz olmaz. 

O zaman hakikaten firengi, verem, bilhassa 
sıtma, tifüs gibi birkaç müzmin ve salgın has
talık memleketin kuvvetini, kudretini yarıya 
indiriyordu. 

Tarıma ehemmiyet veriliyordu, ama bugün 
ds hâlâ eskisine nazaran büyük fark var. Gün
kü, Erzurum'dan geliyor çiftçi, yalvararak bu
radan traktör alıp gidiyor. Bu şayanı şükran, 
ama o gün için bu da çek geri bir derecede idi. 

Üçüncüsü de sanayii ycfktu, ama o seneler 
ehemmiyet verilmedi; zaten 5,6 sene sonra Bi
rimci Cihan Harbi ilân edildi. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının eleş
tirilmesi icabeden birçok tarafları bulunmakla 
beraber, ben yalnız sağlık kısmı üzerinde dura
cağım. 

Tarımdan ziyade sanayie ehemmiyet veril
mesi hususu bence doğru değildir. Çünkü, mem
leketimizde tarımı geriye itmenin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu bilemiyorum. O müte
hassısın dediği gibi, her ikisini beraber yürüt
ün sk daha yerinde ölür kanaatindeyim. 

Cumhuriyetten önce sağlık hizmetleri haki
katen bu şekilde idi. Cumhuriyetten sonra plân
lı devreden önce koruyucu hekimlikle ve onun 
tamamlayıcısı tedavi edici hekimlikle gözle gö
rülür mesafeler kat edilmiş; "ir. Buna örnek ola
rak 1880 senesinde sıtmada eradikasyona, yani 
kökünden kazıma cihetine gidildi ve sıtma ta
mamen bugün çek az, 200, 300 vakayı geçmeye
cek bir dereceye gelmiştir ki, eradikasyonun 
manası da budur. Veremin de önümüzdeki sene
ler kökünün kazınması cihetine gidilecektir. 
1913, 1949 yıllarında 1200 yatak varken, bilâha-
ra 10 - 12 bin yatağa çıkarılmış. Memuriyît yap-
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tığım zamanlarda müracaat eden veremliler 
karşısında çok müşkül durumlarda kalırdı. Bun
lar bugün tamamen zail olmuştur, hattâ yalak
ların birçoğu boşdur. Plânda da ileride hasta
ların azalmasından dolayı boşalan yatakların, 
diğer umumî hastalıklar hastanelerine tahsis 
edilmesi öngörülüyor ve o dereceye de gelmiş
tir. 

1945'den başlamak üzere şehirlerden ayrı 
olarak kırsal bölgelerde, yani kazalarda halkın 
sağlığını daha yakından takip etmek gayesi ile 
10 ve daha fazla yataklı, yemekli sağlık mer
kezleri te'sis edilmiştir. Ondan evvel dispanser
ler vardı. Yatan hasta hariçten yemeğini geti
rir gibi gayet tuhaf şekiller vardı. Bunlar bu
gün artık zail olmuştur. 

Sağlık merkezine tayin edilen tabip, bu sağ
lık merkezinde (bunların üzerinde durması lâ
zım gelirdi; fakat o da bugünkü sosyalleştirme 
vaziyetine bu şekilde geilmiştir.) Poliklinik ya
pacak, hasta müracaat fişlerini tanzim edecek, 
öğleden sonra yardımcı personelimi alıp köylere 
çıkacak ve köyde evvelce tespit ettiği program 
mucibince çalışma yapacaktır. 

Plânlı dönemde başlamasına ve 15 senede bi
tirilmesi için de 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun çıkarıl
masına rağmen (ileride tafsilâtı verileceği gibi) 
hekim temin edilemediğinden sağlık merkezleri 
istenilen gayeye ulaşamamış ve kendisinden is
tifade edilememiştir. Birçok malzeme, ilâç ve bi
nalar da heder olmuştur. Vakıa, bugün sağlık 
merkezleri diğer sosyalizasyon bölgeleri haricin
de varsa da, lâyıkıyla istifade edilememektedir. 
Bu konudaki en mühim nokta personel meselesi
dir. Personelin temeli de hekimdir. Hekim ol
mazsa diğer yardımcı sağlık hizmetleri persone
li çalışamaz. Onları çalıştıracak ve murakabe 
edecek olan hekimdir. Bugün bu sağlık ocakla
rı hekimsiz olduğu için, yardımcı sağlık perso
neli murakabesiz kalmıştır. Mesleğim ve göre
vim icabı bizzat müşahede ettiğime göre, isteni
len randıman sureti katiyede alınamıyor. Bi
naenaleyh sağlık ocaklarında hekim bulundurul
ur} ası şarttır. Bu hekim bugün de temin edileme
miştir, ileride tekrar arz edeceğim. 

Plânın birinci döneminde sağlık hizmetlerin
de hedef, sağlık seviyesini yükseltmekti. Bunun 
için tedavi edici sağlık hizmetlerinin rasyonel, 

— 478 — 



C. Senatosu B : 93 12 . 10 . 1972 O : 2 

koruyucu hizmetlerin tesirli bir şekilde yapıl
masıyla sağlık hizmetlerini herkesin yararlana
cağı yaygınlığa kavuşturmak gayesi güdülüyor
du. Sağlık hizmetlerini sosyalleştirmek suretiyle 
istenilen randıman elde edilecektir diye 224 sa
yılı işbu Kanun çıkarıldı. Bu Kanun beşer yıllık 
3 devreye ayrılmıştı. Ben, 10, 11 sene evvel bu 
Kanun çıktığında, gayet dikkatle birkaç defa 
okumuş ve «15 senede değil ama, 30 senede tat
bik edilirse gene de büyük muvaffakiyettir.» de
miştim. Hakikaten ilk 10 senede pek az bir tat
bikat gördü. Şimdi, 1977 yılma kadar değil, 
1982'ye kadar gideceği Plânda belirtilmiş; ama 
ben buna da katî olarak inanamıyorum, şüphe
liyim. Bunun sebebi, personel yetiştirmeden bu 
işi başarmanın imkânsız oluşudur. 

Bu arada şunu da arz edeyim ki, millî sağ
lık hizmetlerinin uzun dönemde gerçekleşmesi 
yataklı tedavi kurumlarının tek elde toplanma
sı ve yatakların verimli kullanılmasına bağlıdır, 
Bu husus Plânda yapılamadı; yani diğer sağlık 
tesislerine sahip olanlar buna katiyen razı ol
madılar. 

Bir de Plânın personel temini konusunda çok 
yerinde olarak gösterdiği bir husus, yüksek öğ
renim mezunlarına uygulanacak olan yurt kal
kınması hizmetidir. Basında 2 sene olarak bah
sediliyordu; fakat konu görüşülürken, «Bu 2 
sene yoktur» elendi. Yürürlüğe girmesinden son
ra gerçekleştirilecektir. Bu gerçekleştirilmelidir. 
Zaman zaman ve Hükümette de vazifede bulun
duğum sıralarda bunlar bahis konusu edildi; fa
kat «Yalnız tabiplere mecburî hizmetin tatbik 
edilmesi adaletsiz olanaktır, hattâ Anayasaya 
aykırıdır.» denil Yalnı?; tabiplere değil, diğer
lerine de yurt kalkınması hizmeti tatbik edilme
lidir. 

Şimdi çok temenni ederim, bu yurt kalkın
ması hizmeti tasarısı biran evvel gelsin. Bu ta
sarı gelmeden ikinci Beş Yıllık Plânda gösteri
len ve 10 -15 vilâyeti kapsayan bu sosyalleştir
me evvelkine benzeyecek ve iyi tatbik edileme
yecektir, kanaatindeyim. Şayanı şükrandır ki, 
yardımcı sağlık personeli birinci dönemde haki
katen temin edilmiştir. 30 - 35 - 40 kadar sağlık 
koleji, ebe okulları, hemşire okulları (sağlık ko
leji namıyladır) gibi okullar açılmıştır. Kolej-
Tik vasfı ilk defa istendi/Hakikaten lisan ve 
kültür dersleri kondu; fakat bu değiştirildi, ki j 

bu hatadır. Lisan ve kültür dersleri, yardımcı 
sağlık personeline de hemşireye de şarttır. Biz 
vaktiyle 100 bin nüfusu havi 188 köyde, alaylı 
seriye başkâtipliğinden gelmiş sağlık memuruy
la çalıştık, ama artık devir tamamıyle kapan
mıştır; fakat hekim gene o günkü gibi yoktur. 
Büyük şehirlerde toplanmış olabilir, ama büyük 
bir değer taşımaz. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin 
ne demek olduğunu inceleyelim: 

Sağlık hizmetlerinin, hususiyle koruyucu he
kimlik vazifelerinin şehirlerden uzak yerlere, 
kırsal bölgelere kadar yayılması suretiyle, hal
kın ayağına kadar gitmesi; bir disiplin altına 
alınması, aşılarının yapılması, ilâçlarının kısmen 
parasız verilmesi ve tedavi edici sağlık hizmetle
rinin yerine getirilmesi, hekimin hastane dışında 
muayenehanesi olmaması, parasız muayene, te
davi ve ameliyatını yapması gibi hakikaten 
ideal gayeler güdülmüş ve seminerler tanzimi 
ile umumî efkâra ve meslek mensuplarına duyu
rulup anlatıldıktan sonra, 224 sayılı Kanun 1962 
senesinde yürürlüğe konularak bir de pilot böl
ge seçilmiştir. Fakat, yalnız sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilemeyeceğini merhum hocam 
Tsvfik Sağlam söylemiştir. Ben, seminerde böy
le bir söz söyleyip söylemediğini tahkik ve tet
kik ettim, hakikaten söylemiş ve bırakıp gitmiş. 
Tevfik Sağlam'm, hem ilmî hem nazarî ve hem 
de Birinci Cihan Harbinde tatbikatçı olarak 
Orduya ve memlekete, verem konusunda yap
mış bulunduğu çalışmalar da dâhil olmak üzere, 
çok büyük hizmetleri vardır. Şimdi kendisin
den sonra gelen meslek mensuplarının odasın
da fotoğrafları' bulunmaktadır ve buna da hak 
kazanmıştır. «Yalnız sağlık hizmetleri sosyal-
leşemez» demiştir. 

224 sayılı Kanun burada görüşülürken, bir 
koordinasyon çalışması ileri sürülmüştü. Haki
katen bir koordinasyon olması lâzım. Bayındır
lık Bakanlığı yolunu yapacak, suyu getirilecek, 
diğer hizmetler ile ulaştırma hizmetleri de bera
ber yürüyecek. Halbuki bu iki plânlı devre içe
risinde beraber yürümedi ve ben de 1,5 senelik 
Bakanlığım sırasındaki müteaddit temaslarımda 
bir fayda temin edemedim veya çok cüzî bir 
fayda temin edebildim. Bu çok cüzî fayda bile, 
diğer dairelerin biraz iğbirarını celbetti. Bir 

j sosyal adalet temin etme cihetine gidilirken, bi-
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lâkis iyi olmadı; bir köy ebesine 1 050 lira veri
lirken, bir posta memuru 300, bir tahrirat kâ
tibi ise 200 lira alıyordu. Hattâ buna ilk tepki 
de Muş'tan gelmişti. Şimdi bunları düşünerek 
bâzı tadiller yapma cihetine gidilmesine taraf
tar oldum. Buna başladık, fakat tabiî bizden 
sonra gelen arkadaşlar da devam edip tamamla
mışlar, ikmal etmişler. Bu 224 sayılı Kanun üze
rinde bâzı tadiller lâzımdı. Evet, bugüne kadar 
Meclise şevke dilmemiş tir, nerede olduğunu da 
bilmiyorum. 

Düşündüklerinden birisi de çok yerindedir. 
Biz 140 sene bir üniversite ile yetindik. Ben Tür
kiye Cumhuriyeti Dârülfünun'un son mezunu
yum. Haydarpaşa'dan istanbul cihetine nakli 
tekarrür etti, haklı idi. Hava muhalefeti sıra
larında polikliniklere hasta gelmiyordu. Fakat 
ikinci bir tıp fakültesini de Cerrahpaşa'da veya 
şimdiki Zeynep'hanım Konağında kurmayı ne
den düşünmedik? FKB'yi ve saireyi, fen kısım
larını oraya nakletmek de mümkündü. Hakika
ten güzel bir tıp fakültesi olarak yapılmış olan 
Haydarpaşa da feda edilmezdi. 

Bilâhara büyük Atatürk'ün emri ile Anka
ra Hukuk ve Tıp Fakültesi kurulmuştur ve bu
gün çok ileridir. Vazifem icabı birçok temasla
rım olmuştur; kısa zaman içerisinde, 20 - 30 se
ne içerisinde ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Ege'
de, Erzurum'da da kurulmuştur, yürümektedir. 
Erzurum Tıp Fakültesine halen Numune Has-
tanesincîedir, binaları yapılıp bitmek üzeredir. 
Bir senede 350 bin poliklinik muayenesi yapıl
mıştır, çalışanlar yorgun vaziyettedirler. De
mek ki, Diyarbakır, Erzurum, Adana gibi bü
yük şehirlerde materyal mevcuttur. O vakit 
Haydarpaşa'da az diye tamamen terk edilmesi 
hata idi; fakat bu hatadan dönülmüştür. Şa
yanı şükrandır ki, bu iki plânlı devrede de bir
çok tıp fakülteleri açılmıştır. 

Her köyde bir sağlık evi yapılacak. Burada 
ebe oturacak, lojmanı da yapılmış olacak. Nü
fusu 12 bin ve nihayet toplam nüfusu 15 bin 
olan ve Üçüncü Plân döneminde nüfusu 10 bine 
kadar olan ve plânda derpiş edilen yerlerde bu 
yapılacak. Şimdilik toplam nüfusu 15 bin olan 
yerler için mevzubahis, 8 - 10 köye bir sağlık 
ocağı yapılacak, il merkezlerinde hemen her 
türlü sağlık tesisleri ile merkezler himaye edi
lecek ve büyük ilçelerde 50 yataklı birer hss-
tane yapılacak. 
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Sağlık ocakları biraz gecikmiş ve plân he
deflerine tam ulaşmamıştır. Birinci Beş Yıllık 
Plân hedeflerinin bir kısmı yapıldı. Sağlık ev
lerine her sene bütçe mülâhazası ile plân hedef
lerinin çok altında tahsisat ayrıldı. Bâzı sene
ler de tamamen plândan çıkarıldı. Ben sordum; 
«Plâna konulmadı» denildi, ikinci Beş Yıllık 
Plânın ilk senesinde ve müteakip senelerinde 
yapılması lâzımgelen sağlık evleri idi. Bu ilk 
nüvedir. Ebe orada oturacaktır. Plânlamanın 
bu kitabında gösterilen sağlık evlerinin birçoğu 
kira ile tutulmuş ve haftanın muayyen günle
rinde gidilip hasta bakılan evlerdir. Halbuki 
en lüzumlu olan budur. Çünkü, biz çocuk vefi
yatının önüne bugüne kadar geçememişiz. Ben 
binde 150 biliyordum, bu kitapta binde 153 di
yor. Değer memleketlerde meselâ Almanya'da 
binde 28, Meksika'da binde 60: Bizde nispet 
henüz binde 150"de aşağı düşememiştir. işte 
burada, sağlık ocaklarından veya iki devrede 
yapılan çalışmalardan azamî istifade edileme
miştir. Sebebini de daha önce arz ettim. Ta
mamen personel ve hususiyle tabibin, hekimin 
olmamasıdır. Hekim olmayan yerde halk yapı
lan aşıyada hiçbir şeye de emniyet etmez, 
Bunda haklıdır. 

Hattâ FKB diye bir ihzari sınıfın ben şah
sen taraftarı değilim; ama bunu burada ele 
almak uzun bir hikâye olacaktır. Bunu son 
sınıfta, hatâ mezun edip öyle okutmalıdır. As
kerî hakimlerin Gülhane'de tatbikat gördüğü 
gibi hekimlerimizin tatbikat görmesi, gittiği yer
de ondan sonra koruyucu hekimliği yapması ar
zulanır. Koruyucu hekimliği yapacak; ama bir 
taraftan da tedavi edici hekimlik için müracaat
lar olacak, Bu müracaatîerin karşılaması, bir 
şeyler yapması icabeder, Bu düşünüldü; ama 
tabip odaları tıp fakültesinin yedi sene olmasına 
karşı çıktılar. Ben Sağlık Bakanı iken bütün 
ocaklar boş, tabiplikler boş, buralara nasıl 
doktor göndereceğim düşüncesi ile hareket et
tim. Şimdi altı sene olarak devam ediyor. 

Doğum üzerinde nüfus plânlaması kâfi dere
cede müessir olamadı, Bâzı lüzumsuz propa
gandalar, basa menfaat temin edenler tarafın
dan yapıldı. Kanun gayet yerindedir, isteyen 
istediği adette çocuk yetiştirecek; fakat istemez
se çocuk yetiştirmeyecek. Şu. bu hastalığı ya
pıyor diye propaganda yapıldı. Sureti katiyede. 
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Yüzbinlerce, milyonlarca, milyarlarca tecrübe
ler yapılmış ve bugün ilim bunu tatbikata sür
müştür. ilk hekimlik yaptığımız sırada bize 
müracaatlar olur, çocuk yapılmaması için ilâç 
istenirdi. Çok tuhaf ilâçlar vardı ve banların 
kadının sağlığına zararı oluyordu; ama şimdi 
ilim keşfetmiştir ve çok doğrudur. Yüzbinde 
bir de ihtilât olsa veya yine kendi kusuru ile 
ilâcı almama veya başka sebeplerle bir kompli-
kasyon olduğu saman, ihtilât olduğu zaman ilâ
cın aleyhinde propaganda yapılıyor. 

Şimdi, insangücünden elbette istifade ede
biliriz ; ama biz insana insanca yaşayacak bir iş 
temin etmezsek, çoğalmadan ben bir fayda 
temin edileceği kanaatinde değilim. Bu kürsüde 
eski bir arkadaşımız tarafından da dile getirildi. 
Kendisi şimdi burada yok. «Biz 60 - 70 milyon 
olalım. Olalım; ama şuurlu olalım. Verimli bir 
şekilde, sanayimizi ilerletelim, hattâ nüfusumun 
kâfi gelmezse, dışardan işçi alacak şekle gele
lim de elbette çoğalalım.» demişti. Bugünkü nü
fus artımı 1950 rakamı ile binde 46 dır. Bilgim 
Plânlamanın kitabında binde 39,9 gösteriyor, 
ölüm binde 21. Şahsen de bu mevzu ile çok meş
gul olmuşumdur. Şimdi ölüm oranı binde 13,5 
dur; yani doğumda, nüfus artmasında hiçbir 
netice alınmamış. Doğumda 7 asahra olmuş; fa
kat ölümde de 7 azalma olmuş, Binaenaleyh, bir 
netice yok, yine nüfus bütün şiddetiyle çoğalı
yor. Bu çoğalma bilhassa doğu vilâyetlerinde, 
köylerinde çok. Meselâ, Muş'da müracaat eden
lerden, ki bunlar da 2 veya 3 kişi, birisinin 14 
çocuğu var, 15 nci çocuğu artık istemiyor. Biri
sinin de yine 9'dan fazla çocuğu var. çok çocu
ğu varmış, 9'u yaşıyor diğerleri yaşanıyormuş. 
Muş'da bunlar müracaat etmiş. Basıları müraca
at etmiyorlar; yani kadınlar hayatlarına kaste
derek çocuk düşürmek için uğraşıyorlar, Sene
de 5Ö0 bin deniyor, ama bu adedin s'hhatli oldu
ğuna kani değilim, 500 bin değil; fakat 40 - 50 
bin civarında kadın çocuk düşürmek için yaptı
ğı ilâç ve gayrifeımî usuller sonunda hayatları
na son veriyorlar, hayatlarını heba ediyorlar. Bu 
doğrudur. 

Bunun yerine ilmin, fennin son 15 - 20 sene
de keşfettiği ve bizim, arayıp bulabildiğimiz araç
lar ve ilâçlar kullanılabilir, ilâç alınması ke
sildiği zaman hiçbir kusur bırakmıyor. Ama bun
lar bir türlü anlatılamadı ve istenilen çalışma 

eklo edilemedi. Burada da pek üzerinde durul-
:nadığım görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci ve İkinci Plân 
döneminde 25 ilde sosyalleştirme yapılmıştı. 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda büyük şehirler de sos-
yalka iyona alınmış. Bunlar evvelden beri dü
şünülüyordu, daha büyük vilâyetlere bunu götü
relim eleniyordu Üçüncü Plânda bu düşünülmüş. 
Bunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Yozgat, Tokat, 
rliğde, Sinop, Çorum, Kırşehir, Çankırı, Afyon, 
Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Ordu, Uşak, Bile
cik, Amasya, Muğla, Konya, Samsun, Giresun, 
ki benim Giresun vilâyeti için bir takririm var, 
bu vilâyet 1986 senesinde diğer vilâyetlerle bir
likte sosyalleştirmeye alınmıştır, burada bir zü
hul va-dır çıkarılmasını arz ettim, 

Bu vilâyetlerde koy tipi sağlık ocağı 882, 
şehir sağlık ocağı 520, sağlık evi 4516, kamu sağ
lı!: dispanserleri 203 olarak düşünülmüş. Bunlar 
gayet güzel; fakat, Birinci ve İkinci Plân dö
nemindeki sağlık hizmetlerini sosyalleştirmedeki 
durumu gözden geçirmek yerinde olacaktır. 

1962, 1963 senesinde Muş pilot bölge olarak 
ele alındı. Hakikaten ilk zamanlarda yardımcı 
sağlık elemanı, diğer personel buralarda vazife 
aldı, Bu personele yan ödemeler de diğer yerler
de çalışanlardan, farklı ödendi ve bu iş yürüdü; 
fakat o zaman Sağlık Bakanlığında bu daireyi 
yürütenin feryadına rağmen, bu bölgenin hari
cinde kalan sağlık personeline de yan ödeme ve
rildi. Hattâ istanbul Sağlık Müdürüne de bu yan 
ödeme verildi. Yan ödemeler diğerlerine de teş
mil edilince bu bölgelerde çalışmaya rağbet azal
dı ve yapılan vaitler de yerine gelmedi. 

Bu işin aksaması ehemmiyet verilmemekten 
değildir. Sağlık sosyalizasyonu zaten demir per
de gerisi memleketlerde, isveç'te ve ingiltere'de 
tatbik edilmiştir. O sıralarda bir İngiliz misa
fir gelmişti, ona sordum : «Siz bu sağlık hiz-
metılerini sosyalleştirmeyi birden yaptığınıza 
göre bina nasıl buldunuz, nasıl bu işi halletti
niz?» Verdiği cevap şu : «İngiltere Hükümeti 
elbette binayı da, yani sağlık ocağı ve saireyi 
de kısa zamanda yaptı, halletti» 

Bu iş kolay değil, çok zor bir yük altına gi
rilmiştir. Hattâ o zaman iktidarda bulunan İş
çi Partisi bunu yapmış, muhafazakarlar ikti
dara geldiği zaman bunu bozmaya kadar git
mişler. Çünkü ingiltere bütçesini alt üst etmiş. 
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Buna rağmen bozmaya cesaret edememişler. 
Bir defa adım atılmış deındi ve geri alamadılar. 

1962, 1963'de Muş'ta 19 ocak hemen hemen 
doluydu; fakat bugün burada 2 ocakta personel 
var, bir de mütehassıs var. 

1963, 1964 Ağrımda 32 ocağa mukabil bugün 
2 ocakta hekim var, o da muhakkak merkezde
dir. 

Bitlis'de 14 ocak var, 2 tanesinde personel 
var. Hakkâri'de hiç mütehassıs yok. Kars'ta 
71 ocaktan 8 tanesi dolu diğerlerinde 11 müte
hassıs var. 

Trabzon'un durumunu da göreceğiz. Muka
vele yapılmaktan sarfınazar edildi; yani hariç
te muayenehane açıyor. Hekimlik mesleğiyle 
diğer meslekler bir olamıyor. Hariçte ve bil
hassa yabancı memleketlerde cazip işler bulu
yorlar. Yabancı memleketler başka meslek 
mensuplarını istemiyorlar, ama hekimi istiyor
lar; fakat, biz memleketimizi sevdiğimize göre 
ki, bundan hiç kimse şüphe edemez ve bizim ye
tiştirdiğimiz evlâtlarımız da sevdiklerine göre, 
bu yurt kalkınması hizmetini seve seve yapmalı
dırlar. Biz de «yurt kalkınması hizmeti kanu
nunu» bir an evvel yürürlüğe sokmalıyız. Her
kes en az iki sene uzak veya yakın demeden 
memlekette hizmet etmeli; kendilerine de yan 
ödeme gibi bâzı hususlar da temin edilmeli; 
ama mutlaka memleketin her yerinde hizmet 
etmeye gitmeli. Biz de gittik ve hizmet ettik. 
Demirperde gerisi memleketlerde bu iş mecbu 
rî; fakat bir kısım memleketlerde daha fazla 
tatmin ederek gönderiyorlar. Biz bunu yapa
mıyoruz. Hattâ Personel Kanununda mukavele 
meselesi ileri sürülmüştü; fakat bu kabul edil
medi, kaldırıldı. Biz bu personeli mukavele ile. 
çalıştırmalıyız. Yurt Kalkınması Kanunu kabul 
edilirse, Hükümet ihtiyacı olanı gönderir, ihti
yacı olmayanı 2, 3 ay içerisinde serbest bıra
kır. 

Bizleri üniversite parasız okuttu. Biz neden 
bu memlekete iki sene, üç sene hizmet etmeye
lim?.. Fakat bâzı kimseler, bu iş başıboş bıra
kılınca «O gitmiyor sen neden gidiyorsun?» gi
bi bugünkü malûm durumlarla gençlere bu fi
kirleri söylüyorlar. Hakikatte yurt kalkınması 
hizmeti, yüksek okullarımızda parasız olarak 
okuyan bu kimselerin omuzlarımda olmalıdır. 
Avrupatta, Amerika'da bu okullar tamamen 

paralıdır. Hattâ tevhidi tedrisattan evvel biz 
birkaç sene ortaokul sıralarında para veriyor
duk. Üç taksitte 6'şar lira.. O zamanlar 6 lira, 
zamanımızın parası ile senede 600 lira veriyor
duk. Sonra, tevhidi tedrisatla kaldırıldı, ilkokul 
mecburî yapıldı. Üniversiteler bizde paralı ol
madığına göre bu memleketin ücra köşelerine 
kadar hepimizin gidip ikişer, üçer seme hizmet 
etmelerinde hiçbir sakınca olmamalıdır. Yurt 
kalkınmasında hizmetler kanunlarla yürümez
se, Plânlamanın yaptığı bu Üçüncü Beş Yıllık 
Plân da evvelkiler gibi akim kalır. 

Van'da 28 ocak bulunmakta. Bu ocaklarda 
2 mütehassıs, 3 ocak tabibi var. Erzincan'da 31 
ocak da 9 pratisyen. 9 mütehassıs, Erzurum'da 
72 ocak da 15 doktor var. Bu 15 doktorun da 
tahmin ederim ki, hemen hemen 10'u merkezde 
ve kaza merkezlerindedir, ocaklarda tabip yok
tur. Senelerden beri ispir'in Hınıs mevkiine 
doktor gönderilmemiştir, bulunamamıştır. Di
yarbakır'da muvakkaten Tıp Fakültesi bulun
maktadır. Hem Diyarbakır'da hem de Erzu
rum'da 150'yi mütecaviz mütehassıs, profesör, 
doçent mevcuttur. Diyarbakırlda fakülte ol
ması dolayısıyle doktor sıkıntısı yoktur, diğer 
fakülteler onu finanse edivor. Siirt'te 27 oca
ğın 10 tanesinde tabib var, mütehassıs yok. 
Urfa'da 44 ocağın i5 tanesinde doktor var, 
kaza ocaklarında yok, 6 tanesinde de mütehas
sıs var. Mardin'de 4ti ocağın 15'inde pratisyen 
tabib var, iki de mütehassıs var. Adıyaman'da 
23 ocağın 10'unda tabib, 4 mütehassıs, Elâzığ'da 
32 ocakta 15 pratisyen sağlık ocağı tabibi, 15 
mütehassıs var. Bragöl'dr 17 ocağın üçünde 
ocak tabibi var, mütehassıs hiç yok. Malatya'da 
41 oeağın 15'in sağlık ocağj tabibi, 11 mütehas
sıs, Tunceli'de 21 ocakta 6 sağlık ocağı tabibi, 
1 mütehassıs var. Artvin'de 29 ocağın 10 pra
tisyen 1 mütehassıs var. Rize'nin 27 ocağında 
10 pratisyen ocak tabibi, 11 mütehassıs bulun
makta. Trabzon'da 55 ocak var; 72 ocak var
dı, vazife yapmadığını görüyordum, Bakanlığım 
sırasında biraz daha bu miktarı azalttım. 

Akçaabat'ın Düzköy ismimde bir nahiyesi 
var. Oraya tabip gönderemiyoruz. Ayrıca onun 
da sağında solunda birçok ocaklar vardı. Şim
di 11 tane tabip, 18 pratisyen, 32 mütehassıs 
var. Bu da mukaveleye zorlanmamıştır. Dışarı
da muayenehanesi var hem de hastaneye bu şe-
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kilde hizmet ediyor, ki bu iyi değil. Bu, plân
lamanın, kanunun, hepsinin gayesinden çıkıyor. 
Giresun'un 44 ocağında 11 mütehassıs, 11 ocak 
tabibi, Gümüşane'de 30 ocağın beşinde tabip 
var mütehassıs yok. 

1982 - 1967 devresinden sonra mütehassısı 
bu yerlere bir - iki ay için dahi göndermek bir 
marifet oldu. Buna bir çare lâzımdı mecburî 
hizmet ve saire. Bunu da yürütemedik; ama 
hiç olmazsa bir - iki vilâyeti tam olarak ikmal 
edelim. Bunu büyük merkezlerde yaparsak, 
oralara daha çok eleman bulunur. Sosyalleştir
me deyince dışarıda iş bulunduğu müddetçe 
gelmeyecektir. Hattâ yabancı memleketlerden 
fazlasıyle isteniyor. İşte bunun temini için, yüz
de yüz olmasa bile yüzde 50'sinin temini için 
yurt kalkınması hizmeti kanununun biran ev
vel çıkması lâzım. Mütehassısı da, diğeri de bu 
memlekete iki sene üg sene hizmet etsin, ondan 
sonra istediği yere gitsin. Diğer memleketler 
de öyle.. 

Maraş'da 51 ocakta 14 pratisyen, 10 tane 
mütehassıs var. O vakitler çok masraf oluyor
du. Her sağlık ocağı normal olarak 200 bin li
raya mal oluyordu. Dağbaşlarında, ücra yerler
de, lojmanı da var, fakat bu da mahzurlu, önce 
yolu yapabilmelidir. Yolu yapamıyoruz, kışın 
açamıyoruz. Bunun için birkaç hekimi ilçe mer
kezlerine teksif etmeli, yardımcı personeli ora
ya koymalı, haftanın muayyen günlerinde bu 
yerlere hekimi göndermelidir. Çünkü, bizim 
köylerimiz ufak köylerdir. Hiç olmazsa 200 - 500 
nüfuslu olsa berberi, lokantası, fırını ve sairesi 
olur. Hiçbir şeyi yok Gece kibriti olmasa nasıl 
sokağa çıkacak. Hattâ bu ocakları istimlâkten 
kaçarak köyün biras dışına yaptılar. Bunları 
bizzat gittim gördüm. Bu yanlış... Kışlalarla, ce
zaevleri şehrin biraz dışında olur, ama, hastane, 
okul, şehrin muayyen bir yerinde bahçe içeri
sinde, geniş sahada olur. Halbuki istimlâk 
meselesinde Erzurum'da doğumevi çok güç 
durumda idi ona istimlâk bedeli bulduk; fakaJt 
ebe okulu plânda bir - iki sene kalmasına rağ
men bedeli verilemediği için yapılamadı. On
dan sonra bir de Nevşehir vardır, plânlama 
durdurdu, bana öyle söylediler. Çünkü teklif 
edildiği halde, onunla beraber daha 5 vilâyet 
var. Diğer yerlerin hekim ihtiyacının teminin
den sonra, buralara gidilmesi lâzımgeldiği söy
lendi. 

Şimdi üçüncü defa tekrar arz edeceğim. An
kara, istanbul, izmir, buradan o tarafa rotas
yon çok güçtür. Bu fikirler güzeldir; fakat 
çok güçtür. Doğu cidden muhtaçtır. 25 sene 
evvel vazife yaptığım Güınüşane'nin Bayburt 
kazasında tifo - tifüs salgını vardı. Birkaç gün 
evvelki basında aynı yerdeki tifo vakası yine 
yer aldı. Binaenaleyh, hekimsiz ne aşı, ne su 
muayenesi, ne bakteri muayenesi ne şu, ne bu 
yapılamaz. Hekimsiz olamaz. Yardımcı personel 
kâfi olmamakla beraber, eskiye nispetle % 500 
artmıştır, 30 ilâ 40 okul açılmıştır, çok şayanı 
şükrandır ve yerindedir. Büyük hastanelere 
mütehassıs, malzeme ve saire bulmak çok zor
dur. Asıl koruyucu hekimlik, çevre sağlığı... 
Bunların burada bahsi var, ama 40 sene evvel 
işe başladığımız gündeki çevre sağlığı, salgın 
hastalıklar, difteriler, kızamıklar, iyi kontrol 
edilemediği için hâlâ devam ediyor. Bu, ancak 
hekimle olur. Binaenaleyh, buralara hekim ar
kadaşlar gitmeli. 

Merhum Refik Saydam'm çok büyük hiz
metleri vardır ve şöyle demiştir «Gidin iki se
ne noksanlıklarınızı tamamlarsınız, halikla te
mas edersiniz ve memleketi anlarsınız. Yalnız, 
istanbul, Ankara, izmir gibi şehirleri değil, hal
kı. anlayacaksınız ve onları göreceksiniz» de
miştir. Ben bu fikre taraftarım, yalnız ben de
ğil burada Parlamenter avkadaşlar da vardır. 
Artık doktor arkad aşlarımız buralara iki, üç 
sene gitmelidirler. Artık jenede 400 değil, 800 
kadar hekim çıkarıyoruz; fakat gönderemiyo
ruz. Bu hususta size bir misal vereyim, burslu 
bir hekim adayı genç bana aynen şöyle dedi, 
«Ben son sınıftayım ve aynı zamanda burslu
yum, fakat hoca beni asistan olarak almak is
tiyor tavassut eder misiniz ben gitmeyeyim» 
diyor. Ben de tabiî lâzımgeleni söyledim, ama 
gitmeli. 

Sözlerimi bağlıyonım. 224 sayılı Kanunun 
17 nci maddesi «Bir bölge de sağMı hizmetleri
nin iyi bir şekilde yürütülmesi için gereken te
sisler, lojmanlar, mateme, araç ve personel te
min edilmeden o bölge de sosyalleştirme plânı 
tatbik edilemez.» Yani hemen bu sene bunların 
binalarına başlamak dahi hatalıdır... Personel 
durumunu hallettikten sonra bu çalışmalar 
memlekete, halka yararlı olacak ve plân da iyi 
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tatbik edilmiş olacaktır-. Aksi takdirde yine bir 
ve ikinci dönemlerdeki vaziyete düşer. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Somun-
oğlu. 

Sayın Ömer Ucuzal söz sımsı sizde, ama 
saat doldu, mesai saatinin bitmesine 5 dakika var. 

Herhalde konuşmanız 5 dakikaya sığmaz, yarın 
konuşursunuz. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (ürfa) — 
Sayın Başkan, kaç kişi var acaba? 

BAŞKAN — Beş kişi var. 
Efendim 13 Ekim 1972 Cuma günü saat 

10,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,55 

*>&<( 
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1. _ Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
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