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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Sosyal işler Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe, Tunceli Üyesi Arslan Bora seçildi. 

THY Araştırma Komisyonuna mehil veril
mesine dair Başkanlık Divanı tezkeresi kabul 
olundu. 

Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977) Kalkınma 
Plânının tümü üzerindeki görüşmelere bir süre 
devam olundu. 

13 . 10 . 1972 Cuma günü saat 10'00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 18,55'te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Baştkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

i>9<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saa;i : 10,00 

BAŞKAN : Başkianveık'.H Hayri Mumcuoğlu. 

KÂTİPLER : M. Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üook (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşimi açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Üçüncü Be§ Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komis
yonu raporu (Millet M e elişi 3/906; Cumhuriyet 
Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma ta
rihi ; 6 . 10 , 1972) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yılkk Kalkınma 
Plânı üzerindeki müzakerelere devanı ediyoruz. 
Komisyon vo Hükümet hasır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sözcü 
olarak kaç kişi konuşacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, filhal grup adına; 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuza1, 
Millî Birilik Grubu adına Sayın Kâmıil Karave-
lioğlu. 

yin Atmaca, Sayın. Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sa
yın Mehmet Hazer, Sayın Sadık Artukmaç. 

Söz sırası Sayın Ucuzal'da. Buyurun efen
dim. 

A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, Sayın arkadaşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllıık Kalkınma Plânı ürerinde, 
Adalet Partisi Grubu adına birinci defa konu
şan Saym Orhan Kürümog'lu arkadaşımın bü
tün beyanlarına aynen iştirakle sözlerime baş
lıyorum. 

Üçüncü Beş Yılhık Kalkınma Plânı ile Türki
ye, bir dönüm noktasının.başlangıcını rahatlık
la aşmanın içine girmiş bulun maktadır. Bunu 
ifade ederken Türkiye'nin planlı devreye girme
den evvelki ve ondan sonraki dünlerini hatırla-

Sahıslan adına söz isteyen, savın üyeleri de t 7 a hatırlaya, bile bile arz ediyordun 
arz '.diyorum: Sayın Ziya Termen, Sayın Hüs-s-

(1) 1-11 S. Saydı basmayazı 9 . 10 . 1972 ta
rihli 90 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Bu büyük eseri tetkik buyurduğumuzda gör
dük ki, Türkiye, rakamlarla ifade edilen husus
larda, gerçekten ekonomik ve sosyal sahada 
büyük inkişaflar sağlamıştır. Ama, Türkiye'nin 
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50 yıllık Cumhuriyet devrindeki kaynakları na
zarı itibara alınıp, millstimiizin çalışkanlığı da 
düşünüldüğü takdirde, oldukça geride kaldığı
mızı da kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sönüme başlarken, 
elimizdeki bu büyük eseri değerlendirımek için, 
plânlı devreden evvelki durumumuz ile plânlı 
devrenin başlamasından şonrafki durumumuzu 
iyi heaaıbeıt.meımiz lâzîımgeldiğiini arz etmiştim. 

On yıl evvel ilk Birinci Beş Yıllık Kalikın-
nıa Plânı yapılırken Türkiye'nin ekonomik, sos
yal ve kültürel sahaia yapacağı yatıranlar 59 
milyar olarak hesaibedilmiş; fakat yüzde yüz 
olarak değiilse bile buna yakın bir nispette ya
tınım yapıldığı görülmektedir, ikinci Plân dev
resinde yine beş yıllık devremin sonuna kadar 
yapılacak ya!trrım1arm 59 milyardan, 119 miilya-
ra çıktığını ve bunun da 119 milyara yakın bir 
nispatite icra edilmiş bulunduğunu gornıskteyîz. 
Bugün elimizdeki Üçüncü Beş Yıllık Plâna bak
tığımızda, bu rakamın 291 milyara yükseldiğini 
görüyoruz. Bu, hepimiz için bir mutluluk kay
mağı olmaktadır. Yalnız, geçen 4 günlük müza
kere devresi içeriğinde ve plânın hazırlanışı sı
rasında, geçmiş Birinci ve ikinci Beş Yıllık 
Plân devrelinde tatbikatın aksatıldığı, yerine 
getıirilmedliği görülmektedir. Neıtekim, iki gruba 
mensup sayın arkadaşlarımız da bunu dile ge
tirdiler. 
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Yüce Meclislerin huzuruna gelmesi imkânı var
ken bu şekilde gelmeyişinin büyük zarara sebe-
b'Olacağım hatırlatmak mecburdyeltindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de Birinci 
Plân, dönemlinin 1965 dilimline isabet eden yılın
da, hepinizin bildiği gibi, Adalet Partisi tsk ba
şına iktidara geîmişitiir. Bu mühim hadiseden 
sonra, heplinliain bildiği gibi, bu iktidara karşı 
Türkiye'nin sayası hayatında yavaş yavaş kıpır
damalar başlamıştır. Bunların başında talebe 
hareketleri gelir,. Üniversite ve yüksek okulla
rın bir kısmında görevli profesörler, doçentler 
ve asistanlar, «devrimci» sözcüğü ile başlayan 
birtakım kuruluşlar, fikir kulüpleri, yine «dev
rimci» sözcüğü ile başlayan bir kısım sendika
lar Devletin bünyesinde görev almış ve fakat si
yasî kanaati iktidara gelen partinin kanaati ile 
anlaşmayan bir kısım Devlet memurlarının, bir 
kısım meslek odalarının, sayılamayacak kadar 
derneklerin hareketleri ile bunların tutum ve 
davranışlarının yanında, vatan sathında yapı
lan çay mitingleri, fındık mitingleri, Doğu mi
tingleri birbirini takibetmiştir. 

Ankara ve İstanbul'da hemen hemen her gün 
büyük mitingler ile uydurma «Kanlı Pazar» 
mitinglerine, Anayasaya saygı mitinglerine va
rıncaya kadar, bu mitingleri tertibed enlerin ba
şında tarafsız yargı organlarının içinde görev 
veren bir kısım görevliler, yine üniversite ve 
yüksek okullarda vazifeli profesör, doçent ve 
asistanlar bulunuyordu. Bu arada siyasî parti
lerimiz de kendilerine göre bir tutumun içinde, 
«Toprak işleyenin, su kullananın» fikrini orta
ya atarlar ve Anadolu'nun bir kısım köylerinde 
bu slogan hükmünü icra etmeye başlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yirmi sone 
evvel icra ediyordu. Bu sözden evvel icra edi
yordu hükmünü. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk, dikkatle 
izliyorum Sayın Ucuzal'ı. Buyurun efendim, 
lütfen. 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — TRT nin bir 
kısım neşriyatında birtakım teşvikler; hele gü
nün 17,30 saatlerinde bir «Ocakbaşı» veya «Köy 
odası» saati vardı. Bunları hepiniz hatırlarsınız 
değerli arkadaşlarım. 

Allah'ın her günü talebe firmları yapıldığını 
ve bir gün de Bayazıt Kulesine bir kızıl paçav
ranın çekildiğini hepiniz iyi hatırlarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir iş yapılırken o 
işin bir normal statüye dayanarak, normal za
man içerisinde yapılması, bir de normal olma
yan hadiselerle birlikte zamanında yapılamama
sı vardır. Gruplara mensup arkadaşlamımz ge
çen Birinci ve ikinci Beş Yıllık devrelerde Tür
kiye'deki siyasî durumunun normal denecek bir 
hava içerisinde geçtiğini kabul ediyorlarsa, bu 
mümkün değil. Etmiyorlarsa, o zaman plânı ic
ra eden iktidarın veya icracıların normal vazife 
yapmadığı yolunda bir tenkid içine girmeleri 
haksızlık olur. Türkiye'de hepinizin b'Miği gi
bi, Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) ve İkinci 
Beş Yıllık Plân devresi (1967 - 1972) senelerim
de hiç de arzu edilmeyen siyasî, sosyal birtakım 
hadiselerim cereyanına şahidolmuşuzdur. Bunla
rı teiker teker dile getirmekte, bir defa daha dö
nüp maziyi hatırlamada ve böylece Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının daha büyük çapta I 
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16 Haziranda Devrimci işçi Sendikaları, ya
ni DİSK in istanbul hareketi; bu hareketleri 
takiben memlekette banka soymaları, bir kısım 
yabancıların kaçırılıp fidye isteme hareketleri
ni, dağlarda gerillâ kamplarının kurulduğunu, 
şehirlerde bu gerillâcıların şehir eşkiyası kısmı
nın faaliyete geçtiğini, vazife başında nöbet tu
tan polislerin kurşunlandığını, üniversitelerde 
artık üniversitelerin, kürsülerin ve makamların 
işgal edildiğini ve bir üniversitemizin 9 saat gü
venlik kuvvetlerine karşı silâhlı müsademe ver
diği yer, yani şehir eşkiyalarının karargâhı ha
line geldiğini biliyorsunuz. Generallerin evine 
bomba konup patlatıldığına, türlü soygunların 
yapıldığına ve bu hareketlerin içerisine karışan 
iki siyasî partinin de sonradan kapatıldığına 
hepimiz; Türkiye ve dünya şahit olmuştur de
ğerli arkadaşlarım. 

Bu hâdiselerin cereyan ettiği ülkede, neden 
Birinci veya İkinci Beş Yıllık Plânlar tespit edi
len hedefine erişememiştir, yolunda hem tenkit 
edeceksiniz, hem de plânın veya tatbik eden si
yasî partinin ekonomik görüşü üzerinde dııra-
cateını*,,.. 

Sevgili arkadaşlarım, elimizdeki Anayasa 
gayet açık olarak, Türkiye'de karma ekonomi 
sistemi tatbik edilir, hükmünü taşımaktadır. 

Üç günlük müzakere sırasında gerek grup
ları ve gerekse şahısları adına konuşan arka
daşları hep beraber dinledik. Bir çok ithamlar 
yapıldı. Evvelâ, önümüzde müzakeresi yapılan 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının, ikinci 
Beş Yıllık Plân fikri tesiri altında kaldığı iddia 
ediliyor. Birincisi de, ikincisi de, üçüncüsü de 
Anayasanın tespit ettiği karma ekonomi siste
mine bağlıdır. Elbette birbirine benzeyecektir 
sistem bakımından. 

«Az gelişmiş ülkelerin kalkınmaları kapita
list sistemle olmaz» derler. Fikirdir, hürmet edi
yoruz. Yalnız, bu sistemin karşısındaki sistemin 
adı nedir?.. Bu arkadaşlarımız bunu söylemi
yor. Bizim elimizdeki üçüncü eserde kapitalist 
'sistem mevcut değil, değerli arkadaşlar. Ana
yasamızda da böyle bir sistem mevcut değil. 
Karma ekonomi dendiği yerde, artık, sistemin 
adı kapitalist olamaz. Fikirdir, saygı duyuyo
ruz dedim; ama her iki sistemin de rahatlıkla 
münakaşasını yaparız. Rahatlıkla tatbikat gör
müş yerlerdeki emsallerini ele alıp değerlendi

rirsek, arkadaşlarımızın adını söyleyemediği sis
temin dünyada muvaffak olduğu bir ülkeyi de 
göstermek mümkün değildir. 

Kaynakların normal kullanılmadığı iddiasın
dalar. Değerli arkadaşlarım, biraz evvel kısmen 
hatırlayıp arza çalıştığım Anayasa dışı gayri-
meşru, gayrikanunî yollara sapmış ve neticede 
Türkiye'yi bu hale getirmiş olayların cereyan 
ettiği memlekette; arkadaşımla bir noktaya 
geliyoruz, kaynaklar cidden istenilen şekilde 
kullanılamamıştır; fakat kullanılmayışının se
bebi, bu plânı icra eden kişilerin tutumundan 
değil, icranın harektine mâni olan kişilerin tu
tumundan dolayıdır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) — 
Bravo! 

ÖMER ÜCÜZAL (Devamla) — Demin kıs
men sıralamaya çalıştığım olay ve hâdiseler 
Türkiye'de cereyan ederken; siz Sayın Tunçka-
nat, bu olayların gayrikanunî olduğunu, Anaya
sa dışı tutum ve davranış olduğunu belirtip 
bu olaylarda görev yapma sıkıntısına düşen ic
racılara ne derece yardımcı oldunuz? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Kime hitabediyor? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, böyle bir pole
miğe girmeyelim lütfen. Hem vaktimiz dar, hem 
de.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım; Sayın Tunçkanat, oturduğu yerden, 
kaynakların normal çalışmamasının sebebi yo
lunda ileri sürdüğüm fikri «Bravo» kelimesiyle 
karşıladı da onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, «Bravo» kelime
sini ne maksatla söylediğinin izahı mümkün 
değil. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Alaylı ve 
istihza.. Onun için vazifeye davet ediyorum 
Sayın Başkanım kendilerini.. 

Evet, bir Deniz G-ezmiş'in Şarkışla'da yaka
landığı günün ertesinde zatıâlinisin bu kürsü
den gelip, Hükümete karşı söylediğiniz sözlerin 
hâlâ canlı şahidiyiz. Bu mikrofonlar da şahit. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, plânla bunların ne alâkası var? 

BAŞKAN — Efendim, ikazımızı yapıyoruz. 
Lütfen. 

Devam edin efendim. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, söz istediniz; 
talebinizi değerlendireceğiz efendim. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Sizin böyle 
bir mecburiyette olduğunuzu hatırlatmak için 
konuşmadım. Fikrimi beğenirsiniz, beğenmez
siniz; böyle bir mecburiyetiniz de yok. 

BAŞKAN — Lütfen Heyeti Umumiyeye hi-
tabedin. Hiç şüphe yok, efendim. Plân görüşme
lerinin beşinci günündeyiz, rica ediyorum efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Devlet oto
ritesinin zayıfladığı, sokaklarda eylemlerin ya
pıldığı bu grup sözcüsü arkadaşlarımız tarafın
dan rahatlıkla ifade edildi. Bunu ifade ederken, 
bu sayın kişilerin plânın icra edilmemesinde 
veya eksik icra edilmesinde bir sebep olduğu
nu kendileri de hatırlatmak lütfunda bulundu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, plân konusunda 
dünyanın bir sistem aradığı; fakat bizim plânı
mızın bu aranan sisteme uymadığı fikri de, bu 
konuşmalar sırasında ileri sürüldü. 

Bizim siyasî anlayışımız şudur: Anayasanın 
tayin ettiği hükümler içerisinde memlekette si
yasî partiler kurulur. Her partinin yine Ana
yasa çerçevesi içerisinde bir siyasî görüşü ve 
programı olur. 

Şimdi, Millî Birlik Grubu adına konuşan 
sayın arkadaşım, «Dünya bir sistem arıyor» 
fikrini Grup adına burada söylerken, şahsî fik
rime göre, bu Grubun, Anayasanın anladığı mâ
nada bir siyasî parti grubu olarak burada fikir 
yürütmesi için, bir siyasî parti haline gelmeleri 
gerekirdi diye düşündüm. O zaman hangi 
siyasî, hangi ekonomik görüşü kabul ettiklerini 
ve bunun neticesi olarak da, bu görüşlerinin ne
denlerini gelip izah etmekte haklı olurlardı. 

«Bir köhne sistem» iddiası içerisindeler. An
laşılıyor ki, bu köhne sistem, karma ekonominin 
özel sektöre aidolan bir ayıp tarafıdır. Sonra 
konuşmalarının bir yerinde geliyorlar, Japon
ya'nın kalkınma hızının Türkiye'ninkinden çok 
daha fazla olduğunu, Japonya'nın ekonomik ve 
sosyal sahada Türkiye'den çok ileri gittiğini 
söylüyorlar. Bakıyorsunuz, Japonya'da tatbik 
editen sistem, arkadaşlarımızın «Köhne» diye 
vasıflandırdığı sistemdir. 

Hakikaten Japonya, bugün dünyanın en ile
ri memleketlerinden biri haline gelmiş, iktisadî 
sahada kemale ermiş bir ülkedir, iki yıl evvel 
gidip görmek nasip oldu o ülkeyi değerli arka
daşlarım. O zaman, gittiğimiz heyette bulunan 
bütün arkadaşlarla birlikte ettiğimiz temenni, 
Türkiye'nin de çok yakında bu seviyeye gelmesi 
idi. Her şeyini halletmiş; öylesine halletmiş 
ki, ortaokullarda okuyan çocuklarına dahi, okul 
saatlerinin dışında olmak üzere, iş ve çalışma 
imkânları sağlamıştır. Bundan maksadım, o yaş
taki gençlere hem para kazandırma ve hem de 
boş geçecek zamanlarını değerlendirme imkân
ları bulmuş olmalarını belirtmektir. Orada par
lamenter arkaidaşlarımızla 10 gün kaldık. Japon 
Parlâmentosunun davetlisi idik; görülebilecek 
ve gösterebilecekleri yerleri gezdirdiler. Her 
şey özel sektöründü. Demek M, ekonomik sis
temde özel sektöre normal çalışma imkânı sağ
landığı takdirde, büyük başarılara ulaştığı ger
çeği ortadadır. 

Biz niye olamamışız, niye olamıyoruz diye 
hepimizde bir üzüntü var ve bu üzüntünün de
vamı içimizde yaşamaktadır. 

Plânsız devreye gelinceye kadar geçen 40 yıla 
bir nazar attığımız zaman, bu 40 yılın içerisinde 
çok şeylerin yapıldığını görüyoruz. Duraklama 
ve hareketli devirler olmuştur; fakat dün bura
da Sayın Kadri Kaplan arkadaşım kemali sa
mimiyetle, «Bu kadar fabrikaların yapılması
nın ne mânası var? Bu kadar şeker fabrikasına, 
bu kadar çimento fabrikasına ne lüzum var, di
ye düşündüğümüz günler olmuştur.» diye bu
yurdular. Bugün anlıyoruz ki, Türkiye'nin 
bunlara fazlası ile ihtiyacı var. Hakikaten ar
kadaşlarım, geçmişte hangi eser yapılmaya bağ
lanmışsa mutlaka ona bir isim, ona bir söz, 
ona bir hareket yakıştırılmıştır ve bunun neti
cesi olarak da, şimdi elimizdeki plânları geç
mişte beğenmediğimiz eserlerle daha fazla dol
durmanın gayreti ve çabası içerisine girmişiz. 

Birinci Beş Yıllık Plân yapılırken, Türki
ye'nin o günkü imkânlarına göre, yatırım 59 mil
yar olarak tespit edilmiş, o günkü bütçemiz 
6 - 7 milyar olarak bağlanmıştı. İkinci Beş Yıl
lık Plân devresinde Bütçemiz 16 milyar olmuş 
ve böylece İkinci Beş Yıllık Plân devresinde de 
119 milyar liralık yatırım imkânı tespit edilmiş
tir. Bugün ise 1972'de Türkiye'nin bütçesi 50 
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milyara ulaşmış, elimizdeki Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının yatırım hedefi de 291 milyar 
olarak bağlanmıştır. 

Ümidimizi kıracak hiçbir şeyimiz yok sevgili 
arkadaşlarım.. Türkiye günden güne büyümek
tedir. Bütçe, 5 - 6 milyardan başlamış, 50 mil
yara gelmiş; belki bu Üçüncü Beş Yıllık 
Plân devresinde 70 - 80 milyarı bulacaktır. Bu
na mukabil ekonomik hayatta meydana gelen 
gelişmeler sayesinde 59 milyarlık bir yatırım 
devresinden, 280, 290 milyarlık bir devreye ge
linmiştir. 

Bu, hepimiz için sevindirici, hepimiz için ya
rınlara daha güven ve ümitle bakma ve hepi
mizden evvel büyük Atatürk'ün özlediği hedefe 
ulaşma imkânını sağlayan çalışmaları gördük
çe daha fazla gururlanma hakkımız doğmakta
dır. Sözümün bir yerinde arz ettiğim gibi Tür
kiye'nin imkân ve kaynakları daha büyük ra
kamlara kavuşacak ve nice beş yıllık plânları 
tahakkuk ettirecek güce sahiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânın başında da 
görüyoruz; bir grup sözcüsü arkadaşım da bura
da konuşmaları sırasında, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuyla aramızda varılan Ankara Anlaş
ması ve Ortak Protokolün neticesi olarak Plâ
nın tesir altında kaldığı yolunda fikir beyan et
tiler. Doğrudur. Bizim kanaatimizce bu sıkıntı, 
ortaklığı meydana getiren ülkelerin ekonomik 
sistemlerinden doğmaktadır. Oradaki sistem, 
tamamıyle özel sektör sistemidir. Bizim karma 
ekonomi sistemine bağlı oluşumuz, gayet tabiî 
ki, sistemlerin nispeten aykırılığı sebebiyle güç
lük yaratır mahiyet taşımaktadır. Bunu yetkili
ler zaman içerisinde ortadan kaldıracaklardır. 
Aslında, ileri sürülen fikirler derecesinde büyük 
bir baskısı olan, "bir ağırlığı bulunan hükümler 
de taşımamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir anlaşmadır, 
bir protokoldür; gayet tabiî ki, (karşılıklı men
faatler düşünülecek, ona göre her iki tarafın 
menfaatinin orta noktası bulunacaktır. 19631er-
de Ortak Pazara girebilmenin imkânını sağlayan 
alasına durup dururken yapılmamıştır. Yüce 
Meclislerde bunun etraflıca müzakereleri yapıl
dı, o anlaşma tasdik edildi. 

Bir taraftan iktisaden büyümek istiyoruz, 
onun neticesi sosyal hayatımıza büyük güvenlik 
imkânları getirmek istiyoruz, diğer taraftan da 

j bunun neticesi olarak kültürel sahada bugün
künden daha yüksek bir seviyeyi arıyoruz... 
O halde, dünya ile hele Ortak Pazar ülkeleriyle 
münasebetimizi kesmemize imkân yoktur. Dış 
pazara satabileceğimiz neyimiz varsa, hemen he
men bu ülkelere satmaktayız. Memleketin kal
kınmasını temin edecek bütün yatırım malları
nı veya bir kısım hammaddeleri de bu ülkeler
den almak mecburiyetindeyiz. Çünkü, hem siya
sî sistemleri bizim siyasî sistemimize uygun, si
yasî görüşümüze uygun, hem de bizim satabile
ceğimiz şeyleri bu ülkelerin dışında başka yere 
satmak güçlüğü de var. 

En basiti değerli arkadaşlarım, eskiden sene
de 8 ilâ 10 bin tona yalan olan narenciye ihra
catımız, emin olun şu 5 - 6 yılm içerisinde 90 bin 
tona yaklaşmıştır. Eğer nakil imkânını sağlaya-
bilsek ve o ülkelere başka ülkelerden gelen 
ambalaj sistemini bünyemizde tatbik edebilsek, 
bu 80, 90 bin tonluk narenciye ihracatımız ra
hatlıkla 200 bin tonu bulur. Ama bizim nakil 

I şartlarımız, ambalaj sistemimiz maalesef bu pa
zarlarda malımızın aranır halde olmasına değil; 
bütün iyi vasıflarına rağmen ikinci, üçüncü 

I plânda kalmasına sebep olmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Mersin Limanından 
yola çıkan bir şilep, maden cevherleriyle limon 
sandıklarını bir arada Avrupa'ya götürüyor, 
ancak 15 günde Hamburg'a varıyor. Ama bize 
rakip olan memleketlere bakarsak; 1000 tonluk, 
2000 tonluk küçük gemilerle (Bizde tahta san
dıklarla ambalaj yapılır, onlarda karton kutuy
la) bizim yetiştirdiğimizden daha az vasıf ve ka
litesi bulunan narenciyeyi getirip bizimle pazar
da yanyana gelirler, buna mukabil onlar daha 
fazla müşteri ve daha fazla fiyat bulurlar. 

Yine bu yönde arz edeceğim bir husus var; 
gayet tabiî bu eseri meydana getiren değerli 
plâncı arkadaşlarımız bunu yakinen bilmekteler. 

Muhterem arkadaşlarım, Akalanız havza-
snıda turfanda üzüm, bütün Akdeniz memleket
lerine nazaran, Tarsus'ta 20 gün evvel olgun
laşır. Bu 20 günlük 'devrede Avrupa pazarıma 
ne kadar mal götürürsek hepsini safema imkâ 
aımaız vardır. Faika t bu 20 günlük devreyi ge
çirdik mi, öbür Akdeniz ülklaleıllnin de üzüm
leri pazara gelmeye taklar. Bu sene Fnintaş'ın 
140 kamyonundan ancak 75'i, buna mukabil de 

I 200 kadar Bulgar kaznyonuyfle tüccar ve müs-
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tahsil üzüm sevkedebildÜ. Müstahsilin bunun 
gelişinde daha 300, 500 kamyon üzümü bağ
larda kaldı. Kilosu 2 marka satılan üzümleri
miz, kendi pazarlarımızda 50, 60 kuruşa müs
tahsilin elinden çıkltı. 

Kaynaklar var; kaynaklar iyi kullanılırsa, 
s cbıto sinden, m ey masından har türlü ürüne va-
r.meai/a kadar genişletilmesi mümkün. Bu ba
kımdan, Avrupa Ekonomik Topluluğuyle ara
mızdaki anlaşma ile yetl'şürebileceğimiz her 
türlü mahsulü o pazarlara satabilme imkânı
mız, alacağımız tedbirlerle her zaman mümkün 
olacaktır. 

Müzakeresini tamamlamak üzere bulundu
ğumuz bu Bas Yıllık Kalkınma Plânımızın tü
mü üzerinde benden evvel konuşan arkadaşla
rımızın lehinde, aleyhinde Ve üzerinde ileri 
sürdükleri fikirleri yeniden teikrar eolerek za
manınızı almak istemiyorum. 

Plân üzeıliıde bir arkadaşımızın, «Plân ka
bul edildiği şekliyle sonuna kadar göfcürüle-
celktir, gciürülme'sinde fayda vardır. Ama ka
bulü lehinde oy kullanan kimselerin d!e, bir 
gün tatbikat sırasında kendilerine bunun tat
biki nasibolursa, bunda değişiklik yapmaları 
doğru değil:î-r.» gibi bir beyanları oldu. De
ğerli arkadaşlar'ım, esasen 91 sayılı Kanunun 
hükmü ortadadır. Elbette bu plânı tatbik ede-
cek iikfcidaı'Iar plânı tamamen ortadan kaldı
racak bir düşünc'eye sahip olamazlar. Ama o 
tatbik yıllarının meydana getirdiği şartlar içe
risinde ufak tefeik değişiklikler icaibediyorsa, 
bunun değişil'r ilmemesi gibi bir hülkmü şimdi
den vazetmemiz mümikün değildir. Bir esnek
lik, bir hareket olmasında mutlaka fayda var
dır. Çünkü, g'elecdk (yılların ne şartlar getire
ceğini, hangi şartları yaratacağını bugünden 
tespit etmek pek kolay olmaz. Bu s'eibeple de 
kesin bir hükme varmamız doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, daha fazla değeri 
zamanınızı almamaik üzere sözlerimi burada 
bitiririden, Yüce Heyetinize saygılar sunar, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazırlan
masında çok büyük emeği geçen Plânlama uz
manlarımıza, huzurunuzda grubumuzun saygı
larını ve sevgilerini de sunar, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

^ 4 9 1 
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Sayın Tıınçkanat, 'kendinizi ne münase<bet-
le ısö'Z istemeye mecbur addettiğinizin izahını ri
ca ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Adalet Partisi Grubu adınla ko
nuşan Saym Ucuzal, benlJm ismimi ziikr'edere'k, 
burada kürsüde yapmış olduğum bir konuşma
yı İkinci Beş Yıllılk Plânın başarıya ulaşamaması
nın nedenlermdtan biri olarak gösterdiler. Bu 
n'edenffie söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Grubunuz adı
na Saym Karavelioğlu'nun. Acaiba, Sayın Ka
ra velioğlu'nun beyanları ile yetinmez misiniz? 
Israr ediyorsanız buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Teşelkikür ederim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Çok kısa olması şarinyle ve tek
rar bir sataşmaya vesile vermömek ricasıyle bu
yurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi Grubu adı
na konuşan Sayın Ucuzal, Birinci ve İkinci Beş 
Yıllıik Plânın başarısızlığının ne delilerini sa-
yaıCaıken, benim bu kürsüden yapmış olduğum 
bir konuşmanın da bunu çok 'ei'.'.kil'cdiğ'irJl belirt
tiler. Daba doğrusu sek'ak hareketlerini, İkin
ci Beş Yıllık Plânın hedefine ulaşamaımalsınm 
önemli bir nedeni olarak gösterdiler. Mama
fih, hazırlanmış o'Ian Üçüncü Beş Yıllılk Plânın, 
ne 'stratejisinde, ne db 'kendisince böyle bir ne
den 2J-kredilmemiş. Bunu kendileri burada be
yan ediyorlar. Yalnız, ben burada aıkadaşımırn 
ileri sürmüş olduğu bu nedenin doğru olmadı
ğını, geroeikle bir ilgisi olmadığını, Sayın Baş
kanın vermiş olduğu izni ve müsaımaihayı aş
mamak üztere, birkaç cümle ile beilirtunek isti-
yor'um. 

Muhterem arkadaşlar, o günleri gayet iyi 
hatırlayacalkısnız. O zamanın iıktl'darı ve Hü
kümeti, âdeta 'birçok problemlerin hallini so
kağa t'er'ketmiş, güvenlik kuvvetleri de olaylar 
ikaırşısmda ya sieıyirci 'kalmış, ya taraf tutuyor 
ve birtalkım. kanunsuz ve Anayasa dışı olaylar 
oluyordu. O günlkü konuşmam tutanaklarda 
mevcuttur. Ne Deniz Geamiş'ten, ne arkadaşla
rından zerre ikadar balhis yoıktur. Yalnız, Hü-
kümietiıı yapmış olduğu Anayasa dışı davranış 
ve 'kanunsuz hareketler belirtilerek, bu ka
nunsuz hareketlerin tekrarlanmaması Hükü-
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me'tsn bu kürsüden istenmiştir. Kamın ve Ana
yasa nrıid'dleri gösterilmiştir; o zamanın so
rumlu Bakanı da çıkıp Gizlim sözlerimizin ger
çek dışı olduğunu katiyen bayan edememiştir. 
Bunlar ortadadır, Anayasanın maddesi de or
tadır. Bu nedenle bizim o gün yapmış olduğu
muz konulmamız, şunu ıbımu koruyacak, hima
ye edecek yaaiut Hükümetin İkinci Beş Yıllık 
KÛ anma Planındaki hedeflerini engelleyecek 
ni .bükte değil; aksine kanun ve nizamlar çer
çevesinde Hükümeti harekete davet eifcmek gi-
fbi bir sorumluluk t an ileri gelmiştir. Bu neden
ledir ki, bitim bu uyanımızı Hükümet hakika
ten ciddiye almış ve bu suretle de hareket, tu
tum ve davranışlarında bâzı değişiklikler yap
man dolayısıyla, 12 Mart Muhtıramı en azından 
S ay gecikmiştir muhterem arkadaşüar. Bu da 
bur gerçek. 

Bir de, muhibrem arkadaşım ekonomik sis
tem konusunda grubumuza bir söz (atarak (ki, 
bunu Uz anlayamadık) «Efendileri bir siyasî 
parti haline gelirler; bu sistemlerini, fikirlerini 
aşıiklaılar» dediler. Gerçekte bizim aradığımız 
şistsin Anayasanın içerismdedir muhterem ar
kadaşlarım. Herkes sistem ararken, uzun yıl
lar önde büyük Atatüıfe devletçilfği getirmiş, 
DcvCetcilik, bizim Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma plânlarında kalonmamızın mihra
kını, muharrik gücünü teşkil ediyordu. Onun 
üzerine arkadaşlarımız burada grup adına ya
pılan konulmalarda, devletçiliğe dalha fazla 
önem verilmesini ve kalkınmamızın muharrik 
gücünün yine ortada toplanmasını arzu etmiş
lerdir. Yoksa, sistemimiz Anayasa içerisindfedir. 
Anayasa dışında bir sistemi biz asla ne kabul 
•etmişizdir, ne de beyle bir temayül göstermÜ-
şizdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, buyuru-
nuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) 
Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN —. Efendim?. 

Sayın 

SALİH TAHYEEİ (Gaziantep) — Bize bir 
sataşma olmuştur, kısaca cevap vermek zorun-
lıığu vardır. 

BAŞKAN — Hangi yönden sataşma olmuş
tur Sayın Tanyeri? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Birinci 
ve tkünci Beş Yıllık plânların hedefine ulaşa-
mamaısına, «Toprak işleyenin, su Ikulüanüanın» 
sloganının scfosTaiya/t verdiği hususunda ibfir pa
saj vardır. Bu hususta fikirlerimizi aöyleımek 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — EıılyuTunuz, fasa olmiası şarto 
ile, rica edeyim efendilim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz Üstdyo-
rum Sayın Başkafeı. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. Müzakereler usul dâhilimde cereyan edi
yor. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarımız; 

Üçüncü Beş Yıllık Plân ve 22 yıllık perspek
tif döneminin stratejisinin konuşulduğu bir sıra-
dv, elbetteki, Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân
ların hazırlanış felsefeleri ve bunların uygulanış 
sonuçlan ve de bu sonuçlar eğer iyi değilse, he
deflerine ulaşmamışsa bunun hazırlanış felsefesi 
ile aralarındaki illiyet rabıtasının tespitinde bir 
zaruret vardır. Bu, plân hazırlamalarının ve 
plân çözümlemelerinin zarurî bir sonucudur. 

Tabiatıyle başta grubumuz adına konuşan 
sayın arkadaşımız ile diğer grupların sayın söz
cüleri ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımız 
tahlilleri esnasında bu duruma temas etmişler
dir. Netekim bu arada Sayın Grup Sözcümüz, 
Üçüncü Bes Yıllık Plânın tahakkuku şansının 
plân, dokümanında belirtildiği gibi, AET ile mü
nasebetlerimizde bir esneklik getirilmesi varsa
yımının tahakkukuna bağlandığını belirtmiş ve 
bu hususta Katma Protokolün müzakereleri sı
rasında geçiş döneminin mutlaka uzatılması zo-
runluğunu ileri süren partimizin bu ısrarının ne
denlerini belirtmiş ve plân dokümanına, plânın 
tahakkuk şansının bu AET ile münasebetlerimiz
de ithalât ve sanayileşme arasındaki çelişkinin 
bâzı esneklikler getirilmek suretiyle giderileceği 
varsayımına dayandırıldığını ifade etmiştir. 

Burada konuşan sayın arkadaşımız, Grubu
muz ile diğer grupların ve şahısları adına konu
şan. arkadaşlarımızın plânı bu istikamette ten
kitlerini eleştirmiş, Birinci ve ikinci Beş Yıllık 
Plânların hedefine varmadığım kendileri de ka
bul ettikleri için, bunu birtakım olayların zuhu
runa bağlamışlardır. Bu arada da bu olayların 
sebebi olarak (Birtakım etkenler arasında) Cum-

— 492 



C. Senatosu B : 94 13 . 10 . 1972 O : 1 

huriyet Halk Partisinin 1969 seçim bildirgesine, 
aslında toprak reformunun, Türk Milletinin ka
derini tayindeki önemini belirtmek amacıyle ya
pılacağım belirtmek için koymuş olduğa «Top
rak işleyenin, su kullananın» sloganının da bir
takım olaj/lara sebebiyet verdiğini ve bunun 
plânların hedeflerine ulaşamadığının bir nedeni 
olduğunu söylemiştir. 

Şimdi mesele, sözlerimin başında da arz etti
ğim, gibi, plânın hedefine ulaşmamış olmasıyle, 
plâmn hazırlanış felsefesi arasında bir illiyet ra
bıtasının tespitindedir. ikinci Plân; bu dönem 
içinde sosyal adalete ve gelir dağılımının iyileş
tirilmesine önem verilmeyeceği ve ekonominin 
büyümesinin kalkınmanın hızlanması sürecinin 
esası olduğu; ekonomi büyüdükten sonra sosyal 
adalete ve gelir dağılımına kendiliğinden yer ve
rileceği prensibine dayandırılmıştır, üçüncü 
Plân da, anahatlarıyle bu felsefeyi benimsemiş 
ve bu, plân dokümanında çekingen bir ifadeyle 
de olsa belirtilmiştir. Şu halde, bir taraftan 
Üçüncü Plâmn, ikinci Plânın felsefesine yakın 
olduğu fikrinin ortaya atılmasında bir isabet 
vardır ve de Birinci ve ikinci Plânların hedefle
rine ulaşılmamış olmasının nedenleri arasında, 
özellikle ikinci Plânın hazırlanış felsefesinin ve 
Birinci Plâmn uygulanış biçiminin etkisi vardır. 

Cumhuriyat Halk Par&inin 1989 bildirge-
sindeîki, «Toprak işleyenin su kullananın» slo
ganı âmme vicdanımda gereği kadar değerlendi
rilmiş, buna rağmen Sayın Adalet Partisi Gru
bu adına konuşan arkadaşımıza bunun mânası 
ve altında, toprak reformu yapılması zoranlu-
Tuğunum yattığı anl&tılamamış olacak İri, bura
da bir spekülâsyon vesilesi yapmasına yer ver
miştir. 

Kaldı ki, bizim, «Toprak işleyenin, su kul
lananın» sloganı, partilerüstü hükümetlerin 
programlarıma da geçmiş ve bu programlara 
Meclislerde güvenoyu verilmiiştir. Taibiatıyle bu
nun nedeninin, Anayasanın genel esaslarına uy
gun olarak toprak reformu yapılmasının zorun
luluğu olduğu bir kere daha ortaya çıkmış ve 
toprak reformu ömteidbirler tasarısı Meclislerde 
kabul edilerek kanunlaşmış, toprak reformu ta
sarısı da Meclis komisyonunda önümüzdeki 
toplamltı devresinde görüşülmek üzere sırasını 
beklemektedir. 

2 seneden beri Anayasanın öngördüğü re
formların ımutlaka yapılması her zaman ve her 

yerde ileri sürülmüş ve 12 Mart öncülce rastla
yan olayların msydana gslmsuimde büyük nede
nin, Anayasamın emreîijiği reformların yapılma
ması, memlekette sosyal adaletti gerçskleşuJrici, 
gelir dağılımını iyileştirici tehirlerim alınma
ması ve bunların akmımamasında ısrar edilmesi 
vetiresinin msvcudöiduğu artık meydana çık
mıştır. Bu itibarla, sanki burada Üçüncü Plân 
görüşülmesi yapılmıyor da, ikinci Plânım neden 
hedefine ulaşumamış olmasının bir genel görüş
meci yapılıyormuş edası ile ileri sürülen ve bu 
arada Cumhuriyet Halk Partisibin «Toprak iş
leyenin, su kullananın» sloganının bâzı olayla
ra asb&biycit verdiği ve bunun da plânzn gerıçek-
leşmemesimde bir e'ıksn olduğu şeklindeki fikir
lerin ortaya att-ılmasunda bence isabet yoktur. 

Teşekkür ederim. 
ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ne münasebetle 

söz istiyorsunuz efendim? 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, hep 

partiler mi konuşacak? 

BAŞKAN — Sayın Hazer, patftiler konuşmu
yor efendim. Bir sataşma nedeni ile iki sayın 
sözcü söz istediler. 

Sayın Ucusal ne münasebetle söz istiyorsu
nuz?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-
ikanım, her iki arkadaşım da sataşma vardır ba
hanesi ile kürsüden benim söylemediğim birta
kımı sözleri dile gatlirdiler. Bunu tashih edece
ğim. 

BAŞKAN — Meselâ neleri söylediler? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, 
toprak reformu, «Toprak işleyenin, su kullana
nın.» esasıma dayanmaktadır dediler. Böyle bir 
şey yoktur. Saniyen, Sayın Tunçkanat'ım «Ben 
burada bir konulma yaptaım, bu konuşmanın 
üzerine Hükümetin dikkatlini Anlasa üzerine 
çektim ve böylece 12 Mart Muhtırası 3 ay gecik
ti» diye beyanları oldu. Benim kendilerine müs
tehzi davranışları karşısında söylediğim söz baş
ka, arkadaşımın gelip burada söylediği başka 
şeydir. Bunu arz etmek için söz istiyorum. Söy
lemediğim söz üzerimde bana sataşma vardır. 

BAŞKAN — Sayım Ucuza!, zatıâlimiz, konuş
manızda özellikle İkinci Be] Yıllık Kaikımma 
Plânımın başarıya ve hedefime ulaşamaması ne-
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denkrini kah buyurduğunuz sırada, Millî Bir
lik Grubuna takiıbeıiıtiMeri, önerdikleri iktisadî 
yöntemi öneremeyeceklerM ve zira kendileri
nin bir siyasî teşekkül olmadıklarını ifade bu
yurdunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, mesele bundan çıkmadı. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. Ayrıca Sa
yın Tunçkanai'ın «Bravo» şeklinde yaptığı bir 
beyanın makaımı istihzada söylendiğini ileri sü
rerek, kendimin bu kürsüden yaptığı bir beya
nı cevaplan dirdınız. 

Şimdi, Sayın Tunçkanat, gayet müeddep 
bir ifade ile evvelâ kendisine matuf olan beyan
ları tavzih etti, ondan sonra gayet kısa sadet 
dışı kendi grubuna izafe edilen sözleri cevap
landırdı ki, ona yetkisi yoktu, kısa olduğu için 
hemen ayrıldılar, ikaza lüzum kalmadı. 

Sayın Salih Tanyeri de, Cumhııriyat Halik 
Partisinin olduğu artık bütün kamuoyunca bi
linen «Toprak işleyenin, su kullananın» sloga
nının altında toprak reformu mânasının münde
miç olduğunun izahımı yaptılar ve bu sloganın 
asla İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hede
fine ulanmamasına etken olamayacağını ifade 
ettiler. Bu itüıbarla zatıâlinize ne şahsen ve ne 
de grubunuz adına, sataşma nedeni ile söz hak
kı doğmadığı kanısındayım. Israr buyuruyorsa
nız, zaıtıâîimiz usule, Tüzüğe aşina bir arkadaşı
mızsınız; Heyeti Umumiyeyi hakem yapalım 
efeni im. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin verir 
misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısa olarak oradan buyurun 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakın, efen
dim, benim hareketlim, arkadaşlarımın hareketi, 
sizin ikazlarınız bir sistem içinde devam edip 
Yüce Senatonun çalışmasını tanzim ediyor. Ben 
eğer oradaki konuşmamda, plân icra edilirk:n 
kanun dışı hareketler vardı dediysem; şimdi 
benim burada mütemadiyen konuşmaya devam 
etmem gibi bir hareket Senatonun çalışmasını 
aksatır. Ben bunu söylemek istıiyorum. Takdir 
kendilerinindir. Ama âmmenin de vicdanına 
yerleşmiştir ki, bu hareketler... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, teşekkür ede
rim efendim. 

Söz istemekte ısrar ediyor musunuz? 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Birçok arkadaşlarım söz sıra
larını soruyorlar. Söz sırası; Sayın Karaveliöğ-
lu'ndan sonra, Sayın Ziya Termen, Sayın Hüse
yin Atmaca, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sa
yın Hazer ve Sayın Artukmaç'indir. 

Buyurunuz Sayın Karavelioğlu. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Taibiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bir bütünlük içinde devam eden Grubu
muzun görüşlerini arz etmeye devam ediyo
rum. 

Bildiğiniz gibi, bundan daha evvel iki de
ğerli arkadaşım plânlama siyaseti ve sosyal 
plân üzerinde Grubumuzun görüşlerine tercü
man olmuşlardı. Ben bu konuşmamda daha çok 
Plânın bölümleri içinde kalarak; fakat fazla 
tekniğine girmeden, yorumlarla iktifa edip, 
sizleri sıkmadan Plânın bölümlerini eleştirme
ye çalışacağım. 

Bu bölümler şunlardır : Her iki plânın so
nucu ve Üçüncü Plâna temel olan durumun ana
lizi. Yani Üçüncü Plân modelinin tahlili, eleş
tirilmesi, vergi politikası, tasarruf politikası 
ve dengeler gibi konulardır. 

Sayın arkadaşlarım, bugün plânlama döne
minde oldukça mesafe almış durumdayız, önem
li bir süreyi geçirdik, tecrübe sahibi olduk. Bir 
tarafsız iktidar döneminde olduğumuz için, 
plâna, parti stratejisi ve siyasî tercihleri oldu
ğu gibi yansımadı. Stratejinin ve plânın tan
ziminde tarafsız hükümetler görev aldılar. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bundan da
ha da önemli olarak, Ortak Pazara girme mec
buriyeti karşısında uygulama zorunluluğu do
ğuran bir havada meydana geldi. Her üç unsur 
da bu plânın üstünlüklerini ifade etmektedir. 
Biz bu plânın mükemmel olmasını arzu ettik. 
Bunu gözle görmek istiyoruz ve bu inançla plâ
na açıklık gelsin, plân kamu oyuna daha çok 
mal olsun; plânın yetersizlikleri, eksikleri var
sa tamamlansın, benimsensin ve gelecek ikti
darlar reddedemez hale gelsin kanısındayız. 
Bu inançla da plânı eleştiriyoruz. 

Bu plân, daha üstün karakteri ile ekonomik 
bir plândır. Şunu ifade etmek istiyorum: Sos
yal yönü ihmal edilmiş telâkki edilebilir. Bu bir 
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siyasi görüştür. Plânda hesaplar, ekonomik fak
törler üstünlüğünü kabul ettirmiştir. 

Plân, her bölümünde ve özellikle bir bölü
münden ayrı ayrı geçmiş dönemi eleştirmekte
dir. Bu eleştirilerde ve yorumlarda ılımlı dav-
ranılmıştır; fakat rakamlarda geçmiş dönemin 
yetersizlikleri, başarısızlıkları açıkça tespit 
edilmiştir. Bunu memnuniyetle kaydediyorum. 
Aksi halde yorumlara istinadetse idi, plân yan
lış bir zeminden hareket etmiş olacaktı. Bir ma
tematik, bir de mantık temeli var. Bu temel sıh
hatlidir; bunu tespitte fayda görüyorum. 

Şimdi, önemli bir konuya geçmek istiyo
rum. Bu konu, «Birinci ve İkinci Kalkınma 
plânları Türkiye'ye ne verdi ve bu verdikleri 
muvacehesinde Üçüncü Plânın ihtiyaçları neler
dir, Üçüncü Plânın nasıl olması gerekir tel
kinleri nereden çıkmaktadır?» Kısaca bunu ana
liz etmek istiyorum. Bunun için de plânda bir 
kolaylık var, bu kolaylık tablo 78'dir. Bu 
talblo, geçmiş dönemi ekonomik ve sosyal fak
törlerle ayna gibi önümüze getirmektedir. Geç
miş dönem hakkında yeter derecede fikir vere
cek faktörleri gayet sarih olarak ortaya koy
muş ve yorumlarını da yapmıştır. 

Şimdi, ekonomik göstergelerden bâzıları üze
rindeki kanaatlerimi arz edeceğim: 

Geçmiş 10 senede Türkiye'de millî gelir, 
fert basma 243 dolardan 364 dolara çıkmıştır. 
Bu rakamlara göre 10 senede millî gelir sadece 
% 50 artmıştır. Halbuki kıstas alınan büyüme 
hızına göre bu nispetin % 7'nin mürekkep fai
zi ile bu nispetin en az % 75 civarında olması 
lâzımdı. Bu, Plânın bu noktadaki başarısızlığı
nın veya tespit edilen hedefin uzağında kalın
mış olmasının açıkça tescilidir. Başarısızlık 
sadece bunda değildir. Bunun unsurları olan 
yapısal değişmenin yeter derecede meydana 
gelmediğini gösteren faktörler daha da belirgin
dir. Meselâ, gayrisâfî yurt içi hâsıla içindeki ta
rım gelirinin payı % 39'dan % 28'e indiril&bil-
miştir. Bu şunu ifade ediyor : Tarımın payı, 
Türk plânının stratejik hedefidir ki, gayrisâfî 
millî hâsıla içerlsiıideki yeri küçülecektir. Bu 
küçülme belirgin bir şekilde sağlanmış. Sanayii 
geliri payının büıyüıtülnıesi de yine Türk: plânı
nın stratejik hedefidir. Bu da sağlanmıştır; fa
kat plân hedeflerinden oldukça geri kalınmış
tır. Bumdan dalha önemlisi, sanayii sektörünün 

•L-alili1 inde istenen hedeflerden geri kalınmış ol
masıdır. Bundan şunu kastediyorum : 

Bildiğiniz gibi, özellikle sanayii, diğer un
surlardan tüketim sanayii, imalât sanayii ve 
ara malları sanayii olarak ayrılmaktadır. Sana
yinin oluşumunda ve sanayii toplumuna gelişte 
merhaleler; evvelâ tüketim sanayiinin kurulma
sı, sonra ara malları sanayiinin kurulma'sı, son
ra da imalât sanayimin kurulmasıdır. Fakat he-
def, her halükârda imalât sanayiinin ağırlık ka
zanmalıdır. Bâzı plânlamalarda sanayii doğru
dan doğruya imalât sanayii ile başlıyor, bâzıla
rında tüketim sanayimden imalât sanayiine 
doğru bir gidiş oluyor. Bizde bugünkü gidiş, 
tüketim sanayiiriden imalât sanayiine doğru bir 
gidiştir. Nitekim Birinci Plânda.. «Sanayiimiz 
var» dediğimiz zaman, bakıyorsunuz sanayiinin 
sıklet merkezi sadece tüketim sanayiinde. Yani 
ara malları ve imalât sanayiinin ağırlığı son de
rece küçük, ikinci Plân döneminde ara malları 
sanayii oldukça geniş bir kapsam kazanmıştır. 
Bu, sevindirici bir şeydir; fakat yetersizdir. Bu
nu büyütmek vs özellikle imalât sanayiine geç
mek lâzımdır, işte bu plân bunu hedef almak
tadır. Doğrusu Üçüncü Beş Yıllık Plân, sana-
yiide imalât sanayiine geçmeyi ve tüketim mal
larının sanayi içerisindeki yerini küçültmeyi, 
(Diğerlerini büyüterek, olumlu manada küçült
meyi), sıklet merkezini hiç olmazsa ara malları 
sanayiinde tutmayı hedef almıştır. Bu haliyle 
bu model doğrudur, haklıdır. Sıklet merkezi tü
ketim. sanayimden ara malları sanayiine geç
miştir. Sıklet merkezini imalât sanayiine kay
dırmak hedeftir. Burada, bir siyasî tercih veya 
doktrin çatışması diyebiliriz, o var. 

Şimdi, bu plân devletçidir diye bir izahta 
bulunuldu. Aslında, plânın bu konuda devletçi 
olması gayet tabiî. Plânın devletçi olması hiç 
bir zaman kusur değil. Tüketim sanayiini, bil
diği r.iiz gibi, özel sektör kurabiliyor, kurmuştur 
ve bu konuda başarılı olabiliyor. Ara mallan 
sanayiinin bâzılarında özel sektörün gücü, tek
niği, yeteneği yetiyor, kurabiliyor. Fakat ima
lât sanayiinde özel sektörün lafı geçmiyor. Gene 
ara malları sanayiinin birçoğunda özel sektörün 
adı geçmiyor, esamisi okunmuyor. Sanayii ağır 
sanayie kaydırılırken, makine sanayiine kaydı-
rılırken devletçi oluş, tedbirlerin. Devlet tara
fından alınması gayet tabiîdir, doğrudur; zaten 
başka türlüsü beklenemez. 
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tfrçüncü Plâna model alırken geçmiş tatbikat
tan ilhanı almaik gereği açıktır. Üçüncü Plânın 
stratejisinde, sıklet merkezini sanayie doğru 
kaydırmak hedef almmıstır. Burada bir konu 
var. Hizmetler her halükârda Türk ekonomisin
de büyük yer işgal etmektedir ve bugünkü plân
da hizmetleri küçültelim veya hizmet sektörünü 
büyütelim diye bir hedef yoktur. Umumiyetle 
hedef ne tür bir sektör? Tarafsız bir sektör. Di
ğer sektörleri dengeleyecek büyüklükte bir 
iseköör. Alsıl amaç, tanımı sanayie kaydırmak. 
Şimdi burada bir istifham var. Tarımı sanayie 
kaydmrken tanim ihmal edilmiş midir? Bu kay
dırma dengeli midir? Tanım, kendi içerisinde ta
biî gelişimine devam edecek mildir ve sanayii 
toplumu meydana gelldiği zaman, sanayii toplu
munun tanımsal ihtiyaçlarına cevap verecek mi
dir? Tarım sektöründeki durum nedir Bunun, 
önemli bir araştırma ve önemli bir tartışma ko
nusu olması lâzım. Bunu konuşmamın bir bölü
münde dikkatlerinize arz edeceğim. Fakat ger
çek şudur ki, Türk ekonomisinin kaynaklarını, 
bu plân kendi dengesi içerisinde sanayie tahsis 
etmektedir ve sanayiden çok şey beklemekte
dir. Bunu doğal buluyoruz. Tabiî, bire beş veren 
bir stkıtör varken, bire iki veren bir sektörle lü
zumundan fazla meşgul olmak yanlış olur. 

Yalnız bir meşale var M, dün sayın arkada
şım Kadri Kaplan uzun uzun ortaya koydular, 
Türkiye'de bâzı endişeler var. Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan olmayalım misali, 
Senatoda bile bunu tartışan arkadaşlar var. Biz 
sanayiide bu kadar sıklet merkezi yaparken^ 
acaba tarımdan da mı oluruz?.. Biz bütün varı
mızı yoğumuzu uzun devreli bir zaman plânı 
içerisinde sanayie aktarırız, sanayie aktarırız 
da, o sanayii mücadele gününde başansız kalır
sa Türkiye'nin haıîi ne olur?.. Bu, ağırlığı olan 
bir münakaşa'dır. Sanırız ki plân, bunu önemli 
ölçüde dikkate alınıştır, önemli ölçüde derken, 
bir istifhamımı ortaya koymuş oluyorum. Ta
ran sektörünü incelerken, bu istifhamlar orta
ya gelecektir. 

Şimdi bu görmüş olduğunuz ve benim ayna 
telakki ettiğim tabloda, Türkiye'nin fert başına 
ırrCJlî gelir artışının yetersizliği, Türk sanayii ve 
tantalinin kendi ara^annda ve kendi iç bölümle^ 
rindeki yapısal değişikliğin yeter derecede ba
san sağlayamadığı açıktır. Fakat temayüller 

Türk kalkınma stratejisi genel istikâmetinde ge
lişmektedir. Rakamlar bunu göstermektedir. Bu
rada bir önemli konu daha var: 

Türkiye'de geçmiş on yılda fert basma top
lam tüketim 2,5 misli artmıştır. Bir Türk'ün ge
liri % 50 nispetinde arttığı halde, tüketim har
camaları 2,5 misli artmıştır. Burada bir mantıkî 
tutarsızlık yok, rakamlar bunu göstermektedir. 
Buna rağmen, bir tasarruf kabiliyeti var, fakat 
bu rakamın söylediği önemli söz, son 10 yılda 
Türk ekonomisi alabildiğine tüketime sevkedil-
miştir. Tüketim hevesleri, toplumun tüketim te
mayülü alabildiğine tahrik edilmiştir. Öyle tah
rik edilmiştir ki, toplum üretmeden tüketen, 
borç yiyen bir toplum haline gelmiştir. Özellik
le kamu sektörü böyledir. Açık bütçeler hepimi
zin gözü önündedir. Maaş farklan borçlan he
pimizin gözleri önündedir. Ek ödeneklerin öde-
nernemesi hepimizin gözleri önündedir. 

Geçmiş 10 yılda yatırımların gayrisâfi millî 
hâsıladaki payı artırıiabilmiştir. % 15,2'den 
% 21 rakamına ulaşılmıştır. Bu, olumlu bir ge
lişmedir. 

Kısaca bir iki sosyal faktörü daha arz et
tikten sonra konuyu özetleyeceğim. 

Geçmiş 10 yıllık dönemde işgücüne katılma 
oranı % 44'ten % 38'e düşmüştür. Yani Türki
ye'de iş bulmak gittikçe zor hale gelmiştir, iş 
bulanların sayısı her 100 kişiden 38 kişiye düş
müştür. Tarımda çalışanlann sayısı % 77'den 
% 65'e düşürülebilmiştir. Bu, tedbirli veya ted
birsiz olarak olmuştur. Sanayide çalışan 8 kişi 
son 10 yılda 11 kişiye çıkmıştır. Hizmetlerde 
çalışan 15 kişi de 24 kişiye çıkmıştır, işgücü arzı 
92 kişiden 89 kişiye inmiştir, işgücü arzında bir 
azalma olmuştur ki, işsiz artmıştır. 

Fert başına tüketilen tahıl 730 gramdan 674 
grama inmiştir. Türkiye, nüfus artışına rağmen, 
daha az tahıl yiyen bir ülke temayülünü göster
mektedir; fakat temayül eğimi küçüktür. Fert 
basma protein 17 gramdan ancak 19 grama çık
mıştır. Beslenmedeki iyileşme son derece küçük
tür ve karşılaştırmalı rakamlara baktığımız za
man Balkanlar'da ve Avrupa'da en az protein 
yiyen ülke olmaktan kurtulamamışız. 

Şimdi bu konuyu özetlemek istiyorum. Plâ
nın kendi ifadesi ile, geçmiş 10 yıllık dönemin 
aynası olan bu tablo şöyle bir hükümle bağlan
maktadır: Plânın ekonomik ve sosyal faktörle-
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rini millî, bünye içerisinde mütalâa ettiğiniz za
man Plân, «Türkiye oldukça yeterli bir biçim
de gelişmektedir» hükmünü vermiştir. «Oldukça 
yeterli» yi herhalde yetersizle yeterlinin buluş
tuğu noktadan başlattıklarını sanıyorum. Aksi 
halde, bu faktörler muvacehesinde Türkiye'nin 
10 yıllık gelişmesini oldukça yeterli bulmak im
kânı yoktur. Hele bunun arkasından şu hükmü 
okursanız benim kanaatlerime iştirak edeceğini
zi sanıyorum. Plânın yine bu sayfalarında mil
letlerarası durumla Türkiye'nin son 10 yıldaki 
durumu karşılaştırıldığı zaman, Plân, kendi de
yimi ile son 10 yıllık Türk kalkınmasını yeter
siz bulmaktadır. Yani bir koşucu 100 metreyi 
15 saniyede bitiriyor, kendisini yeterli buluyor 
fakat aynı koşucu aynı mesafeyi 5 - 6 kişi ile 
beraber koştuğu zaman yine 15 saniyede bitiri
yor ve son derece yetersiz kalıyGr. Plâncılar beni 
affetsinlerı bu hükümler kendilerine aittir, iç 
bünyede son 10 yılı değerlendirdikleri zaman 
hüküm olarak, yorum olarak «Oldukça yeterli» 
buluyorlar; fakat iki veya on kişi ile karşılaş
tırdıkları zaman Türk plânlı kalkınmasını ye
tersiz buluyorlar. 

Bu bölümü noktalamak icabederse, alman 
sonuçlar tatminkâr olmaktan uzaktır. Bunu 
olumlu bir ifade ile söylüyorum. Sanırım ki 
yeni plân bu hüküm üzerine bina edilmiştir. Yal
nız, son 10 yılın kaybolmasına rağmen, kazanıl
mış önemli faydaları vardır. Plân fikri, plânla
ma müessesesi münakaşa dışma çıkarılabilmiş
tir. Plânlama, şeklide, usulde, Türk hukukunda 
tartışma dışına çıkarılmış ve artık plân, özünde 
tartışılır bir hale gelmiştir ve memnuniyetle işa
ret etmek isterim ki; artık hangi taraftan olur
sak olalım, biz politikacılar olarak yeni plânı 
azimle, hırsla, irade ile tatbik etmenin lüzumu
na inanmış görünüyoruz. 

Bu bölümü bu kadarla, arz etmeyi yeterli 
buluyorum. 

Plânın, sosyal karakterini tatminkâr bulma
dığımızı benden önce konuşan iki arkadaşım 
açıkça ifade etmişlerdi. Bu hükme bizi götüren 
başlıca faktör, Plânın gelir dağılımının iyileşti
rilmesi bölümüne yeter derecede önem verilme
miş olmasıdır. Bunu ifadelerle dikkatinize sun
mak istiyorum : 

«Belirli bir gelir düzeyinde, sadece gelirin 
bölüşümünü iyileştirici tedbirlerle bugün için 

bâzı gelir gruplarının yaşama düzeyini yükselt
mek mümkün olsa bile, bu yaklaşım sermaye 
birikimini yavaşlatarak ülkenin gelişme potan
siyelini sınırlayacak ve böylece gelecekte daha 
yüksek bir yaşama düzeyine ulaşılması gecike
cektir,» 

Bu net, plânın siyasî tercihini gösteriyor. 
Yani, ekonomik öncelik hâkimdir demek isti
yor. Gayet açık olarak, ekonomik öncelik hâ
kimdir. Bunun arkasından, sosyal önceliklerle 
dengeleştirilecektir gibi bir hüküm olsa idi, bel
ki bu konuyu fazla eleştirme konusu yapmak 
ihtiyacını hissetmezdik. Ancak Sayın Kaplan'ın 
dün ifade ettiği gibi, bir nesil fedakârlığa ha
zır olmalıdır. Bu görüşe katılırız, bu görüşü der
hal destekleriz; ama bu fedakârlığın sosyal in
filâkları gözönüne alınmalıdır, siyasî marazları 
dikkatte tutulmalıdır. Biz yaptığımız eleştir
melerde buradan hareket ediyoruz. Sosyal fay
dayı düşünüyoruz, sosyal huzuru düşünüyoruz; 
sosyal huzurun Türk millî bünyesine vereceği 
mukavemeti dikkate alıyoruz, vereceği direncin 
üzerinde duruyoruz. 

Şimdi, önümde bulunan sayfada benim görü
şümü teyideden türlü ifadeler var. Bunu plâncı
lar bilirler. Bu görüşümü teyit etmek için plâ
nın başka bölümlerinden bir tabloyu dikkatini
ze sunmak istiyorum : 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın istihdam hedefleri 
ve sektörler arasında dağılım var. Bunu size in
tikâl ettirmek istiyorum. 1972 yılında tarımda 
çalışanların nispeti % 65'tir. Bunun yurt içi 
gayrisâfi hâsıladan alacağı nispet % 28'dir. 
1972 yılında 100 kişinin 65'i gayrisâfi yurt içi 
hâsılanın sadece % 28'ini almaktadır. 

Plân, bir zaman plânı içerisinde bunu sıra
lamış. Ben sizi yormamak için bir de 1995'i ifa
de ediyorum. 1995'te tarımda çalışanların nis
peti % 25'e iniyor. Yani 100 kişinin 25'i ancak 
tarımda çalışır hale geliyor. Ama o zaman da 
tarımda çalışanların elin o bugünkünden başka 
hiç bir şey geçmiyor. Bakın; 1972'de 100 kişi
den 65 kişi % 28'ini alıyor, 1995'te tarımda 25 
kişi çalışıyor; fakat gayrisâfi yurt içi hâsılanın 
sadece % 12'sini alıyor, ikisi de % 50'den az ve 
tarım sektöründe hiç bir iyileşme yok. Bunu 
gelir dağılımı bakımından arz ediyorum. Bugün 
tarımda çalışanın kaderi ne ise, 1995'te tarımda 
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çalışanın kaderi yine odur. Plânın rakamları 
bunu ifade ediyor. 

Tarımın dışarısına çıkmış olan insanların ka
derinde, yani hizmet sektöründe bir düzelme 
oluyor. Bilhassa sanayi sektöründe mutlak bir 
düzelme oluyor; fakat tarım sektöründe çalı
şanların kaderinde hiç bir değişiklik olmuyor. 
Nispetleri azalıyor, Türk ekonomisine katkıları 
azalıyor; fakat kendi ellerine geçende hiç bir 
düzelme yok. istatistikleri daha teferruatlı ola
rak arz etmek istemem. 

Benim burada incelediğim konu şu idi : 
Gayrisâfi yurt içi hâsılanın uzun dönem içeri
sinde dağıtılmasında, gelir dağılımı dengesiz
liği, önemli bir faktör olarak dikkate alınma
mıştır. «Şu gelir dağılımını da düzeltelim, ikisi 
birden düzelsin; hem büyüsün, hem bölüşülsün» 
denmemiş veya bugün Türkiye'nin içinde bulun
duğu gelir dengesizliği, muhtelif paragraflarda 
dikkatle tespit edildiği halde, bu dengesizliğin 
giderilmesi umn dönemin sonuna bırakılmıştır. 
Buna bir müdahale öngörülmemiştir. Bu fikri
mi vergi ve denge konuları da teyit edecektir. 

Bizim kanaatimiz odur ki, uzun dönem içeri
sinde Türkiye'nin içinde bulunduğu gelir fark
lılıkları, gelir dengesizliği daha hızlı bir düzelt
meye tabi tutulmalıdır. Bu Plânın öngördüğün
den daha hızlı bir düzeltmeye tabi tutulmalıdır. 
Bunda zorunluluk vardır. 

Plânın dengeleri var. Plâncılar bunu t efemi -
atıyle bilirler. Bunlardan ben bir tanesini, ka
mu kesimi dengesini eleştireceğim. 

4 ncü denge, Kamu Kesimi Genel Dengesidir. 
Bu denĝ e, Plânın 114 numaralı tablosuna istinat 
ettirilmiştir; fakat bunda bir talihsizlik var. 
Çok temenni ederim ki, bu talihsizlik bir mak
satlı talihsizlik değildir. Kitap 189 ncu sayfasına 
tabloyu almıştır. Bu tablo der ki: 

«1977 kamu kesimi genel dengesinde 
3.255.000.000 liralık bir açık verecektir. Bu tab
loya istinat eden bu denge der ki; «Bu 1977 se
nesinde Plânın hiç bir finansmana ihtiyacı yok
tur». 

Bu 4 milyar rakamını rakam olarak küçüm
senebiliriz ; fakat metot olarak, tarz olarak bu
nu benimsemek istemiyorum. Bugünden 1977 
senesinin Plân hedeflerini uygun göstermek lü
zumunu, ihtiyacını anlayışla karşılayamıyoruz. 
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Bu Plânın uygulanması zorunluluğu vardır. Bel
ki planlandığından daha mükemmel bir şekilde 
uygulanması zorunluluğu vardır. Bir iktisadî 
meydan muharebesine hazırlanıyoruz. Öngörüle-
bilen her tedbir vaktinde alınmalıdır. Ya bu ik
tisadî meydan muharebesinden vazgeçelim, ya 
ciddî ciddî bu muharebeyi kazanmak için ha
zırlanalım. Tablonun tespit etmiş bulunduğu 
1977 senesindeki 4 milyarlık açık, niçin kamu 
kesimi dengesinde gösterilmemiştir? 

Ayrıca bir dipnotu var. Bu dipnotunun üze
rinde de durmak istiyorum. 

Dipnotunda diyor ki: «Sanayiye düşük fi
yatla elektrik enerjisi verildiği takdirde, finans
man dengesi senelere göre 100 milyondan 400 
milyona kadar (başlangıç senesinde 100 milyon, 
1977 senesinde 400 milyon) açık verecektir.» 

Bu açığı mühimsediğim için konuşmuyorum. 
Buna bir tez dolayısıyle intikal ediyorum. Bu 
konuda Etibankla TEK (Türkiye Elektrik Ku
rumu) karşı karşıyadır. Ben bir mesele dolayı-
siyle bunun şahidi oldum. 

Etibank der ki: «üçüncü Beş Yıllık Plânın ma
den bölümünde metalürji sanayii (elektro-me
talürji) önemli bir yer tutmaktadır. Elektro -
metalürjide bir kalkınma, bir sıçrama istiyor
sak, bugünkü sanayi elektrik tarifesi düzeltilme
lidir, indirilmelidir». 

Bu tez Bakanlar Kurulunda da muhtemelen 
tartışılmıştır. Belki buna Türkiye Elektrik Ku
rumu, belki de onu temsil eden Bakanlar karşı 
çıkmışlardır. Fakat hir gerçek var; Sanırım ki 
Plân, ııcuzlamalıdır, ucuzlatılmalıdır tezini be
nimsemektedir. Bu dipnetuna alınmış olmasını 
ben böyle yorumluyorum ve gerçek odur ki, 
elektro - metalürji sanayiinde; gerçekten alü
minyumda, çinkoda, bakırda büyük elektrikle 
analize uğrayan maden sektöründe bir sıçrama 
istiyorsak, bir kalkınma istiyorsak (ki, bunun 
sahibi kamu sektörüdür, çünkü büyük sanayidir, 
ara malları sanayiidir) bu ucuzlama sağlanmalı
dır. Plânlamanın bu konudaki görüşü nedir bil
miyorum. 

Gelir dağılımı dengesizliği konusunun tahli
lini bir cümle ile düğümlemiştim. Bu da, uzun 
dönemli plân içerisinde Türkiye'deki gelir dağı
lımının daha hızlı bir düzeltmeye tabi olması 
zorunluluğudur. Buradan vergi konusuna atla
mak istiyorum. 
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Bu, Plânın finansmanı ile ilgili bir argüman
dır. Plânın elbette başarısını sağlayacak en 
önemli unsur, gerekli finansmanın baştan öngö
rülmüş olması ve baştan sağlanmış olmasıdır. 
Geçmiş dönem arkamızdadır; hiç birimiz unut
madık. Her sene finansman kanunları geldi, 
her sene vergi reformundan bahsedildi. Gelen 
tedbirlerin 2/10'u, 3/10'u ya kanunlaştı, ya ka
nunlaşmadı; gerisi açıkta kaldı ve Plân finans
mana kavuşamadı. Değil plânların fizikî hedef
leri, parasal hedeflerine bile yaklaşılamadı. 
Böyle bir tecrübenin sahibi olan sorumlular kit
lesi olarak, elbette vergi konusu üzerinde dik
katle eğilmemiz gereklidir. Dcğrusu, vergi ko
nusunu teknik yönden eleştirme yeteneğim olsa 
bile, eleştirilebileceğine iştirak etmiyorum. Çün
kü, senelerden beri bu konunun meraklıları olan 
bir grubun temsilcisi olarak, buraya alınmış 
olan tedbirleri isabetli ve yeterli buluyoruz. An
cak, hemen bir soru akla geliyor. O kadar 
önemli tedbirler var ki, o kadar önemli bir sis
tem teşkil ediyor ki, niye bu tedbirler bir re
form olarak takdim edilmemiştir? Ne mahzuru 
vardır? Vakıa usulle ilgili bir konu. Reform 
olarak takdimine de fazla öncelik vermiyorum. 
Yeter ki bu tedbirler tahakkuk etsin. 

Bundan daha önemlisi, bizim görüşümüze 
göre, bu tedbirlerin biran evvsl alınması lâ
zımdır. Sadece önümüzdeki Üçüncü Beş Yıllık 
Plân için değil, içinde bulunduğumuz ekono
mik durumun sağlığa kavuşturulması için bu 
tedbirlerin alınması lâzımdır. Bu tedbirleri en 
a? bunun için almaya başlamak lâzımdır. 

Burada 14 - 15 tedbir sayılmıştır, hepsine 
iştirak ed'yoruz, hepsinin en kısa zamanda 
kanunlaştırılmasını temenni ederiz., dileriz. 
Yalnız, burada belâlı bir konu var. Bu konu, 
«Servet, beyannameleri otokontrolu sağlaya
cak bir biçimde uygulamaya konulacaktır» 
konusudur. Bu, senelerin kavgasıdır. Niçin 
uygulanmamaktadır, niçin bunun olumlu so
nuçları alınmamaktadır? Teminin ederiz ki, 
geçmiş beyanların kaderine uğramaz bu konu. 

«Malî kabada zaman alıcı kadsmeîeşme 
azaltılacak ve uygulama süratlendirilecektir» 
konusu da kangren olmuş ve Anayasa deği
şikliklerinde bile münakaşa s dilen bir konu
dur. Niçin malî kaza, vergi sistemini verimli 
hale getirecek şekilde ışletilmenıektedir, niçin 

bünyesi ve usulü şimdiye kadar düzeltilmemiş-
tir? 

Burada bir tedbir daha var; «Kamu cari 
harcamaları konusunda plân ve yıllık program
larla saptar an büyüklüklerin aşılmaması ve 
gelişme cari harcamalarının yeterli ölçüde tu
tulması sağlanacaktır» Bu konu da benim 
görüşüme göre Türk kamu sektörünün en bü
yük problemini teşkil etmektedir. Hiçbir za
man buna riayet edilememiştir. Ne harcama
lar plânın, bütçenin, yıllık programların ön
gördüğü nispette tutulabilmiştir, ne de geliş
me cari harcamalarının yeterli ölçüde tutul
ması sağlanabilmiştir, önemle parmak basıyo-
yorum; Üçüncü Plânın kaderi, bir vesileyle te
mas edeceğim gibi, bu hükme bağlıdır. Tabiî 
bu hükmü söylemesi kolay; ama plâncılara, 
söylemekten başka bir konu kalmamaktadır. 

Gerçekten ifade etmek isterim ki, tedbirler 
tutarlı görülüyor ve son derece önemli. Çek te
menni ederim en kısa mamanda yürürlüğe gir
sin. 

Bir başka konuyu dikkatlerinize sunmak 
istiyorum, ki, bu da sert eleştirilere uğrayan 
tasarruf bölümüdür. Marjinal tasarrufun 
% 35'ine ulaşabilir mi, ulaşılamaz mı?.. Bu, 
bugünkü nesil için büyük bir fedakârlık de
ğil midir ve buna zorunluluk var mıdır? Sonra 
da olamaz, olur münakaşası. 

Bir k?rs buna mutlak zorunluluk var. 
Dün Sayın Kaplan da ifade ettiler, tefer
ruatına girmiyorum. Plânın şansı buna bağ
lıdır. Aslında ben sadece sunu izah etmek is
tiyorum; buna, zorunluluk vardır ve kanımca 
bu mümkündür de. Bunun mümkün oluşu
nun rakamlarını dikkatinize sunmak istiyo
rum : 

Plân kaydetmiştir; -sArtan gelirin her li
rasının 33 kuruşu (basit bir ifade ile) tasar
rufa ayrılacaktır.» Plân der ki : «Bunun ağır
lık merkezini kamu sektörünün sağlaması zorun
ludur.» Bu, plânın ifadesidir. Bunun altında da 
der ki; «Bu tasarrufun % 68'i kamu sektör ünce 
sağlanacaktır.» yani 38 kuruşun % 68'mı kamu 
sektörü sağlanacaktır.» ki, bu da 26 kuruş 
eder, özel sektöre 12 kuruş kalır ve Türk 
fertlerine de 12 kuruş tasarruf etmek mecbu
riyeti kalıi'. Sonra Plân burada diyor ki; «Bu
günkü tarassufunun % 10'u kadar ilâve bir 
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tasarrufla kamu sektörü tasarruf mükellefi
yetini yerine getirmiş olacaktır.» Yani bugün 
10 kuruş ayıran, 11 kuruş ayırırsa, (Plân 
% 8,5 diyor. Ben % 10 diyorum) bugün özel 
ısektör için 10 kuruş tasarruf zorunluğu varsa, 
bunu 11 kuruş yaparsa bu mükellefiyet mey
dana gelecektir. 12 kuruş da böyle teşekkül 
edecektir. 

Üstelik bir başka yan faktör daha var; ta
sarruf tablolarını tetkik eden arkadaşlarım 
görmüşlerdir ve bütçe ile de ilgilidir ki, kamu 
sektöründen ö.̂ 3İ sektöre her sene bir trans
fer meselesi vardır. Bu türlü metotlarla hu
kukî bir transferdir. Demin bahsettiğim den
gelerde; meselâ 1977 senesinde kamu sektö
ründen 7 milyarlık bir transfer özel sektör? in
tikal edecektir. Kamu tasarruflanyle özel ta
sarruflar arasında (şimdi şema üzerinde du
rarak dikkatlerinizi dağıtmayalım) 7 milyarlık 
bir tasarruf var. Ben hesapladım; demin arz 
ettiğim ve özel sektör mükellefiyeti dediğim 
12 kurusun 3 kuruşa yakını da, (2,6 kuruşu) 
kamu sektöründen özel sektöre intikal ede
cektir. 

Şunu demek isterim ki : özel sektör ba
kımından tasarruf konusunda bir endişe ol
amaması lâzımdır. Asıl problem kamu sektörün-
dedir. Yine Plân kaydstmiştir ki; kamu sek
törünün bu tasarrufu yapabilmesi için bugün 
gayrisâfi millî hâsılanın 19,6'sı tasarrufa git
mektedir. Üçüncü Plân hedefi % 25 civarın
dadır. Bu farkın tahakkuk edebilmesi için ka
mu sektörüne bir müksilsfiyet düşmektedir. 

Bu mükellefiyetin tahakkuk şartının iki 
unsuru vardır. Biri, kamu sektöründe % 12 Tik 
bir gelir artışının sağlanabilmesi, (Plân ifa
desi) % 12 lik kamu sektörü gelirlerinde bir 
iyileştirmeye muvaffak olunmasıdır. Bir de, 
demin işaret ettiğim kamu sektörü harcama
larının öngörülen hedef içerisinde tutıüabilme-
sidir. 

Birinci hükme iştirak ediyorum. Bu % 12'lik 
iyileştirme başarılabilir; faka"; harcama sı
nırlandırılabilir mi? Burada endişem var 
çünkü, burada gedmiş tecrübeler var, burada 
başarısızlıklar var; burada iktidarsızlıklar 
var.. 

Tasarruf konusunu da şu hükümle düğüm
lemek isterim : 

i Üzerinde tartışılan, tartışma konusu olan 
tasarrufu, tanzim edildiği şekliyle, planlandığı 
şekliyle başarılamaz telâkki etmiyoruz. Bizce 
bundan daha mühim olan, tedbirleridir. Kamu 
harcamalarının disiplin a? tına alınmasıdır. 
Yoksa m3 kamu sektörü bakımından bir prob
lem vardır, ne de özel sektör bakımındaîi. Hele 
ösel sektör bakımından hiçbir problem yektur. 

Ben görüşlerimi, bir bölüm hariç, kısaltarak 
dikkatlinize arz etmiş oluyorum. Bu bölüm, 
tarım sektörü alt inoelömesidir. Niçin bu ko
nuyu eleştirmek ihtiyacını hissettiğimi, baş ta
raftaki beyanatımı dinlemek imkânım bulmuş 
olan arkadaşlarım anlamışlardır. 

Bir tartışma gelişmektedir. Bu tartışına, 
Plân stratejisinde bir zaıf var mıdır, plân mo
delinde bir zaıf var mıdır; varsa, bu zaıf tarımı 
sektörüne bir gölge düşürecek midir?» Tartış-
ımasıdır. Şimdi ilk iki cümleye iştiraik etmüŞyo-
rum. Plân stratejisinde bir zaıf yoktur. Sana
yileşmenin heideıf alınması doğrudur. Sanayileş
menin bünyesinde sıklet merkezi değişmesi el
bette doğrudur. Tükeıîıim sanayiiniden imalât 
sanayiine doğru Türk ekonomisinin enerjisini 
kaydırmak doğrudur. Tanım sektöründe istih-

ı daim azalması da doğrudur. Münakaşa edece
ğim konu, huzurunuza koyacağım kcırıu; «Bu 
Plânda tarım sektörünün olağun gelişımesine, 
optimum gelişmesine imkân verilmiş mildir; 
yoksa sıklet merkezi yapılmadığı aşikâr olan 
tarım sektörü ihmal mi edilmiştir? 1995'te ta
rımın kaderi ne olur? Eldekini de yetersizli
ğe mi uğratırız, zaıf a mı düşürürüz?» Sorula
rına açıklık kazandırmaya bendim buraya ge
tirdiğim eleştirme vesile olacaktır ve bundan 
tatminkâr cevap aldığımız zaman, en çok sevi
necek grup biz olacağız. 

Şimıdiye kadar Türkiye bir tarım ülkesi ola
rak bilinmektedir. Türkiye'nin tarım ülkesi 
bilinmesinin sebebi şu olsa gerek; insan dokü
manları, faktörleri, grafikleri teitkik edince 
şu hükme varıyor ki, Türkiye sanayi ülkesi 
olmadığı için tarım ülkesidir. Başarılı bir ta
rım ülkesi olduğu için değil, sanayi ülkesi ol
madığı için tarım ülkesidir. Faktörler, maale
sef Türkiye için bizi bu hükme götürüyor. 

Şimdi, bugünkü Türk ekonomisinin bün-
I yesinde ve hedef alman bünyede, ifade ettiğim 
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Türk tarımını incelediğimiz zaman, başka 
bir problemi şöyle özetlenebilir: Modern araç 
ve girdi ihtiyacı henüz son derece küçük ölçü
lerde karşılanmıştır; tatminkâr ölçüde, yeterli 
ölçüde karşılanamamıştır. Meselâ bütün tarım 
arazisinin henüz % 25'i gübreden faydalanabi
liyor. Bütün tarım arazisinin ancak % 7'si su
lanabiliyor. Tarım arazisinin % 35'i traktör 
nimetinden faydalanabiliyor. Daha da var; fa
kat bütün bu faktörler Türk tarımının henüz 
modern girdi ve ihtiyaçlardan yeter] ölçüde fay-
dalananıadığıran açık delilleridir. 

Tarımın genel ekonomideki ağırlığı gittikçe 
azaltılacaktır, Bu, stratejinin amacıdır. Bugün 
gayri safî yurt içi hasıladaki ağırhğı % 28 oldu
ğu halde, 1995'de bu % 12'ye düşürülecektir. 
Burada, plâncıların dikkatini bir noktaya çek
mek istiyorum. Şimdi istihdam hedefleri belli. 
Tarımdaki istihdam ve tarımın millî ekonomi 
içindeki nispî payı da küçülecektir yahut bu 
amaç alınmıştır. Tarımdaki istihdam küçülür
ken, bugün tarımda 500 bin bir azalma olmuş, 
750 - 850 bin civarında bir tarım issizi var. Ta
rım sektöründe 1995'de işsiz kalmayacak. Fa-
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kat, tarımdan diğer bölgelere kayan insanlar 
yine işsiz. Tarımdan sanayie kayan yarım mil
yon insan veyahut tarımdan diğer hizmetlere 
'kayan yarım milyon insan işsiz; ama tarımda iş
siz yok... Şimdi burada bir yanlışlık var gibi ge
liyor bana. Bu işsiz mutlaka Türkiye'de ola
caksa, niye bunu tarımdan sanayii sektörüne 
aktarıyorsunuz? Bu işsiz tarımda olsun. Tarım
da daha az zararlı olmaz mı? Tarımdaki işsiz 
insan biraz yaratıcı olmaz mı? Sanayii işsizi ta
rım işsizinden her halükârda zararlıdır. Niçin 
bunu tarım içinde tutmayı öngörmediniz? 

Şimdi işaret etmiştim, tekrarlamak isterim. 
Tarımda ki işsizleri diğer sektörlere kaydırır
ken, gelir dağılımı bakımından tarımda hiç bir 
iyileşme olmayacak. Plân bu işsizlere, kendi dili 
ile istihdam dışı işsiz dememiş de, değişik bir 
ifadeyle istihdamı dışı insan de(:ri..:ş, Nhin bunu 
tarım içerisinde tutmuyoruz da sanayide veya 
hizmetlerde tutuyoruz? 

Hangisi daha toleranslıdır, hanglıi daha ha
zımlıdır? 

Bence tarım daha çok hazmedebilir. 

J>l^r\ uygulamaları tespit etmiştırki demin 
cb bir nebze aksettirmeye çalıştım, Trr'v7c'd3 
işsizlik, içinde bulunduğumuz zaman."a- ritıikçe 
artıyor. Bu işsizlik artışı, nüfus artışım paradi 
olarak; sanayie rağmen, hizmetlere rahnen, ta
rıma rağmen 1987'de 2,5 milyon olacak. 

1972'de 1,7 milyon tarımda gizli işsiz ve, ta
rım dışında işsiz insan var. Bu bir vakıa. Bu, 
1977'de 1.8 milyon, 1987'de 2,5 milyon olacak. 
Bunun yarısından ası tarımda gizli iş'siz. Fakat 
her halükârda tarım, dışında, sırası ile 1972'de 
800 bin, 1977'de 1 milyon 100 bin, 1987'de 2 mil
yon işsiz var. Bu büyük bir problem. Hele bunu 
öngör erek kabul etmek bile bile lâdes. 1977'de 
1,1 milyon işsiz olacak. Fakat başlangıcı; işsiz
liğin 1972'den itibaren artma temayülü. Bu, plâ
nın öngörülerinde hazmedilemez bir konu, Bu
nun azaltılması ancak mazur görülebilir. Plân 
bunu dikkata almalıdır. Tabiî dikkate almıştır, 
ama, o dozda dikkate almalıdır ki, bu rakamlar 
azalmalıdır. 1,7 milyondan 1,8'e; 1,8 milyondan 
2,5 milyona değil; yani hiç olmazsa bu temayül 
tersine olmalı. Yoksa benim ve bütün arkadaş-
larımının ifade ettikleri plâncılara övgü, plâna 
övgü gölgelenir. 

gibi, hizmet sektörü büyük bir yer işgal edi
yor. Modelde hizmet sektörünün küçültülme
si ihtiyacı hissedilmemiştir. Verilen karşılaş
tırmalı rakamlarda bâzı memleketlerde hizmet 
sektörü Türkiye'nin öngördüğünden küçük, 
(Aıma doğrusu, çok küçük değil) bâzılarında 
yüksektir. Hizmet sektörü aslında, tarım ve 
sanayi sektörünün ihtiyaçlarını en verimli ola
rak karşılayacak şekilde geliştirilmelidir. Yok
sa hiç bir zaman bir Lübnan gibi, hattâ bir ital
ya gibi, literatürde hizmet memleketi olmak 
hevesinde olduğumuz için değil, aslında Türk 
toplumunun kafasındaki; idealindeki öngörülen 
zaman içerisinde sanayi toplumuna dönüşmesi
dir. Bu iradeyi göstermek istiyoruz, potan
siyelimizi bu istikamette harcamak istiyoruz. 

Şuradan intikal etmiştim; maalesef tarımda
ki mukayeseli faktörlerimiz gayet başarısız. 
Bu tarımın alt unsurları olan bitkisel üretimde 
de böyle, hayvancılıkta da böyle, orman ürün
lerinde de böyle balıkçılıkta da böyle. Hiç bir 
tabloda görmüyorsunuz ki, Türkiye'nin duru
mu bu unsurlarda başarılıdır, bir ölçüde ken
di kendine yeterlidir. Aksine, ayrı ayrı başa
rısızdır ve tabiî toptan da başarısızdır. 
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Sözlerimi kısaltmak istiyorum. Ben plânın 
dış ticarete, sanayie, sanayii ürünlerine aksini 
de incelemiştim. Konuşmamı uzatmak istemiyo
rum. Tarımın alt sektörü olarak şu konulara 
işaret etmek isterim. 

Hayvancılık, en geniş üretici kitlesine hitap 
eden bir tarım konusudur. Türk ekonomisinin 
tarım bölümünde hayvancılığın % 34 ağırlığı 
vardır. Hiç bir unsurun bu kadar ağırlığı yok
tur ifade etmek isterim ki, hayvancılık ihmal 
edilmiştir. Önemle dikkate alınması son derece 
isabetli olmuştur. Daha fazla konuşmak ihtiya
cını duymuyorum. 

Ancak, bir şey söylemek istiyorum. Bu et ih
racı durdurulmuştur. Durdurulması iyi de ol
muştur. Yalnız, burada bir şeye yazık olmuştur. 
Et ihracının durdurulmasından dolayı, tabanca 
üretici mutazarrır olmuştur. Aslında Türkiye ide 
hiç bir kimse, hiç bir tedbir aracıyı mutazarrır 
edemiyor. Hep, ne oluyorsa üreticiye oluyor. Et 
ihracının durdurulması tabanda üreticinin son 
derece aleyhine olmuştur. Bir tedbiri varsa, Hü
kümet bu tedbiri bulmalıdır. 

Hayvancılığın bir başka problemi de, yem 
sanayiinin organize edilememiş olmasıdır. Yem 
konusu ziraatte yer almıştır. Tan m incelemesin
de yem konusu, korungasına varıncaya kadar. 
samanına, sapma varıncaya kadar dikkate alın
mıştır; fakat yem sanayii içindeki hayvan yemi
nin de bu ölçüde dikkate alınmış olmasını diler
dim. 

İstatistikler, grafikler en as et yiyen ülke
nin, en az balık yiyen ülkenin, en az protein yi
yen ülkenin Türkiye olduğunu tespit ediyor, 
tescil, ediyor. Bir Alman sığırı (Komisyonda da 
ifade etmiştim.) Türk sığırından üç misli fazla
dır. Yani pek yadırgamam Alman sığırının Türk 
sığırından fazla olmasını da, hele üç misli faz
la olmasını, Türk sığırının bir Alman sığırının 
yanında kedi kadar kalmasını bilmem nasıl ma
zur görmek lâzım. 

Hayvancılıkta tek başarı, tavuk eti ve yu
murtada olmuştur, 

Ormancılıkta hiçbir başarılı rakam yok. 

Buğdayda birkaç problem var. Buğdayda 
problemlerin başı bence, taban fiyatları mesele
sidir. Buğdayda tespit edilen taban fiyatı sahil 
bölgeleri içindir. Ortaanadolu için ve asıl ürünü 
buğday olan bölgeler için değil, yardımcı ürünü 
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buğday olan bölgeler içindir. Asıl ürünü buğ
day olan üretici son derece mağdur durumda
dır. Plân, buğday tarımının azaltılmasını öngör
müştür, doğrudur; kader budur, istikbal budur. 

Ayrıca plân, buğday tohumunun düzeltilme
sini öngörmüştür. 1935'e doğru Türk buğdayı 
2/3 nispetinde tohum ıslahına kavuşacaktır. 
Plân daha verimli, tohumu öngörmüştür. 

Türk tarımında gübre önemli bir konudur. 
Gübrede gerçekten bâzı hamleler var; fakat bu 
hamle son derece yetersiz ve plân uygulaması 
% 32. Gübrede büyük hamle var diyoruz; Birin
ci ve İkinci Plânın uygulaması % 35'in altında, 
tipler ve türler için. Son derece başarısız. Tabiî 
bu zorunluluktan dolayı, büyük hedefler alınmış; 
İkinci Plânın sonunda Türkiye, bugünkü % 32 
nispetindeki gübre üretimini 5,5 milyon tona 
yükseltecek. Bilmem bugünkünden 5,5 milyon 
tona birkaç sene içerisinde nasıl varılacak? Çok 
temenni ederiz ki, varılır. 

Sulama, büyük projeler dışında, hemen he
men plânda dikkate alınmamış bir durumda, 
Burada bir yanlışlık var. Sulama, tarımda mo
dern girdilerin başıdır. Sulama olmadıkça diğer
leri ilâç, gübre, makine falan fayda etmiyor. Bu 
sulamada su kapasitesine göre daha pratik ve da
ha ucuz bir yol bulmak lâzım. Bu da kanatim-
ce sondajı teşvik etmektir. Bunun belirli örnek
leri var; birçok bölgelerde pancar böyle geliş
ir! istir, birçok ürünler böyle gelişmiştir. Çok şü
kür yeraltı suyu var hiç olmazsa. Bu yeraltı su
yundan, gelişen teknik karşısında sondaj yoîuy-
le süratle faydalanmak lâzım. Yoksa şebeke sis
temi son derece pahalı ve uzun vadeli bir konu
dur 

Pamuk : 
Türkiye'nin istikbali pamuğa bağlı gibi ge

liyor bana. Bugün ihracatta % 30 ağırlığı içine 
alıyor. Son derece önemli bir sanayi ürünü ve 
belki de Türk sanayii pamuk üzerine kurulacak
tır. Gelişme bu istikamettedir ve Ortak Pazar 
konusunda büyük şans, bu istikamettedir. Bu 
pamuğa sahip çıkmak lâzım. Bu tutunulacak 
bir daldır hiç olmazsa. 

Ben görüşlerimi bölüm bölüm arz ettikten 
sonra, istifhamlarımı birkaç cümle ile özetleye
rek, huzurunuzdan ayrılacağım. 

Başlıca endişe konumuz şudur: Plânın finans
manı gerekli tedbirleri bugünden almayı gerek-
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tirir. Plânın sağlığı buna bağlıdır. Halbuki bu 
konuda, plânda bası çelişkiler var gibi görünü
yor. Bunu dikkatlerinize sundum. Plâncılar beni 
şüphesiz en iyi anlayan arkadaşlarımdır. 

Plândaki gelir dağılımının bu ölçüde ihmal 
edilmiş olmasına sosyal fayda açısından katıla
mıyoruz. Sosyal zararları bakımından, plândaki 
gelir dağılımında daha hızlı bir düzeltmenin za
ruretine inanıyoruz. 

Üçüncü konum, tarım meselesidir. 
Plânın stratejisine ve bölümlerinin ağırlığına 

iştirak etmekle beraber, tarım sektörünün ihmal 
edilmiş olması gibi bir istifhamı açıkça ortaya 
koyuyorum. Buna hiç gönlümüz varmaz. Tarım 
sektörü tabiî oluşumu içinde kendi istidatları içe
risinde, kendi potansiyeli içerisinde mutlaka ge
liştirilmelidir. Kasıl olsa nispî ağırlığı azala
caktır, nasıl olsa istihdam düşecektir. Fakat her 
halükârda tarım., Türkiye'nin elinde bir sağlam 
zemin olarak kalmalıdır, 

Hepinize, grubum adına saygılarımı sunuyo
rum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahıslan adına söz alan 
sayın üyelere geçiyoruz. 

Sayın Siya Termen?.. Yok. Sayın Hüseyin 
Atmaca Sayın Haaer'le yer değiştirdiler. 

Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Plânı bir çok arkadaşlar yetkiyle eleştirdi
ler, tahlil ettiler. Esaslı bir çalışmanın ve bil
gili bir hazırlığın sonucu olan Ibu plân doküma
nı, haber aldığımıza göre 2 bin kişilik eksper, 
teknisyen, bilim adamının bir yıllık; mesaisi so
nunda hazırlanmış. Böyle bir eseri tümüyle 
reddetmek, helie genel hedeflerinden saptırarak 
bir hükme bağlamak ciddî olmaz kanaatinde
yim. 

Bu mülâhaza, plânın bu kadar mükemmel 
hazırlanmış olmasına rağmen, eleştirilemeyece-
ği anlamını da taşımaz tabiî. Plânı herkes ken
di görüşüne göre, (kendi ihtiyaçları içinde eleş
tirir. 

Ben, plânı tümüyle, takip ettiği hedefler ile 
ve benimsediği strateji itibariyle benimsiyorum, 
olumlu buluyorum. Bu strateji, millî hedefi, 
millî ülküyü esas almıştır. Plân, daha sunuşu

nun ilk sayfasında, millî ülküyü gerçekleştir
meyi temel ilke olarak almıştır. 

Plân fikri bizde eskidir. Daha, bu son 1960 
sonrası plân hazırlanmadan evvel, Türkiye'de 
yapılmıştır. İkinci Cihan Harbinin araya gir
mesi plânlı çalışmayı bir ara durdurmuştur. 
Plân fikri mevcut olmadığı yıllarda, beş yıllık 
kalkınma plânları iktisadî anlamda da olsa, 
bugünkü plân gibi çok yönlü olmasa da vardı. 
O zamanlar, ikinci Cihan Harbine tskaddüm. 
eden yıllarda hatırlayacaksınız, Sayın Erim'in 
Bayındırlık Bakanlığı zamanında 23 bin kilo
metrelik 'bir anayol derpiş olunmuştu. O, bir 
plân ihtiyacının ifadesiyle aynı zamanda. On
dan evvel de iktisadî plânlar yapılmi'ş*:?, 

Plândan anladığımız şudur; Türkiye'nin 
imkânları ile ihtiyaçlarını karşılaştırıp, az fire 
vererek sonuç alimak. Bir foaşka deyimle, az ce
halet payı ödemek. Maalesef, (kalkınan her 
memlekette olduğundan fazla bizde feu pay 
ödenmiştir. İsmet İnönü Başbakanlığı zamanın
da Rusya'ya bir ziyaret yapmış. Rusya'da yap
tığı tetkikler sırasında, bir fabrikayı kendisi
ne göstermişler. Fabrika yapılmış; fakat bâzı 
sosyal tesisleri, 'bâzı lüzumlu tesisleri eksikmiş 
ve yıkılıp yeniden yapılması lâzım geliyormuş. 
O zaman İnönü Rus yetkililerine, «Nadir, niçin 
bunu böyle yaptınız, daha evvel niçin düşün
mediniz?» diye sormuş. iSovyet yetkilileri, «Bu, 
bir cehalet payıdır.» demişler. 

Bizde de ger-ak plânlı dönemden evvel, ge
rek plânlı dönemin başladığı yıllarda böyle bil
gisizlikten dolayı ödenmiş paylar vardır. He
saplı - kitaplı plân, memlekette İkinci Cihan 
Harbinden sonra dış yardımların yeni yeni 
Türkiye'ye yönelmesi sırasında büsbütün artımş 
ve o günkü uygulamalar bu plân ihtiyacını had 
safhaya getirmiş; Atatürk döneminin yöneldiği 
istikametten inhiraflar görülmüş, bunu tekrar 
Atatürkçü yöne çevirmek arzuları millî bir dâ
va haline getirilmiştir. Bilhassa aydın kesimin
de bu, başlıca konu halinde uzun yıllar tartışıl
mış, konuşulmuş, mücadelesi verilmiş bir mese
ledir. 1960 yılına höylıe hir hava içinde girdik. 
1960.İhtilâli, bu havanın etkisiyle, ihtiyacı ile 
Plânlama Teşkilâtını kurmak lüzumunu 'hisset
ti ve Plânlama Teşkilâtı işe konuldu, 

1960 t a da yapılan bir hata vardır kanaa
timce. O da, Atatürk'çü model yerine başka 
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modeller aranması hevesi. Bilhassa sola açılma 
istek ve heyecanı bâzı çevrelerde Atatürk 'gülü
ğü yeterli bulmamak, Atatürk'ün altyapı dev
rimini gerçekleştiren bir cezrî kalkınma mode
li olmadığını ifade etmek gibi, birtakım iddia
lar ortaya -atıldı ve asıl hata da orada başladı. 

1960 'dan evvel, yani 1950 iktidar değişikli
ğinde Atatürkçü yöntemden ve yönden inhi
raflar olmasaydı, belki bugün bu kadar sıkıntılı 
bir döneme gelmezdik. Tıpkı onun gibi, 1960 
sonrası dönemde de yeni model arama heves
leri olmasaydı, Türkiye bugünkü sıkıntıları 
çekmezdi veya azını çekerdi. 

Türkiye Batılılaşmak, çağdaşlaşmak ve mil
lîleşmek dâvasını meşrutiyetten beri takip eder, 
Bilhassa Atatürk dönemi bu devrenin bir mu
vaffak safhasıdır. Bizim Batılılaşmamız taklit
çilik anlamını taşımaz. Biz, kendi coğrafyamı
zın ve bizi saran siyasî atmosferin etkisinden 
kendisini kurtarmış, ne bugünkü Orta - Doğu 
devletlerinin 'modelini,, ne Balkanların modelini 
benimsemiş hemen hemen tek ülke halindeyiz. 
Yani hem hürriyet, demokrasi ve Batılılaşma 
gayreti içindeyiz, hanı de millîleşmeyi hedef al
maktayız. Millîleşmenin zarureti Atatürk'çülü-
ğiin temel ilkesi olduğu için, bu dönemde ve bu 
coğrafî mevkide bizi sağlam tutabilıırişti-:. 

Son yıllarda bu plân fikrinin geliştirdiği is
tekleri yorumlamada da hatalar görülüyor. Me
selâ bizim Plânda yapı değişikliği bir çok yer
de bahis konusudur. Bunu, plân pek acık ol
masa da anailkeleriyle izah etmiştir. Ayrıca, 
hükümet adına verilen bir izahatta da, yapısal 
değişimden anlaşılması lâzım gelen mâna ifade 
olunmuştur. O da şudur; misal olarak arz ede
yim; Türkiye tarımsal yapıda bir memleket ol
maktan yavaş yavaş kurtulacak, endüstriyel 
bir toplum yapısına dönüşecektir. Bu anlam
daki yapı değişikliğiyle, son yıllarda ve son 
günlerde memleketimizde sık sık tekrar edi
len düzen değişikliği arasında büyük fark var
dır. Birçok devreler kasıtlı da olsa, yanlış da 
olsa yapısal değişimi düzen değişimi anlamı
na alıyorlar. Arada büyük fark var. Düzen de
ğişikliği isteyenlerin bir kesimi açıkça sınıf 
kavgasını esas almışlardır. 

Halbuki Atatürkçü ülkü ve ilkelerin teme
limde smıf kavgası yok; şu üç anaesas vardır: 
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İmtiyazsız, sınıfsız bir millet; bölünmez bir 
ülkü; milli bir Devfot. 

Smıf kavgası, herkesçe kolayca bilindiği gi-
gi, Maıiksizmlln temel ilkelerinden bîridir. Hal
buki, Atatürkçülük antimarksistir, antikomü-
nistir. Atatürkçülük, smıf kavgasını kabul et
mez, Atatürkçülük bütün 'Sınıfları, bütün züm
releri, bütün soyları; bütün dinleri, bütün dil
ler i, bir potada eritip millî bir şuur idinde ye
tiştirip vatandaş halinde görmeyi hedef alır. 

Binaenaleyh, düzen değişikliğinin sınıf kav
gasına dayanan kısmı Atatürkçülükle asla bağ
daşamaz. Anayasa icabı da sayılamaz. Biz, Ana
yasanın tümüyle uygulanmasını, Anayasada ön
görülen reformların gerçekleştirilmesi anla
mında anlıyor az Hizbir zaman Anayasada ön
görülen. reformların gerçekleştirilmesi smıf 
kavgasına dayanan bir düşten değişikliğini ifa
de eimez. Bu, bugünün temel meselesi olduğu 
iç'in üzerinde sık sık duruıyorum. Düzen deği-
şkliği iddliaları, Anayasanın tümüyle uygulan
ma 3i formülü altında ifade edilmeye çalışılı
yor ki, bu yanlıştır. Hiç olmazsa inandırıcı de
ğildir. Çünkü, düzen değişikliğini bâzı çevre
ler bilinçli olarak gizli maksatlarının perde
si altında ileri sürerler, bâzıları ise kalkınma 
k=yeeanı ve safdillilıkle düzen değişikliği ister. 
Bu ikinci sınıf haklıdır. Yani düzen değişikli
ği ile yapı değişikliğini bir görün ye başka bir 
maksat gütmeyen isteklerdir ki. bunlar doğru
dur ve bunları böyle görmek lâzımdır. Bir kı
sım istekler de sadece belirli çevrelerde itibar 
toplamak maksadına matuftur, reaksiyon gel
mesin maksadına matuftur. Halbuki, biz Ata
türkçü modeli muhafaza ettiğ'miz sürece Ata
türkçülük hiçbir zaman, hiçbir dönemde ileri 
atılımlara, reformcu isteklere engel olmamış
tır. Bunun tek misalini Türkiye'de gösterecek 
tek akıllı adanı olacağını da sanmıyorum. 

Şimdiye kadar Atatürkçülük esasları için
de kalkındık. En çok itiraz edilen devletçilik 
bile, bugün Anayasada yer alan karma ekono
miyi ifade eder. Çünkü, Atatürkçü devletçilik 
özel sermayeyi tümüyle atmaa; fakat Devleti 
hâkim noktalarda söz sahibi yapmayı istih
daf eder. Atatürk döneminden sonra gelmiş 
geçmiş bütün hükümetler, iktidarlar (Bunu ba
sıları sarih söylediler, bâzıları ifadie etmediler 
ama) hepsi de devletçiliği Türk siyasî hayatm-

504 — 
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dan .kaldırıp atamadılar. Çünkü, 'artık dünya
nın hiçbir yerinde liiberal kapitalizm hüküm 
sürmüyor. Hiçbir nımelekette bunun saf mode
li kalmamıştır. Türkiye'nin şartları içinde dsîv-
îetci olmaktan başka da bir yol yak. Demokrat 
Parti geldi «Öevletçi değilim» dedi; fakat dev
letçilikten aynlamâdı. Adalet Partisi geldi; 
•devletçiliği pek ifade etmedi, ama devletçilik
ten aynlamâdı. 

Binaenaleyh, devletçilik; Atatürkçülük ilke
leri arasında az - çok münakaşa edilmekle be
raber. reddedilecek bir ilke değildir. Benimse
necek, gelişen ihtiyaçlara göre geliştirilecek bir 
ilkedir. Diğer milliyetçilik ve lâiklik ilkeleri 
de öyledir. 

Biz Avrupalı toplum haline gelmeyi kabul et
tiğimiz içindir ki, Avrupa iktisadî Topluluğu
na da girmek mecburiyetindeydik. Kalkınma
mızı., son yıllarda bu yeni perspektif devre için
de oraya göre ayarlama arzu ve ihtiyacı yeni 
olmakla beraber, Türkiye'nin Avrupalılaşma 
isteği yeni değildir. Türkiye Avrupalı Devlet
tir, Doğulu Devlet değildir. Doğu, Türkiye'nin 
Doğu hududunun ötesinde kalan yerdir. Türki
ye Batılı bir Devlet olduğunu her vesile ile id
dia etmiş ve Batılı toplumlar arasında yer al
mak için çok mücadele etmiştir. Avrupa Kon
seyine girmek böyle olmuştur, Ortak Pazara 
girmek böyle olmuştur; kolay olmamıştır. Bina
enaleyh, Avrupa toplumu arasına girecek bir 
toplumda,- bir ülkede ister istemez ana bir fikri 
benimsemek ve bunu ister istemez değişen ih
tiyaçlara göre değiştirip geliştirmek zarureti 
vardır, işte, plân fikrimiz ve plân tatbikatımız 
da bu son yılların yeni ihtiyaçlarma göre bu 
istikamette ve bu hedefe doğru gelişmektedir. 

AET'ye katılmayı bâzı arkadaşlarımız Tür
kiye'nin aleyhine görmektedirler. Bunlar, bu 
topluluğun ortaklarının Türkiye'nin aleyhinde 
birtakım istismarları öngördüklerini iddia eder
ler. Bu, bir ortaklıktır asımda. Bu AET bir ha
yır cemiyeti değildir. Topluluğun her üyesi 
kendi hesabına birtakım yararlar sağlamak du
rumundadır. Bunu bilerek ve kendimize güve
nerek girmeliyiz: AET'ye güvenerek değil. Gi
rerken, eşit şartları her konuda esas tutmalı
yız. Biz, nasıl o zayıf ânımızda Lozana girdiği
miz zaman, daha ilk günden bütün devletlerle 
eşit şarllarla mücadeleyi esas aldıysak, şimdi 
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de Ortak Pazara girdiğimiz bu dönemde kendi 
varlığımıza güvenerek hazırlıklarımızı tamamla
yıp, onlarla eşit haklarda bir ortaklık kurdu
ğumuzu kabul ederek girmeliyiz. Ama ekonomik 
bakımdan biz onlar kadar ileri değiliz. O da 
doğru. 

«Otak Pazarın en geri ülkelerinden biri 
italya'dır; 1995'te bugünkü italya seviyesine 
çıkacağız.» dendi. Bunu az gören arkadaşları 
haklı bulurum; ama ne yapalım ki gerçek böy
le. Sonra, italya o kadar da geri bir ülke de
ğil Eönesansın memleketi italya. Cenubî ital
ya'yı kalkındırmak için bölge plânlamasını ba-
şariyle uygulamış bir memleket. Bundan sonra 
ne olup olmayacağını bilmiyorum, ama bir 
Avrupa Topluluğu olarak gelişmekte olan bir 
memlekettir. Biz daha ilerisini de düşünebilir
dik. Zaten hedef daha ilerisi olmalı, ama realist 
olarak italya'yı bir ölçü almakta sakınca yok
tur. italya'ya 1905'te erişebilirsek bir aşama
ya varmış olacağız ve Türk toplumu o aşama
da artık tümüyle gelişmeye başlamış değil; ge
lişmek üzere olan, gelişmesini ilerletmiş bir ül
ke halinde görülebilir. 

Türkiye'nin bu gsnel durum içinde ele alı
nacak konulardan birisi ele kalkınma hızıdır. 
Kalkınma hızını yeterli bulmayan arkadaşları
mız var. Arada bu kadar açıklık var, bu kadar 
geri kalmışlık var. Bunu daha hızlı bir tempo 
ile gidermek lâzımdır. Bu, yalnız ekonomik 
tedbirlerle de mümkün olmuyor. Sosyal tedbir
lerin kalkınma hızına etki yaptığını kabul etme
ye mecburuz. 

Yine Atatürk dönemine döneceğim. Atatürk 
döneminde bir millî kalkınma heyecanı vardı. 
Hor vatandaş, her görevli, kendisini kalkınma
nın gönüllü bir neferi halinde görüyordu. Ge
ce dershanesi açardınız; öğretmenler ek ücret 
istemezlerdi. Doktor, yaya olarak köylere gider, 
vasıta istemezdi. Memur, işini bitirmeden daire
sini terk etmezdi. Her meslekte olan kişiler 
biraz daha fazla kalkınma için heyecan duyar 
ve emek verirdi. Malesef son yıllarda kalkınma 
heyecanının azalması ve ayrıca sosyal hayattaki 
çalkantılar kalkınma hızının azalmasına âmil 
olmuştur. Bu, bir gerçek. 

12 Mart öncesi olaylarını hatırlamak lâzım
dır. 12 Mart öncesindeki olayların, plânda ön
görülen bası tedbirleri geciktirdiği ortadadır. 
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Bilhassa, özel kesimde sermaye korkutulmuş, 
ürkütülmüş ve piyasa bundan zarar görmüştür. 
Bugün de Türkiye, yine öyle bir dönemin ha
vası içerisindedir. Günden güne bir yeni Hükü
met meselesi çıkartılır, yeni hâdiseler çıkartı
lırsa, plân ne kadar mükemmel hazırlanırsa ha
zırlansın, hedefler nasıl iyi seçilirse seçilsin, 
oraya varmak maalesef gecikebilir. Bunu gecik
tirmemek için milleti plânı sevmeye alıştırmak 
lâzımdır. 

Plân fikrini bugün reddeden yok. Başlan
gıçta muhalefetler, mukavemetler vardı. Şimdi 
hiçbir çevre plâna karşı çıkamamaktadır. Bu 
bir kazançtır. Ama bu kâfi değil; sevdirmek de, 
bu heyecanı duydurmak da lâzım. Bu sadece 
plânla da olmaz. Devlet otoritesi zayıf, inanç 
azalmış ve maalesef zaman içinde icranın tutar
sız davranışları plânı geciktirmiştir. 

Bir iki örnek arz edeyim; meselâ sağlık ko
nusunda bir sosyalizasyon konusu ele alındı ve 
ilk yıllarda bu çalışmalar başarılı oldu. Doğu -
Anadolu'nun birçok vilâyetlerinde her yedi bin 
kişiye bir sağlık ocağı yapılmıştı; doktoru var
dı, ebesi vardı, sağlık memuru ve vasıtası vardı. 
Fakat iki sene sonra bu çalışmalar durdu. Se
bep? Sebep şu: Plânın öngördüğü tedbirler yü
rütülmedi. Evvelâ icra, yani o günkü iktidar 
bunu benimsemedi; bir. ikincisi, sosyalizasyon 
bölgesinde görev alan doktorlara nazaran An
kara, istanbul ve izmir gibi gelişmiş bölgelerde 
çalışan doktorlar daha iyi imkânlardan, yani 
Full - Time ve diğer imkânlardan yararlanma 
olanağına kavuştular. Böyle olunca plân yürü
medi. Plân mükemmeldi; üzerinde çok konuşul
muş, çok tartışılmıştı; fakat sosyalizasyon çalış
maları olduğu yerde durdu, hattâ çok geriledi. 
Bir taraftan o tatbikat gerilerken, bir taraftan 
da yenileri açılmaya başlandı. 

Sayın Vedat Âli Özkan Bey Bakan iken, 
ben kendilerine bu durumu ifade ettim, «Bölge
nin meselesidir, biliyorum; çok, ama yarım iş 
yapmaktansa, az, fakat tam iş yapmak lâzım
dır. Siz daha Kars'da, Van'da Muş'da bu sosya
lizasyonu çalışır hale getirmemişken, kalkıyor
sunuz Edirne'de de aynı şeyi tatbike kalkışıyor
sunuz. Bu yanlış bir tatbikattır ve zararlı neti
celer verecektir» dedim. Nitekim de verdi. Bu
gün sosyalizasyon, o kadar ümit bağlanan bir 
tatbikat olduğu halde, işlemiyor. 

Yine bunun gibi, hayvan cinsinin ıslahı işi
ne de bir hevesle başlandı, yardımlar yapıldı, 
krediler verildi. Bilhassa bizim bölgelerdeki 
montofon cinsi ile bir taraftan da koyun cinsi
nim ıslahı konusu ilk yıllarda tatbikat ve yar
dım gördü, alâka gördü, kredi aldı. Sonra, yü
nü alınmadı, hayran hastalıkları ile mücadele 
edilmedi; lâboratuvar kuruldu, ama veteriner 
gönderilmedi. Velhasıl plânın o arzusu, kalkın
manın o heyecanı da o noktada ve o yerde sön
dü. 

Türkiye'de bugün hamdolsun tarım mı, en
düstri mi münakaşası bir esasta düğümlenmiş
tir. Endüstriye ağırlık veren bir plân anlayışı 
yanında, tarımı da günün sartlarma uydurmak 
çabaları vardır. Yani Türkiye, tarımdaki nüfu
sunun bir kısmını sanayie kaydıracak, sanayide 
atılım yapacak. Çünkü ihtiyaçları bunu gerek
tiriyor. Artık Türkiye tüketim malları değil, 
ara mallan ve kalkınma malları da yapacak. 

Bir başka husus da, tarımda da gelişmeler 
olacak. Tarımdaki gelişime konusunda bâzı ar
kadaşlar görüşlerini bildirdiler. Meselâ Sayın 
Karavelioğlu, inek cinsinin mukayesesini belir
tirken, Almanya'nın en iyi inek cinsi ile Türki
ye 1deki en geri cinsi arasında bir mukayese yap
tılar. Yani kara sığır ile Jersey arasında bir 
mukayese yaptılar. Fakat bizde artık kara sı
ğırdan daha ileri jenerasyona geçen bölgeleri
miz vardır. Artık, bir sağım döneminde 2,5 - 3 
ton süt alınan ineklerimiz var; bir inekten 400 
kilo süt alınan yerler de var. Et bakımından o 
kadar gelişme olmamakla beraber, süt bakımın
dan hayvancılıkta bir gelişme vardır. Bizim zi-
raa.tiim.izd.eki gelişme şu şekilde oldu: Başlan
gıçta topraklarımıza traktörler girdi, ama tat
bikat yanlış oldu. Erozyon önlenemedi, sulama 
tamam olmadı. Hattâ köy suları bile üç defa de
ğiştirildi. ilk önce çimentodan yapılan borular
la, ondan sonra küçük borularla su getirildi. 
Bunların hepsi aynı bölgede tatbik edildi ve 
sonra hepsi de heder oldu. Yol bakımından en 
iyi Tatbikatçı Karayolları bile bir derenin üze
rine üç tane köprü yaptı; sonra üç köprünün 
ikisi iptal edildi, birisi işler halde kaldı. Sebep? 
Birincisinde geniş düşünülmemiş ve o günkü 
hali ile trafiğe yeter görmüşler. Bütün bunlar 
bir iki sene içerisinde olmuş ve o güzelim köp
rüler bir tarafa itilerek yeni köprüler yapılmış. 
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Yol kısalmış; ama bu emekler de orada heder 
olmuş. Hayvancılık hakkında arkadaşlarım ko
nuştular; benıim de biraz yakından bildiğim bir 
konudur. Hayvancılıkta ihracatın durması bu 
yıllarda hiçbir menfi etki yapmamıştır. Hayvan, 
fiyat bakımından müstahsil elinde de değer 
bulmaktadır. Zaten müstahsil ile müstehlik ara
sında bu son yıllarda fazla bir aracı da kalma
dı. 20 öküzü, 20 ineği birleştiren iki köylü, onu 
pazara veya istanbul ye Ankara'ya götürebili
yor. Çünkü çok para ediyor. Kars'ta bir çift 
öküzün 13 bin liraya satıldığını biliyorum. Bu, 
büyük bir gelişmedir; fakat garantisi yoktur. 
Biz hayvan ihracatını değil; hayvan kaçakçılı
ğını önlemeye mecburuz. Hayvan kaçakçılığı bi
linerek, görülerek devam olunan bir hadisedir. 
Dost ülke iran ile (Suriye'deki kaçakçılık olay
ları herkesin bildiği bir konu) olan hududu
muzda, kaçakçılık dolayısıyle her sene hudut 
komiserleri toplantısı yapılıyor. Bu toplantılar
da kaçakçılık şikâyetleri inceleniyor, bunların 
önlenmesi için hazırlıklar yapılıyor; a.ma maa
lesef Türkiye ile iran arasındaki canlı hayvan 
kaçakçılığı, yağ kaçakçıilıği, viita kaçakçılığı ve 
oradan bu tarafa yapılan Çin ve Japon malları
nın kaçakçılığı bir türlü önlenemiyor. Sebep?... 
Söbep, yalnız ekonomik de değildir, idarî ted
birlerde alınmadığı için, iranlıların hudutta he
men hemen karakolu yok; bizim karakollar da 
fazla müessir değil, tertipli değil. Grörerek, bile
rek sürü sürü hayvanlar gündüzleri hudut civa
rında otlatılır, geceleri de karşıya geçirilir. Bu
nu bütün idarî makamlar bilir; fakat bir ana-
tedbir alınmadığı için, bu böyle devam edip gi
der. 

Binaenaleyh tarımda, hayvancılıkta, tarımın 
diğer kesimlerinde alınan tedbirler, aslında iyi 
düşünülmüş; fakat iyi uygulanamıyor. 

Süt sanayii kuruldu. Süt sanayii, Türkiye'
de biraz bizim bölgenin ihtiyacı olduğu için çok 
yakından takibat îliğimiz bir konudur, isviçreli
ler uğraştı, geldiler, gittiler; bir İsviçreli mü
dürü iki sene tayin ettirmek mümkün olmadı, 
mukavemet gördü. Süt sanayii kuruldu, iyi mah
sul -/ermeye başladı, 100 ton günlük kapasiteli 
bir süt fabrikası, 1 ton işleyecek hale düştü. 
Süt fabrikası bir mandıracıyle rekaîbet ede
mez hale geldi. Mandıracı daha tedbirli, müşte
risini daha iyi finanse edebiliyor, kredisini vak

tinde verebiliyor; fakat süt sanayii işletmesi bu
nu yapamadığı için, ümitle beklenen ve yarım 
kalan bir süt sanayii kuruldu, Türkiye'nin di
ğer yerlerine de teşmil odildi. 

Süt sanayii kurarken İsviçrelilerle anlaşana 
şu idi : Süt mamulleri istihsali yapılacak, hay
vancılık bilgisi için onun yanında mektepler ola
cak ve onun yanında ayrıca hayvan yetiştiricili
ği tatbikatı yapılacaktı. Mektep yapılmadı, hay
van yetiştiriciliği de ihmal edildi, fabrikaların 
kapasitesi de % 50 ölçüsünde düştü. Ayrıca, ka
lite de düştü, ilk yıllarda çok kaliteli olan ma
muller, gittikçe mahallî piyasanın tesirine ka
pılarak düşmeye yüz tuttu. Demekki, sadece dü
şünmek yetmiyor, ciddî uygulama da lâzım. Bu 
konular çok geniş, çok konuşmaya imkan vere
cek konulardır; ama zaman o kadar müsait de
ğil. 

Şimdi konuyu özetlerken, bir iki noktayı da
ha temenni olarak, dilek olarak arz etmıek isti
yorum. 

Birisi; mahallî idarelerin durumudur. Diğer 
konularda arkadaşlar çok rakam verdiler, onla
rı tekrar etmemek için geçiyorum. Malhallî idare
lerimiz bugün, geçmiş yıllardaki şikâyetleri ge
çecek bir haldedir. Meselâ; özel idareler bugün 
fonksiyonunu kaybetmiş birer teşekkül olmak
la beraber, muhafaza edilmektedir. Arazi ve bi
na vergisinin Maliyeye devri, bu idareleri büs
bütün lüzumsuz hale getirmiştir. 

Türkiye'nin mülkî taksimatı içinde bucakla
rın vaktiyle bir fonksiyonu vardı, bir ihtiyaca 
cevap veriyordu. Şimdi, hem yetki azaldı, hem 
tesiri kalmadı. Binaenaleyh, bucakların daha 
fazla devamında da bir fayda yoktur. Plânda 
bunlara fazla yer ayrılamamış, bunlar fazla 
önemli görülmemiş olabilir; ama bu Türkiye'nin 
idarî hayatında çok önemi olan konulardan bi
risidir. 

Zaman dolayısıyle sözlerimi özetlemek duru
mundayım. Plânı destekliyorum, eksiği fazlası 
bulunmakla beraber; ilerici, reformcu istikame
ti benimsediği ve millî hedefleri iyi seçtiği için 
olumlu karşılıyorum. 

Bâzı arkadaşlar sosyal yönünü eksik bulu
yorlar, «plân ekonomik bir belge; fakat sosyal 
yönü eksiktir» diyorlar. Sosyal yönünü fazla 
eksik bulmuyorum. Çünkü, millî yönü kuvvetli 
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olan bir plânın, so'syal yönü de kuvvetli sayıla
bilir. 

Bu millî yöne fazla ehemmiyet verişimin bir 
sebebi de; Avrupa Ekonomik Topluluğu içine 
girdikten sonra gümrük birliğine gireceğiz. On
dan sonra da siyasal birliğe girmek mecburiye
tinde kalacağız. Bu siyasal birliğin içinde, bu 
gümrük birliğinin içinde, benliğimizi koruyaibil-
momiz için, millî karaktere önem vermeye mec
buri! z, (ronolsrimizi de şimdiden bu istikamette 
yetiştirmeliyiz. Türk gencini artık gözünü sağa 
sola kaydırmayan, Türk modeline uygun, millî 
heyecan içinde yetişen, ilerici, reformcu bir is
tikamette geliştirip, Avrupa'yı bu istikamette 
bir heyet olarak kendilerine tanıtabilirsek, Av
rupalı olmaktan Türk tarihi zarar görmez. Fa
kat gençleri başka ideolojilerin etkisi altında 
kalan, insanları gelişmemiş olan, ekonomisi he
define varmamış olan bir topluluk olarak Av
rupa Efeonamik topluluğu içine karışır ve ora
dan ümit beklersek bu, son Türk Devletini ve 
bütün Türk dünyasının ümidini o potanın için
de eritebilir. Erimemek için, millî şuuru ayakta 
tutmak, fikirleri ileri hamlelere açıık bulundur
mak mecburiyetindeyiz. 

ileri hin bir atılım, hiç bir medenî gelişme 
Türfelüğün ana inancına hattâ dinî inancına da 
aykırı değildir Aykırı görenler, zararlı gören
ler: değişen dünya şartları içinde kafaları de-
ğişmiyen fanatik, bulanık birtakım fikirlerin 
etkisi altında kalanlardır. Biz, asla bir fanatik 
sağcı anlayışı içinde değiliz. Daima ileriye gözü 
açık, daima ileriye gönlü açık bir toplum ola
rak gencilerimizi yetiştirmeye. Hükümetlerimizi 
denetlemeye vs desteklemeye mecburuz. Kaîkm-
nan ülkelerin şikâyetleri olur, kalkınan ülke
lerde adaklıklar olur, fakat bu küçük aksaklık
ları bir araya getirerek memleketi anarşik bir 
orsama itme vesilesi yapmak, Türklüğe bir fay
da sağlamıyor, sağlamamıştır, sağlamıyacaktır. 

Türk toplumumun çok ihtiyacı vardır, kal
kmıyor. Avrupa toplumu olma hevesinde ol
makla beraber, istihsalimiz maalesef henüz As-
yavîdir. Tümüyle Avrupalılaşmıştır diyemeyiz; 
fakat tüketimimiz, köylere varıncaya kadar ya
vaş yavaş Avrupalıiaşmalktadır. yani çek istih
lâk ediyoruz, az istihsal yapıyoruz. Hayat paha
lılığı bundan oluyor, sınıflar arasında dengesiz-

j lik bundan oluyor, gelir dağılımındaki şikâyet
ler de bundan oluyor. 

Avrupalı olmak demek, Avrupalı gibi düşüm 
m&k, Avrupalı gibi çalışmak, Avrupalı gibi is
tihsal yapmak demektir. Bizim millî karakteri
miz buna müsaittir, bizim tarihimiz buna mü-

I saitiir, tarihî gelişmemiz buna müsaittir. Özel
likle Atatürkçülük bunun dünyada en başarılı 
örneğidir. Kalkınmak üzere olan bütün ülkeler, 
istiklâlini korumak için çabalayan bütün ülke-

î ler, Batı'da olsun, Doğu'da olsun Atatürkçü mo-
| deli almış, geliştirmişler. Fakat bizim bâzı yan-
| hş yolda olan vatandaşlarımız Atatürkçülüğü 
S yere yere Türkiye'yi başka modeller hevesine 
| kaptırmışlardır ve kaptırmak istiyorlar. Huzur-
j Buzluğumuz da bundandır. 
| Biz, plân fikrini de, Hükümet icraatını da, 
1 Meclis çalışmasını da Atatürkçülükte toplaya-
| bilirsek, kalkınmak için başka bir model ara-
! mak, başka bir misal bulmak ihtiyacı içinde ol

mayız. Ben, bu fikri şahsî bir fikir olarak değil; 
i Türkiye'de münevverlerin ve hattâ Türk vatan-
| daşl arının büyük bir kısmı tarafından benimsen-
| miş olan bu ilkeyi, bu Atatürkçü ülküyü, bu 
i ideali hep beraber paylaşırsak kalkınacağımıza 
s inanıyorum. 

i Partiler arasında görüş farkları olacaktır, 
| vardır. Bu partiler arasındaki görüş farkı, na-
I sû bizim Anayasada bir değişiklik yapma konu-
! sunda birlesmemizs mâni olmamışsa, öylece, mil

liyetçilik ve Atatürkçülükte de birleşmemize 
| m-Süi olmayacaktır. Bulunduğumuz nokta teh-
I h'ke1 i bir noktadır. Bir jeopolitik hesabımız da 
| var. Bâzı arkadaşlarımız jeopolitikten bahset-
i meyi önemini kaybetmiş çağdışı cabalar olarak 
l vasıflandırıyorlar. Bunlar, Türkiye'nin tarihini 
| ya iyi tetkik etme imkânım bulamayanlardır 
| veyamitta yakasını başka ideolojilere kaptırmış 
i olan zavallılardır. Biz, millî tarihin gelişimini 
\ az çok bilenler olarak okuyan insanlar olarak, 
\ Türk jeopolitiğinin, Türkiye'nin siyasî ve eko-
j nomik hayatındaki rolünü her zaman düşünme-
I ye mecburuz, 

i Plân bu elimizdeki dokuman, buna da cevap 
i 'hasırlamış bir belgedir. Tümü ile eksikler, ten-
; kit edilecek noktalar, istatistiklerinde yanlışlık-
; 1ar bulunabilir; ama esasında yöneldiği istika-
l met millî olduğu için, Türk ihtiyaçlarından 
| doğduğu için benimsiyorum, başarı diliyorum. 
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Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir hu
susu istilalarınıza arzediyorum : 

Söz isteyip, sırası geldiğinde bulunmayan 
iki arkadaşımız vardı. Şimdi söz sırası sayın At
maca ve onu müteakip sayıu Sadık Ârtukmaç'-
tadır. Sayın Ziya Termen ve sayın Karaağaelı-
oğlu sıralarında bulunmadılar. 

Şimdi, değerli üyeler tarafından verilmiş 
olan değiştirge önergeleri. Tüzüğümüzün 95 noi 

maddesi gereği yapılsın, müzakereler' süratle 
neticelensin, mütalâalarını verme imkânı olsun 
diye sayın Hükümetin ve saym Komisyonun it
ti! alarma sunuldu. Bu itibarla, ilki değerli üye 
konuştuktan sonra, Hükümet söz istemezse, de
ğiştirgeler üzerinde müzakerelere devam edece
ğiz. 

Suat 15.05 de toplanılmak üzere 94 ncü Bir
leşimin birinci oturumunu kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 13.05 

ı .>. • — « a S S > ©-< ,'is; 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,05 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşimin ikinci oturu 
munu açıyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerin 
deki müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Atmaca'nm. Buyurunuz 
efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) —- Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Plânlı döneme girdiğimizden bu yana, plân
ların bir kısmı noksanlıklarına ve uygulamada
ki aksaklıklara rağmen, sosyal ve ekonomik 
hayatımızda aşamalar yapılmıştır. Ancak, bu 
aşamanın uygar Batı ülkeleriyle aramızdaki 
açıklığı kısa zamanda kapatacak ölçüde olma
dığını görüyoruz. 

Geçmiş on yıllık plân uygulaması amacın 
gerisinde kalmamış olsaydı, şimdi daha ileri bir 
hamle yapmış durumda olacak ve bu demokra
tik ülkelerle aramızdaki mesafe daha kısa za
manda kapanmış olacaktı. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânm, geçen on yılın 
tecrübesinden yararlanarak, dalıa büyük hamle 

yapabilmemize imkân sağlayacağı inancında
yım. Bence, Üçüncü Beş Yıllık Plânın milletçe 
özlediğimiz büyük atılımı gerçekleştirmesi, iyi 
uygulanırsa, sağlanabilir. 

incelenmekte olduğumuz bu plânın bâzı ko
nularda yeteri kadar açıklık getirmediğini gö
rüyorum. Plân, icracıların istediği gibi yorum
lanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu, kapalı 
olarak geçen bâzı konuların daha vuzuh ve açık
lığa kavuşturulması zaruretine inanıyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazırlanışmdaki 
en büyük kusurlardan birisi de, gizlilik içinde 
yapılmış olmasıdır. Bu yüzden kamuoyunda ve 
tecrübeli uygulayıcılar tarafından yeterince 
tartışma imkânı olmamıştır. Bir yıldan bu yana 
hazırlıkları yapılan plân üzerinde, bilim adam
larımızın ve basının fikirlerini söylemesi daha 
iyi netice almayı sağlardı. Bu, büyük bir ek
sikliktir. Milletimizin kaderi, kalkınması ve 
hattâ güvenliğiyle ilgili beş yıllık bir devreyi 
kapsayan ve 20 yılbk bir devreye ışık tutaca,k 
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olan bu plân, açıklık içinde hazırlanmalı, böy
lece kamuoyunun katkıda bulunmasına imkân 
verilmeliydi, 

Uzun vadeli plânların bütünlüğü ve başarısı 
icra plânlan ile sağlanır. Beş yıllık plânlar ne 
kadar mükemmel olursa olsun, hükümetlerin 
her yıl yapacağı icra planlarıyla paralellik sağ
lanmadığı sürece hedefine ulaşamaz. Plânı ba
şarıya ulaştıran uygulamadır. Geçmiş tecrübe
lerden görüyoruz ki, özellikle İkinci Beş Yıllık 
Plânın bütünlüğü ve disiplini, yıllık icra plân-
lanyle bozulduğu için başarısı da zayıf olmuş
tur. Bu yüzden hedefine ulaşamamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân da, diğer iki plân 
gibi, karma ekonomiyi esas olarak almıştır. 
Karma ekonomi; ne özel sektöre, ne de katı 
devletçiliğe geçiş aşaması olarak yorumlanamaz 
ve kullanılamaz, ikinci Beş Yıllık Plân uygu
lamasında, karma ekonominin, özel sektöre ge
çiş aşaması olarak zorlandığı görülmüştür. Bu 
da gösteriyor ki, plânın başarısında esas olan, 
icracıların tutum ve davranışlarıdır, icra, plân 
hedeflerinden saptığı sürece, plânın amaçları
nın gerçekleşmesine ve hedefine ulaşmasına im
kân yoktur. Uzun vadeli plânların yıllık icra 
plânları ile aynı hedefe yönelik olması zorunlu
luğu unutulmamalıdır. Geçmişte ve bilhassa 
ikinci Beş Yıllık Plânda özlenen aşamayı ya-
pamayışımız, icra plânlarıyle uzun vadeli plân
lar arasındaki çelişkilerden ileri gelmiştir, ör
neğin; bunu eğitim sekötründe somutlaştırmak 
isterim. 

Geçmiş on yıllık plân döneminde öğrenci, 
öğretmen ve okul binası büyük ölçüde artmış 
olmasına rağmen, ekonomik ve sosyal yapımız 
ile, kalkınmamıza etkili olacak bir eğitim sis
temi kurulamamıştır. Aksine, plânın öngör
düğü meslekî teknik öğretime ağırlık verilmesi 
sağlanamadığından; kalkınmamıza engel, eko
nomimize yük ve sosyal hayatımızda problem
ler yaratan işsiz, beceriksiz tahsilliler yığınağı 
yetiştirmişizdir. Ekonomimizin talep etmediği 
eğitim dallarındaki gereksiz kapasite artışları
nın mahzurlarını gidermek yıllarca mümkün 
olamayacaktır. 

On yıllık plân dönemi içerisinde ekonomi 
ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap verecek ve ta
lepleri karşılayacak şekilde eğitim praanidi ku
rulamamıştır. Temel öğretimde hedefin geri

sinde kalınmıştır, ikinci Beş Yıllık Plân so
nunda temel öğretim yüzde yüz gerçekleştirile-
celkti. . G-örüyoruz ki, temel eğitimin beş yıl
lık kısmı Üçüncü Beş Yıllık Plânda 1977 ye, 
yani altı yıl geriye atılmıştır. Üç yıllık kısmı
nın gerçekleştirilmesi ise, yani bunun da % 75' 
inin gerçeMeştirilmesinin 1995 Ue olacağı söy
lenmektedir. Henüz mevcut çocuklarımıızı kay
dettirecek okul, sınıfa girecek öğretmen bula
mazken, bunun nasıl gerçekleştMleceğinin yo
lunu plânda bulamadığımı ifade etmek isterim. 
Temennim odur M, plânda öngörülen bu ger
çekleştirme, geçmiş plânlardakinin akıbetine 
dönmesin. 

Okul öncesi eğitim hiç gelişmemiş olmasını 
dikkate alan plâncılar, bu konudaki model 
geliştirmeyi Millî Eğitim Bakanlığına, yurt 
çapında yaygın hale gelmesini de özel sektöre 
bırakmak zorunda kalmışlardır. Bir taraftan 
özel sektörün, eğitimden elinin çekilmesini sa
vunurken, bunu Üçüncü Beş Yılbk Plânda, 
hele bence üniversite kadar önemli olan ve ço
cuğa daha ilk toplum hayatına ve birtakım be
ceri ve bilgilere alıştıracak olan okul öncesi 
eğitimin özel sektöre bırakılmasını mahzurlu 
görmekteyiz. 

ilkokuldan sonra uygulanan yaygın eğitim 
uygulaması, Birinci Beş Yıllık Plâna oranla 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde % 14 gerile
miştir. Bu rakam, plâncıların dokümanlarından 
aldığım rakamdır. Birinci Beş Yıllık Plân so
nunda bu konuda ulaşılan % 93 lük oran ikinci 
Beş Yıllık Plânda % 79,a düşmüştür. Yaygın 
eğitimdeki, vatandaşa meslek edindirme çalış
maları çok cılız kalmış, okuma - yazma oranı 
ise düşmüştür. Birinci ve ikinci Beş Yıllık 
Plânlar yaygın eğitime ağırlık verdiği halde, 
uygulayıcıların önemsememesi yüzünden ilerle
me yerine, gerilemeye sebebolmuştur. Bu örnek
ler gösteriyor ki, plânlara hayatiyet veren uy
gulayıcılardır. Plânın mükemmelliği başlı başı
na anlam taşımamaktadır. Plân ne kadar mü
kemmel olursa olsun, ciddî bir çalışma yapıl
madığı sürece başarıdan söz edilemez. 

Orta öğretimde sayı artımı sağianmış, ama 
buna karşılık nitelik büyük ölçüde düşmüştür. 
Orta öğretimde mesleğe yöneltme yapılamadı
ğından yüksek öğretim de çıkmaza sürüklen
miştir. Orta öğretim bu hali ile boşa dönen bir 
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çarktır, Orta öğretimde başarı oranı değerlen
dirilirse; orta öğretim bugünkü durumu ile 
gençlerin enerjisini ve gücünü boşa harcayan ve 
israf eden bir kuruluş haline getirilmiştir. 

Yüksek öğretim plân hedeflerine ve insan-
gücü ihtiyaçlarına ters yönde gelişmiştir. Üni
versitelerimiz, gerekli reform aşamalarını yapa
madıkları için, İkinci Beş Yıllık Plân dönemin
de sosyal hayatımız için tedirginlikler kaynağı 
haline gelmiştir. Temel öğretimden yüksek öğ
retime kadar bütün örgün ve yaygın eğitimi
miz kalkınmaya ve üretime yönelik program
lara kavuşturulamamıştır. 

Gençliğin öğrenim dışı zamanlarının değer
lendirilmesi başlı basma bir ağırlık taşıdığı hal
de, maalesef buna da önem verilmemiştir. 
Gençlerin; lâfla değil, işle, almterleriyle mem
leket sorunlarının çözümlenmesine katkıda bu
lunacak şekilde etkili hale getirilmesi lüzumuna 
inanıyorum. Gençleri, büyük şehirlerin yanıltıcı, 
aldatıcı cazibesinden kurtarıp, her yıl hiç ol
mazsa bir ay Anadolunun gerçekleriyle, yaşan-
tısıyle başbaşa bırakmak büyük yararlar sağla
yacaktır. Yurt kalkınmasında köyün yolunun, 
okulunun, suyunun getirilmesinde, ağaçlandırıl
masında gençlerin katkıda bulunması, onları 
sapık birtakım fikir ve özentilerden kurtaracak
tır, Üçüncü Beş Yıllık Plânın bu yönden yeter
li çözüm getirmediğini ifade etmek isterim. 

Eğitim hizmetinde bulunduğum Muğla, Ay
dın, izmir illerinde gönüllü üniversiteli genç
lerle köylerde yaptığımız çalışmaların sonu
cunda meydana gelen eserlerin değeri dışında, 
gençlerin daha çok olgunlaştığını, hamasî milli
yetçiliklerinin gerçek milliyetçiliğe ve içli va
tan sevgisine dönüştüğünü görmüşümdür. Genç
ler bu vatana ne kadar almteri dökerlerse, o 
oranda sevgileri daha çok kökleşecektir. üni
versite gençliğinin, tatil aylarında başıboş, iş
siz gezmeleri, memleket ekonomisine katkıları
nın bulunmayışı bir yana, tüketici olarak ailele
rine yük olmaları bir tarafa, sosyal hayatımız 
için de problem olmaya daima devam edecekler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, başarısızlığın temelini 
Devlet sektöründe, özellikle Millî Eğitim Ba
kanlığı kadrolarında yapısal değişikliğin yapı
lamamasında aramak gerekir. Gerekli organizas
yon yapılmadıkça ve aktif bir kadro ile işe baş-
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lanmadıkca, Üçüncü Beş Yıllık Plânın umulanı 
vereceğini ve diğer iki plândan daha çok başa
rıya ulaşacağını ummak hayal olur. 

Sosyal adalet ve fırsat eşitliği yönünden de 
geçmiş plânların başarılı olduğu iddia editemez. 
Kalkınma plânlarında okullaşmanın yurt düze
yinde dengeli dağılımının yapılması, burs, kre
di, parasız yatılılık olanaklarının geliştirilmesi 
öngörüldüğü halde, maalesef bu konuda da ya
pılanlar yetersizdir. 

Aslında burs, kredi, parasız yatılılık sistemi 
yerine, gençlerin çalışarak yurt kalkınmasına 
katkıda bulunarak öğrenim yapma olanakları
nın aranması, hem bütçe imkânları bakımından, 
hem onların daha gerçekçi yetişmeleri bakımın
dan yararlı olacaktır. Birinci ve İkinci plânlar, 
eğitimde fırsat eşitliğini, gelir dağılımında sos
yal adaleti iş bulmada kaynak yaratmayı ve 
imkân eşitliğini amaç edindiği halde, bu konu
lardaki çalışmalar da tatmin edici olmamıştır. 
Hulâsa, eğitim sisteminde temelden çatıya ka
dar devam eden düzensizlikler geçmiş plân dö
neminde cesaretle ele alınamamış, bu yüzden di
ğer sektörlerin başarısızlığına da etki yapmış
tır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın eğitim bölümünde 
amaç ve ilkeler iyi saptanmıştır. Plâncılara bu 
değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ede
rim. Ancak, iş eğitimi ve üretime yönelmiş bir 
eğitim sistemi açık seçik olarak plânda yer al
mamış, kapalı geçilmiştir. Kalkınmamızı sağla
yacak olan bütün bu yolların, Türkiye'nin ger
çeklerine dayanan bir eğitim sisteminden, üre
time ve iş eğitimine dayanan bir eğitim siste
minden geçeceği inancındayım. Türk Milletinin 
bütün fertlerini, Atatürk devrimlerine ve Ana
yasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğine bağlı; kaderde, kıvançta, tasada 
ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve 
ülküler etrafında toplamak; millî ahlâkî, insa
nî ve kültürel değerlerini koruyacak, geliştire
cek, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin 
bir ortağı nesil yetiştirmenin ancak bu şekil ku
rulacak bir eğitimle sağlanacağı inancındayım. 

Bu konuda, milletçe kutsal amaç olarak be
nimsediğimiz bu prensip ve ilkelerde en küçük 
bir ayrıntımız düşünülemez. Değerli plâncıları
mız da bunları plânlarında saptamışlardır. Tar
tışmamız, bu kutsal ve millî hedefe ulaşmaya 
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giden yol ve metot üzerindedir. Atatürk bu 
yolu göstermiştir. Başka kaynak aramaya lü
zum yoktur. Eğitim çıkmazından kurtulmak 
için, 1937 yılında Atatürk'ün kurulmasını em
rettiği köy enstitüleri bu hedefe yönelikti. Ama 
çıkar çevrelerinin baskısıyle onuncu yaşma gi
remeden kapatıldı. Yakın ve uzak eğitim tari
himizden edindiğimiz bu gibi tecrübeler, yeni 
atılımlara ve özellikle Üçüncü Beş Yıllık Plân
da gösterilen hedeflere ulaşmada, gelecek ikti
darların ne kadar ciddî davranıp davranmaya-
cağı hususunda kuşku duymamıza sebeholmak-
tadn\ 

Atatürk, eğitimde takibedilecek yolu göster
miştir. Örneğin : «Öğretmenler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır.» demekle, eğitimin temel un
surunun öğretmen olduğunu işaret etmiştir, 
Ama öğretmenlerin bu eseri yaratabilmesi için, 
onun yetişmesinde ve çalışma olanaklarında alı
nacak tedbirleri iyi saptarsak, yeni nesli büyük 
bir inanla öğretmenlere huzur içinde teslim 
edebiliriz. Ama uygulama, bugüne kadar böyle 
olmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığının klâsik 
düşünce ve yapısı yıllarca öğretmen sorununu 
clahi halledememiştir. 

Yine Atatürk diyor ki : 
«Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz 

tahsilin hududu ne olursa olsun, onlara esaslı 
olarak şunları öğreteceğiz ; 

İ. Milliyetine; 
2, Türkiye Devletine; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisine; 
Düşman olanlarla mücadele lüzumu» 
Atatürk'ün emrettiği bu mücadelede başarı 

sağlamanın tek yolu, öğretmen ve eğitim, siste
minde alınacak ciddî tedbirlerle gerçekleşecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, daha ne kadar 
sürecek efendim konuşmanız? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İki üç 
dakika kadar, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Konuşmanız 
yazılı olduğu için, o itibarla ikaz ettim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Atatürk, 
eğitimin amacını da şöyle saptamıştır : «Terbi
ye ve tedriste tatbik edilecek usul; malûmatı, 
insan için fazla bir süs; bir vasıtai tahakküm 
yahut medenî bir zevkten ziyade, maddî mu
vaffak olmayı temin eden amelî ve kabili isti
mal bir cihaz haline ektirmektir.» 
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Atatürk'ün eğitim yönü bakımından da söz
leri bize ışık tutacak mahiyettedir : «Bu mem
leketin sahibi aslisi ve heyeti içtimaiyemizin un
suru esasisi köylüdür. Evvelâ, umum köylüye 
okumak, yazmak ve vatanını, milletini, dünya
sını tanıtacak kadar coğrafî tarihî ve ahlâkî 
malûmat vermek; maarif programımızın bu ilk 
hedefidir. Bu hedefe vusul, tarihî maarifimizde 
mukaddes bir merhale teşkil edecektir.» Ama 
maalesef bu mukaddes merhaleyi, aradan 50 yıl 
geçtiği halde, aşamamanın üzüntüsü içindeyiz. 

Aradan tam 50 yıl geçti, dedim. Atatürk'ün 
bu direktiflerinin henüz alıabesindeyiz. Buna, 
Atatürk'ün ruhunu şadedecek bir cevap bulma 
güçlüğü içinde olduğumuzu ifade etmek iste
rim. Köylünün henüz % 50'sine clahi okuma 
yazma öğretemedik, En basit ve en kaçınılmaz 
uygar hizmet olan yol, su, elektrik, okul gibi ih
tiyaçlarını sağlayamadık. Ürünlerinin ıslahı ve 
veriminin artırılmasında, pazarlaşmasında ge
rekli hizmeti köye götüremedik. Plânlara rağ
men götüremedik. Kredisinin temininde ve 
ürünlerinin değer fiyata satılmasında aracı ve 
tefeciden onları fc.'enüs kurtaramadık, inşallah 
Sayın Başbakanın «hal» i ziyaretinden sonra bun
lara çare bulunur. 

Bize, sosyal ve ekonomik kalkınmada da ilk 
ve gerçek yolu gene Atatürk göstermiştir. Baş-
ka hedef aramaya lüzum görmüyorum. Ata
türk'ün direktiflerini yerine getirmek kâfidir. 
Plânın başarısı, Atatürk ilkelerinde ve Ata
türk'ün bu yoldaki direktifleri etrafında asgarî 
müştereklerde birleşmemizle mümkün olacak
tır. Parti farkı gözetmeksizin milletçe, plkmn 
uygulanmasında ve Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda çalışırsak bu plân başarıya ulaşır; aksi 
takdirde, geçmiş on yılda olduğu gibi, gene dör
düncü beş yıllık plânın müzakeresinde de aynı 
sözleri söylemek ve aynı şikâyetleri devam et
tirmek zorunda kalacağız. 

Plânın büyük Türk Milleti için hayırlı olma
sını dilerken, plânın hazırlanmasında emeği ge
çen değerli plâncılara ve ilgililere teşekkür ede
rim, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atmaca. 
Sayın Artukmaç, buyurun efendim, 

? \ r ! K A P T l , v 7 * * ç '^o^-a t ; —• Saym 
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Müzakere etmekte olduğumuz üçüncü Bieş 
Yıllık Kalkınma Plânının 'köye ilişkin bölümü 
üzerinde 'kısaca mâruzâtta bulummalk istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yillardan beri üze
rende durduğum, düşündüğüm, fikir yürüttü
ğüm bu konuyu huzurlarınızda eleştirmek ar-
susımdayrm. 

Bugün herkes koy kalkınmasının lüzumlu ve 
zarurî olduğunda birleşmiş bulunmaktadır; 
fakat bu kalkınmanın başlangıç noktasının ne
resi olacağını tayinde tereddüt, ihtilât ve çe
lişki vardır. Köy kalkınmasına nereden, hangi 
noktadan başlanmalıdır? Kalkınma nasıl ve ne 
suretle temin 'edilmelidir? Kalkınmanın kısa 
bir zamanda ve tam olarak tahakkuku için na
sıl bir şart konulmalı vs imkân yaratılmalı
dır?..» Bu hususlar uzun bir süre tartışma ko
rnon olmuş ve resmen bir prensibe de bağlan
mamıştır. Aydınlarımız, bu sorulara birbirini 
tutmayan cevaplar vermiş ve mütalâalar ser-
detmişlerdir. Bir noktada. bir hedefte birleşe-
meyişin röleni; kanaatlk-ce mûmleket gerçek
lerine lüzumu kadar nüfuz edemeyiştir, vukuf
suzluktur. 

Köy kalkın :r •;.:;'. gibi, sonucumu büyük bir 
h.ı'i'k luitlesini ve hattâ blicün bir memleketi il
gilendiren şümullü ve geniş bir konu hakkında 
yapılan tekliflerin, serde dil .̂ n mütalâaların tat
biki ve amelî olması, nazarî ve kitabî esaslara 
dayanmaması gerekir. Vücuda getirilmesi is
tenilen bir teşkilât ve raüessesa ülktanin sosyal 
'bünyeıl're ve gerçeklerime uygun olmalıdır. Ül
kenin maddi ve manevî bütün imkânları göm
erimde tutulmalıdır. Kurulamayacak müesse-
stelerkı ve yapılamayacak işlerin peşinde ko
şu İm .imal: dır. Masa b aşında t a? arlanmış ve bir
takım nazari yelere bürünmüş esaslara göre 
meydana geçirilen teşekkül ve müesseselerden 
ibu memleket çok sarar gcrmiütür. Bu yüzden. 
saman kaybedilmiş ve lüzumsuz yere para ve 
emek sarfedilmiştir. 

Bugünkü köyün sosyal, ekonomik, kültürel 
ve tarımsal durumu ile coğrafî ve hattâ tarihî 
durumu bilmm^de'B, kalkınma dâvası üaerlin-
de durulması mümkün değildir. Bu nedenle, 
Cumıhuriye timizin kuruluşu'nıdan plânlı kal
kınma dönsımine kadar, başka bir deyimle, Bi
rinci Beş Yıilik Kalkışma Plânının yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, 'koy kalkınması kısır tar

tışmalardan veya yararlı olmayan uygulama
lardan ileri gitmemiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız köy 
kalkınmasını belirli prensipler içerisinde dü
zenlemek isteyien ilik resmî belgedir diyebili
rim. Bu plân, yurt özelliklerini g'özönünde tut
mak suretiyle, var olan teşkilâtın yeni bir çer
çeve içimde yeni baştan düzenlenmesini, kal
kınma çabalarına halkın gönüllü olarak katıl
masını ve köylüye bugünkü kamu hizmetleri
nin göıürülmösini öngörmüştür. Ancak, yeni
den düzenleme yapılamamış ve uygulamada 
gerektiği gibi sonuç alınamamıştır. Katanaa-
timce esaslı bir teşhis konulamamıştır, köy kal
kınmasının başlangıç noktası bilinememiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız ise bi
rincisinden ayrı bir istikâmete yönelmiştir. Bu 
Plân köylülerin insanlık haysiyetine yaraşır as
garî yaşama düzeyine kavuşma süresini kısalt
mak amacı ile köye yönelen yol, su, elektrik, 
okul, sulama suyu temini gibi kamu hizmetleri
nin ve altyapı yatırımlarının geri kalan çevrele
re gitmesi; halkın kalkınma çabalarına gönüllü 
katılması, hizmetlerin kısa ve uzun vadeli prog
ramlara bağlanması hedeflerini ortaya koymuş
tur. Bu hedeflere ulaşıldığını ve bu programla
rın gereği gibi uygulandığını söylemek güçtür. 
Bu Plânda da teşhis hatası bulunduğunu belirt
mek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım.. Üçüncü Bes Yıllık 
Kalkınma Plânına gelince, bu Plân kanaatimce 
diğerlerine nazaran gerçekçi bir hüviyete sa
hip bulunmaktadır. Bu Plânda köyün ve köylü
nün derdine gerçek teşhis konulmuştur ve köy
lerin başlıca sorunlarından olan üretimin ve 
ürün niteliğinin iyileştirilmesi, tarımsal kredile-
menin düzenlenmesi, yeterli bir pazarlama siste
minin kurulması, kooperatifleşme ve yapısal 
düzenlemelerin tamamlanması gibi hizmetler ve 
bunlara ilişkin yatırımların; yol, içme suyu, 
elektrik gibi tamamlayıcı hizmetlerle bütün ola
rak yürütülememesi bir sorun olarak belirtil
mektedir. Plânda duruma bu şekilde teşhis ko
nulmaktadır. 

Bu teşhisten sonra, Plânda tedavi yolları da 
gösterilmiştir. Bunlar şunlardır: 

1. — Evvelâ köyün tanımı yapılmıştır. Buna 
göre köy, ekonomik yapısı büyük bir ağırlıkla 
tarıma dayalı, kendine özgü toplumsal ilişkileri 
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olan, belli bir yerleşme sınırına sahip ve nüfu
su 10 bine kadar olan yerleşme birimleri ola
rak tanımlanacaktır. Şimdiki durumda 2 000 nü
fustan 10.000 nüfusa bir artışı gözönünde tut
maktadır. 

2. — Merkez köylerinin kurulması lüzumu 
açıklanmamıştır. Ben bu «Merkez köyleri» tâbi
rini şahsen yerinde bulmuyorum. Buna bölge 
merkezleri demek daha uygun olur kanaatinde
yim. Ara sıra bu deyimi kullanacağım. Bölge 
merkezleri ile merkez köyleri müteradif olarak 
kullanılmalıdır; fakat gerçeklerimize göre «Böl
ge merkezi» teriminin kullanılması daha uygun 
olur inancındayım. 

Gerçekten hizmetlerden tüm köylü nüfusun 
yararlanmasını sağlamak ve kırsal yerleşme dü
zenini geliştirmek için merkez köyleri, bölge 
köyleri kurulacaktır. Bu merkez köylerde, 
önemli olan ve Plânın asıl hedef olarak aldığı 
sağlık evleri ve ocakları, ana - çocuk sağlığı 
merkezleri, temel eğitim ve yatılı bölge okulla
rı, sabit meslekî köy kursları, aşı ve sunî to
humlama istasyonları, PTT şube ve ajansları, 
karakollar, pazar yerleri, benzeri hizmet birim
leri toplanacaktır. 

3. — Bugüne kadar birbirinden ayrı olarak 
yürütülmekte olan çeşitli programlar arasında 
mahallî düzende koordinasyon sağlanacaktır. 
Bu da bence önemli bir aşama olarak sayılır. 

4. — Hizmetlerin köye götürülmesinde önce
lik, ekonomik amaçlı hizmetlere verilecektir. Bu, 
kanaatimce önemli bir noktadır. Başka bir de
yimle kalkınmanın başlangıç noktası ekonomik 
olacaktır. 

5. — Köye götürülecek hizmetlerde halk 
katkısından yararlanılacaktır (Diğer program
larda olduğu gibi). 

6. — Kooperatifleşme geliştirilebilecektir 
(Bizim ötedenberi arzu ettiğimiz bir hedef olu
yor). 

7. — Ev ve el sanatları desteklenecektir. 
8. — Tarımsal ürünlerin sigortalanması yol

lan araştırılacaktır, ve saire. 

Muhterem arkadaşlar, memleket gerçekleri
ne tamamı ile uygun olduğuna inandığım bu 
teşhis ve tedavinin uygulama alanında başarıya 
ulaşmasını gönülden temenni etmekteyim. Bu 
eseri vücuda getirenlere tebriklerimi ve şükran
larımı sunmaktayım. 

Maruzatıma son vermeden önce, eksik gör
düğüm bir iki noktaya da kısaca değinmek isti
yorum. 

Müzakere etmekte olduğumuz bu plânda 
köy idareleri, köy tüseî kimliği üzerinde durul
mamıştır. Halen yürürlükte olan 442 sayılı 
Köy Kanunu ihtiyaa karşılamaktan uzaktır. 
Bu kanunun yeni de ti tedvini lüzumuna inan
maktayım. Bu kanımla köy tüzel kişilikleri ye
ni görev ve yetkilerle teçlrz edilmeli, köyün ge
lir kaynakları ise günün icaplarına göre yeni
den tayin ve tespit olunmalıdır. Bu, kanaatim
ce önemli bir noktadır. Plânda bu konuya deği-
nilmemesi bir eksikliktir. 

ikincisi; bölge merkezlerinde yahut plânın 
deyimi ile merkez köylerinde, tüzel kişiliğe sa
hip bir bölge meclisi kurulmalıdır. Bu arz et
tiğim; tıpkı illerdeki genel meclisler nasıl ise, 
bölge merkezlerinde de aynen böyle bir meclis 
kurulmalıdır. Bu meclis, o bölgeye bağlı köy
lerden demokratik esaslara uygun şekilde se
çilecek başkan ve üyelerden meydana gelmeli
dir. Başka bir deyimle, bölge merkezleri tüzel 
kişiliğe sahip bir örgüt olmalıdır. Mahallî hiz
metlerin en iyi şekilde görülmesi bu suretle 
mümkün olur kanısındayım. Plânda bu cihete 
de dokunulması icabederd,". Bununla beraber 
bütün bu eksiklikler elbette ki zamanla gideri
lecektir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 17 Ekini Salı ve 19 Ekim Perşembe \ Sayın Başkanlığa 
günleri Genel Kurul çalışmalarına ara verilme
sine dair grup başkanlarının önergesi (4/63) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân görüşmeleri nedeni 
ile Cumhuriyet Senatosu bir haftadır aralıksız 
çalışmıştır, öte yandan gündemde acele mahiyet 
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taşıyan bir konu kalmamıştır. Bu itibarla Sena
toca 17 Ekim Salı ve 19 Ekim Perşembe gün
leri çalışmalara ara verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Adalet Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisi! 

Başkan Grubu Başkanvekili 
Kastamonu Ankara 

Ahmet Nusret Tuna Hıfzı Oğuz Bekata 
Millî Birlik Grubu Cumhurbaşkanı Kontenjan: 

Başkanı Grubu Başkanı I 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri özdilek Fahri Korutürk ! 

III - GÖRÜŞÜLEN i III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
/. __ rçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kul

lanma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/906; Cum
huriyet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı üzerinde Hükümet söz istemiştir. 

Sayın Devlet Bakanı Zeyyat Baykara, bu
yurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
—Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok 

değerli üyeleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Plân üzerinde Yüce Sena

toda yapılan görüşmelerin sona ermek üzere bu
lunduğu şu sırada, plânın daha da iyileştiril
mesi için sayın senatörlerin değerli mütalâala
rı, katkıları ve eleştirmelerinden faydalandık. 
Bu bakımdan Hükümet adına teşekkürlerimi, 
şükranlarımı sunarım. 

Aym zamanda plân dolayısıyle Hükümete ve 
teknik kademeye, Plânlama Teşkilâtına yönel
tilmiş olan övgülü sözleri de ilâve etmek sure
tiyle şükranlarımı tekrar arz ediyorum. 

Sayın Başkan, yüce milletimizin önümüzdeki 
beş yıllık devresini ekonomik, sosyal ve kültürel 
açılardan daha da ileriye götürülmüş bir seviye
de görmek amacıyle hazırlanmış olan Üçüncü 
Beş Yıllık Plân teknik seviyede ve Hükümet se
viyesinde ne kadar dikkatle hazırlanmış olursa 
olsun bâzı eksikliklerinin, bâzı noksanlıklarının 
bulunacağı gayet tabiîdir. O kadar büyük bir 
emek sarf edilerek yapılan Üçüncü Beş Yıllık 

Millî Güven Partisi 
Grup Başkanvekili 

Urfa 
İbrahim Ethem Karakapıcı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Plân tasarısının bütün kısımlarının, bütün titiz
liklere rağmen tam anlamıyle hatasız ve eksik
siz olduğunu iddia etmenin mümkün olmayaca
ğına Yüce Heyetinizin de katılacağını umarım. 

Bu bakımdan, burada konuşan çok sayın se
natörlerimiz plânın tutarlılığı kadar eksiklikle
rini de ortaya koymuşlardır. Bu konuda yapı
lacak işleri, bu eksikliklerin giderilmesi için ya
pılacak işleri ve tekliflerini söylemişler, tenkit
lerini yapmışlardır. Bunlar için Hükümet ola
rak çok mutlu olduğumuzu söylemek isteriz. 
Çünkü bunlar, bize bugünkü ve gelecekteki plân 
uygulamalarımız, plân tutumlarımız için bir ön
der olacaktır. 

Bunları böylece arz ettikten sonra, şimdi bu
rada yapılan konuşmalarda ileriye sürülmüş olan 
tenkitlere, sorulara Hükümet adına cevapları
mızı arz etmek istiyorum. 

Bu sualleri bâzı ahvalde, soruların müşterek-
liliğini gözönünde bulundurarak toplu şekilde, 
bâzı hallerde de suallerin münferit olmasına gö
re, münferit olarak cevaplandırmaya gayret ede
ceğim. 

Sayın senatörler, üçüncü Beş Yıllık Plân ta
sarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde 
bâzı ağırlık noktaları, konuşmaların da ağırlık 
noktasını teşkil etmiştir. Bu konuların başında 
zannediyorum ki, gelir dağılımı en önemli ağır
lık noktasını teşkil ediyor. 

Birçok sayın üye bu konu üzerinde durdu
lar ve genellikle söylenenler; plânın gelir dağılı
mındaki iyileşmeler uzun bir döneme yayılmış
tır. Bu plânın, özellikle Birinci Plân kadar gelir 
dağılımına önem vermediği ve Türkiye'de gelir 
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dağılımının saman içinde belki de gerileyeceği 
şeklinde olmuştur. 

Gelir dağılımına bir açıklık getirebilmek için. 
Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin ne 
şekilde iyileştirilebileceği ve bunu sağlayacak 
politikaların, araçların ve âletlerin, neler okluğu 
konusu üzerinde durmak gerekir. 

Genel olarak hür ve demokratik bir rejim
de Devletin elinde gelir dağılımını iyileştirmek 
amacıyle kullanılabilecek; özellik!? kamu har
cama politikası, kamu gelir politikası, sosyal 
güvenlik politikası, fiyat ve ücret politikası ve 
istihdam politikası gibi araçlar bulunmaktadır. 
Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri düzeltebile
cek başka bir araç da bulmak esasen mümkün 
değildir. Böyle olunca, bu plânın diğer plânla
ra ve özellikle mukayesesi yapılan Birinci Plâ
na nazaran gelir dağılımını ihmal ettiği iddia
sını kesin olarak ileriye sürmenin mümkün ola
mayacağını düşünüyoruz. Çünkü, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda bu araçları gelir dağılımını iyileş
tirme yönünde kullanmak, konusu belki de diğsr 
plânlarda olduğundan daha büyük bir titizlikle 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Zannediyorum ki, Üçüncü Plânda, gelir da
ğılımının özel ve ayrı bir başlık altında ele alın
mamış olması, eleştirilerin şeklî temelini teşkil 
etmektedir. Halbuki, plânın beş temel amacından 
biri olarak alman gelir dağılımının iyileştirilme
si, bütün sektörlerin ve politikaların içinde titiz
likle gözetilen hususların başında gelmiştir. 

Konuyu, tarım ve tarım dışı sektörler olarak 
ayrı ayrı incelersek sanırım ki, daba doğru bir 
yaklaşım bulmuş oluruz. Tarımda gelir dağılımı
nı. iyileştirmek için hemen her alt sektördeki 
tedbirler içerisinde bu konuyle ilgili çok önem
li uygulamalar getirilmektedir. Tarımda veri
mi artırıcı bütün tedbirlerin gelir dağılımını iyi
leştirici etkileri önemle gözetilmiştir. Yüksek 
gelir getiren ürün çeşitlerinin yaygınlaş
tırılması, (ki, bunlar genellikle küçük işletme
lerde yetiştirilen ürünlerdir), sulama alanlarının 
genişletilmesi ve Devletçe yapılan sulama yatı
rımlarının geri ödenmesinde; yararlanan kimse
lerin ödeme gücü ve arazi varlığı gözonünde tu
tularak kıymetlendirilmesi, kademelendirilmesi; 
küçük çiftçilerin kredi ihtiyaçlarının geliştirile
cek kredi kooperatifleri eliyle aynî olarak 
verilmesi işlemlerinin yaygınlaştırılması, hay-

j vaneılığiiî. özellikle potansiyeli yüksek olan böl-
| gel erde geliştirilmesi gibi konular ehemmiyetle 
| ele alınmıştır. 

Bununla ilgili olarak köy hayvancılığını iyi
leştirici ve geliştirici özel bir projenin hazırlan
ması, iç sularda özellikle tarla balıkçılığının ge
liştirilmesi gibi, doğrudan doğruya veya do
laylı olarak gelir dağılımını iyileştirici tedbir
lerin tarımın her alt sektöründe ele alındığı 
plânda görülmektedir. 

Kaldıki, huzurunuzdaki reformlar içerisinde 
toprak ve tarım reförmrmım temel araçlarından 
birisi ve en önemlisi, elbette ki tarımdaki gelir 
dağılımının iyileştirilmesidir. Bizce bu yolda 
alınacak en ciddî çözüm yolu bu reformda top
lamlı aktadır. 

Tarım dışı sektörlere gelince; bu sektörler
de de vakanda belirttiğim yöntemi görmek 
mümkündür. Yani bir sektörde tedbirler alınır
ken gelir dağılımını iyileştirici vasfı ve etkin
liği kesinlikle öncelik almıştır. Ancak şunu 
çok kesin olarak ortaya koymak gerekir ki, 
sanayileşmek konusunda hedef aldığımız önemli 
atılım, başlı - başına gelir dağılımını iyileştir
meye yönelen bir çabadır. Eğer tarımdaki is
tihdamı sanayide öngörülen hedefler ölçüsünde 
artırabilirsek, bütün sanayileşen ülkelerde gö
rüldüğü gibi, nüfusun önemli bir kısmını doğ
rudan doğruya daha yüksek bir gelir seviyesine 
çıkarmış olacağız. 

Ayrıca, sanayii yurt düşeyine yaymak diye 
belirlediğimiz tedbirler dizisi de gelir dağılımını 
gözeterek ele alınmıştır. 

Diğer taraftan, küçük sanayi ve el sanatları 
Üçüncü Plânda daha teferruatlı olarak tasnife 
tabi tutularak ele alınmış ve geliştirilmesi ön
görülerek büyük sanayie yan mukaveleler yo-
luyle iliskilendirilrnesi küçük gelir gruplarının 
gelirlerinde iyileştirici etkiler yapacak nitelik
tedir. 

Sayın senatörler, görüldüğü gibi bu örnekleri 
bütün altsektörlere yaymak mümkündür. Sektör
ler yönünden belirtilen bu noktaların yanında, 
genel politikaların amaçlan arasında da gelir 
dağılımmı iyileştirmek, sanayileşmeye yapacak
ları etkileriyle aynı değerde ele alınmıştır. 

Meselâ, 1957 nci paragrafta bu açık olarak 
görülebilir. Bu paragrafta şöyle denilmekte
dir : 
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«Maliye politikasının hedefi, kalkınmanın 
gerektirdiği kaynak artışını sağlamak, ekono
mik faaliyeti yönlendirmek ve sosyal dengesiz
likleri telâfi etmektir.» Buna bağlı olarak vergi 
sisteminin sosyal adaleti zedeleyici bir etki 
göstermesi önlenecek, yatay vergi eşitliğini ze
deleyen ayrıcalıklar kaldırılacaktır. Aslında, 
vergi politikasının temel ilkesi, ödeme gücüne 
göre vergilendirme ve eşit gelirler arasında 
sosyal adalet amacına uymayan bir ayırımın ön
lenmesidir. 

Üçüncü Plânda açık olarak; «Gelir Vergisi 
tarifesinde alt ve orta gelir dilimlerinde görü
len aşırı ve hızlı müterakkilik yumuşatılacak, 
bu sebeple doğacak vergi kaybı, gelir vergisi 
sistemi içinde yapılacak değişikliklerle karşıla
nacaktır» tedbiri de yer almaktadır. 

Burada gözetilen asıl amacın, gelir dağılımı
nın iyileştirici niteliği olduğu aşikârdır. Bun
lar birer örnektir. Dikkatle incelendiğinde, her 
kelimesinde bile ciddî bir önem verilerek önü
müze getirilen diğer para, kredi, tasarruf, sa
nayinin yurt içinde yaygınlaştırılması, fiyat - üc
ret ve destekleme politikalarının iyileştirilmesi, 
merkez köylerdeki temel eğitim okulları, sosya
lizasyon bölgeleri, sosyal güvenlik tedbirlerinin 
artırılması gibi gelir dağılımını iyileştirici nite
likte önemli tedbirleri, birbiriyle tutarlı bir 
biçimde, bu tedbirlerin içerisinde bulmak müm
kündür. 

'Sayın senatörler, başta da belirttiğim gibi, 
yaşama düzeyinin sanayileşerek yükseltilmesi 
ile birlikte, gelir dağılımının iyileştirilmesi 
Üçüncü Plânın temel amaçlarından birisidir. 
Ancak tekrar ediyorum; belki de ayrı bir baş
lık altında toplanmamış olması, şeklî yönden 
bâzı tereddütler uyandırabilecek bir durum gös
terebilir. 

Sayın senatörler, geneı olarak ele alman 
konuların içerisinde önemli bir yer tutan diğer 
bir konu da, 1970 İtalya'sına yetişme açıklama
sının bâzı yönlerden mahzurlu olduğu ve kendi
sinin 1971 seviyesine erişeceğimiz bu memleke
tin 1995'te nerede bulunacağını bilip bilmediği
miz sorusudur. Daha doğrusu, belki de İtalya'
nın bir isim anılmak suretiyle örnek alınışının 
doğru olmadığı yönüne müteveccih düşünceler 
diğer bir noktayı teşkil ediyor. 

Sayın senatörler, Türkiye'nin bulgünden ön
görülen imkânlarını en üst seviyede değerlen
dirmekle, 22 yıl sonra italya'nın 1970'teki fert 
başına düşen gelir düzeyine ve ekonomik yapı
sına ulaşılabileceği hesaplanmıştır. 

Ekonomik yapı ile tarım, sanayi ve hizmet
ler sektörlerinin toplam hâsıla içindeki pay
larını kastediyoruz. Kastedilen budur. Türkiye, 
22 yıl sonra toplam hâsılası içerisindeki sanayi 
payını, italya'nın bugünkü sanayi toplam hâsı-
lâsındaki payı ölçüsüne yükseltecektir. 

Türkiye'nin bu düzeye ulaşabilmesi, artan 
gelirlerinden, plân dönemi içerisinde % 38 bir 
marjinal tasarruf yapması suretiyle olacaktır. 
Bundan daha yüksek bir gelişme hızının, yaşa
ma düzeyinden önemli fedakârlıklar yapmaksı
zın sağlanması mümkün görülmemektedir. 

Tabiatıyle İtalya, 22 yıl sonra 1970'teki ge
lişmişlik düzeyinden daha ileri bir seviyede bu
lunacaktır; fakat Türkiye'de 22 yıllık dönemde, 
daha ileri dönemlerde İtalya ve diğer ileri ül
kelerle arasındaki gelişmişlik farkını gittikçe 
azaltan bir gelişme hızını gerçekleştirecek po
tansiyelleri de kazanmış olacaktır. 

1970 italya'sı örneği, plânda hedef alman 
büyüklüklerin kendisine neleri sağlayacağını 
gözlerde somutlaştırmak için verilmiş, öngörü
len hedefler gerçekleştirildiğinde, Türkiye 22 
yıl sonra, genel çizgileriyle bu ülkenin ekono
mik yapısına ve yaşama düzeyine erişecektir 
denmek istenmiştir. 

Bu, 1995'te Türkiye'nin bütün yönleriyle 
1970'in italya'sı olması anlamına alınmamak ge
rekir. Kastedilen şekliyle, ekonomik yapı ve 
fert başına gelir dışında, Türkiye'nin tarihî ve 
kendine has şartlarından ileri gelen önemli 
farklılıkları devam ettirip taşıyacağı gayet ta
biîdir. 

Türkiye'nin yetişeceği italya ise, bugün bi-
2im hangi yere yetişecekse onu göremediğiımis 
bir italya'dır. Bu bakımdan, alınan hedefleri 
halkın yahutta gözlerimizin önümde somut-
laştımuak balkaımnnıdan, italya'ya yetişme nokta
sını belir tanenin nerede yetişeceğimizi söyleme
nin bir yararı bulunmamaktadır. 

AyrıCa, 1970 İtalyası örmeği, bu ülkenin 
geçmişteki bir durumunu esas almaktadır. Ya
ni örnek stsıtiMaır. Oysa, yetişmemizin konu ol
duğu İtalya ele alındığımda sadece Türkiye'nin 
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değil, italya'nın dinamjizınimiin İ995Ue nereye 
varacağını da güz önünde bulundurmak gereke
cektir. Bunun ise büyük yanılma paylarını be
raberinde gd&irmesi kaçınılmaz bir haldir. Bu 
bakımdan 1995 İtalya'sının bulunduğu noktaya, 
bizim bangti senede varabileceğimiz konu dışı, 
hesap dışı olarak kalmaktadır. 

Sayın senatörler, genellikle üzerinde duru
lan diğer bir konu da, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile ilişkilerimiz olmuştur. Çoğu defa bâ
zı konuşmacıların belin titiği gibi', üzerinde duru
lan nokta, AET ile ilişkilerimizin bizi önümüz
deki 22 yıllık devrede sanayinin hangi noktala
rına götürmeye müsaidolaibileceği ve eğer bu 
müsait değilse, kendi plânımıza g'öre kalkınma
mızı gerçekleştirecek unsurları katma protokol 
taşımıyorsa, bumun üzerinde hangi değişiklikle
rin, hangi esnekliklerin yapılıp getirilmesinin 
gerektiği üzerinde toplanmıştır. Hattâ bâzı sa
yın konuşmacılar, bizim Üçüncü Beş Yıllık Plân
da Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişki
lerimizin biraz daha düzeltilmesi gerektiği yo
lundaki teşhislerimizi, yahut Hükümetin teşhis
lerini «Her şey elden gitmiştir, artık ne kurfca-
rabilirsek kurtaralım» çabası içerisine girmiş 
bor düşüncenin sonucu saymışlardır. Müsaade
nizle zannediyorum ki, bunda tam bir isabet teş
his etmek mümkün değildir. 

Gerek Ankara Anlaşması, gerek Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile son defa imzaladığımız 
Kaıtma Protokolü imzalayanlar, şüphesiz ki, en 
az bizim kadar vatanperver kimselerdir ve za
ten Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde de 
bizi zorla bu camiaya sokmak isteyen bir tema
yül, bir tandams mecu dolmamıştır. Yani zorla
manın onlar tarafından gelmesi yüzünden biz 
bu camiaya girmiş değiliz. Bunu bu şekilde tes
pit etmek lâzım. Çünkü, o takdirde bizim millî 
menfaatlerimizi her yerde ön plânda tutmak is
temediğimiz veya tutamadığımız gibi bir düşün
ce ortaya çıkar ki, bunu, Türkiye'yi idare eden
ler baklanından dün, bugün veya yarın kabul et
mek imkânı kalmaz. 

Sayın senatörler, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile yaptığımız anlaşmalarda bizi simidi ko
ruyacak hükümler mevcuttur ve bu anlaşmala
rım içerisinde Türkiye'nin tam üye oluncaya ka
dar gelişmiş bir sanayi ülkesi haline getirilmesi 
ilke olarak benimsemimiş.tir. Yani biz sanayileş

mekle, şimıdiliik Avrupa Ekonomik Topluluğu 
aslî üyelerinin haitırlanna, hayallerime yahut 
düşüncelerine getirmedikleri bir kalkınma ham
lesini, bir sanayileşme hamlesini yapıyor değil
dir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile afete dilmiş 
olan o belgelerde; tekrar ediyorum, bizim sana
yileşmemizin bizzat Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu tarafından destekleneceği hükümleri, tedbir
leri yer almaktadır. Bunun hilâfına, eğer plânlı 
devrede plânla öngörülmüş olan sanayileşme he
deflerimize varmada, usun dönemde veya kısa 
dönemde ortaya arızalar çıkarsa bunların belli 
usuller içerisinde toplulukça bertaraf edilmesi
ni öngören korunma hükümleri de yer almıştır. 
Fakat bunlar, uygulamada ortaya çıktığı za
man teker teker müracaat edilip, tedbirleri Av
rupa Ekcn3m*k Topluluğu üyeleriyle müştere
ken kararlaştırılacak tedbirlerdir. Fakat Üçün
cü Beş Yıllık Plânda, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile yapacağımız ortaklığın da etkisiyle, 
hedef aldığımız hızlı sanayileşme bizi, kısmen 
anlaşmalarda öngörülmüş olan tedbirleri daha 
kolaylıkla alma düşüncesine itmiştir. Bu düşün
ce, ezellikle özel sektör bakımından, yani özel 
sektörün yafcmnıları bakımından önemlidir ve 
bunun için Avrupa Ekonomik Topluluğundan, 
biraz sonra arz edeceğim daha bâzı esneklikle
rin bize tanınmasını istemiştik, itiraf etmek lâ
zımdır ki, bu talebimiz Avrupa Ekonomik Top
luluğunun bâzı pek de yetkili olmayan kişileri 
tarafından bizzat sertçe tepkilerle karşılanmış
tır. Sonradan, bu tepkilerin Türk taleplerinin 
tek ı ar af lı olması dolayısıyle gösterildiği; fakat 
tam resmî görüşü yansıtmadığı da anlaşılmıştır. 

Bu durumda Avrupa Ekonomik Topluluğu
na girmemizin ve ondan daha da çok esneklik 
istememizin, bir mevcudu kurtarma cabası ve
yahut da bir şeybr daha almak, evvelce alama
dığımızı şimdi almak gayreti veya gayretkeşli
ği diye yahut da temayülü diye, belki söylen
mek istenilen doğrudur; fakat bu ifadelerle bu
rada belirtilmesi, zannediyorum ki, gerçeklere 
tam uygun düşmez. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile halen bu konularda müzakereler yapıl
maktadır. Bu müzakerelerin safahatını, müsaa
de ederseniz burada arz etmeyeyim. Çünkü, gö
rüşmelerimize belki de uygun düşmeyecek, on
ları ınüşldillegtiirecek şeyler ortaya atılabilir. 
O balomdam yalnız şunu ifade edeyim ki, Av
rupa Ekonomik Topluluğu üyeleri bizim 
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bu esneklik taleplerimizi, kendi görüşleriyle 
de birleştirerek olumlu bir noktaya sevk et
mek eğilimindedirler. 

Acaba bizim, esneklik taleplerimizi zaman
sız, yahut daha sonra yapılacak işi daha önce, 
daha önce yapılacak işi daha sonra yapmış 
gibi bir durumumuz mevcut mu? Bunu da 
sanmıyoruz. Çünkü, Yüce Senatonun da malû
mudur, «Altılar» artık «Onlar» şekline dönüş
mektedir. Bu dönüşmeyi sağlayacak müzakere
ler yapılmaktadır. Katılan var, henüz katıl
mayan var, katılmayı tasarlayan var. Bu 
rada elbetteki bizim Altılarla yaptığımız an
laşmaların, özellikle Katma Protokolün, Altı
ların Onlar haline gelmesi dolayısıyle değişe
cek bir yönü bulunacaktır. Onun için bizimi 
esneklik taleplerimiz de, tam bu sırada, yani, 
Katma Protokolün değişmesinin mümkün ol
duğu bir sırada yapılmıştır. 

C. H. P. Grubu adına konuşan Sayın Gün-
doğan, Üçüncü Beş Yıllık Plânın sosyal ve 
ekonomik hayatı düzenisyen bir belge olmak
tan çok, büyükçe bir sanayi plânı niteliğin
de olduğunu teşhis etmişlerdir. «Plânda sos
yal adalet, gelir dağılımı, sosyal güvenlik ih
mal ediliyor. 1995'e erteleniyor» dediler. Bunu 
biraz önce arz ettim. 

Sayın senatörler, Üçüncü Beş Yıllık Plân 
Anayasal amaçlar ve ilkeler ile ülkenin temel 
sorunları ve potansiyeli gözö'nünde tutularak 
hazırlanmıştır. Plânda, Türkiye'nin, biraz önce 
arz ettiğim gibi, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna ilişkin olarak üst elendiği yükümler ve 
zaman sınırlamaları gözönünde tutulması ge
rekli ek bir sorun olarak nitelendirilmiştir. 
Gümrük Birliğine ilişkin yükümlerin etkisi 
artmadan sorunları çözümleme zorunluğu bu 
yöndeki çabaların daha da yoğun hâle geti
rilmesini gerektirmiştir. 

Plânda öngördüğümüz şekildeki bir sanayi
leşme, Anayasal amaç ve ilkeler ışığında belir
lenen uzun dönemli bir amaçtır. Bu amacın 
gerçekleşmesi evvelâ, sorunların en etkin bi
çimde çözümlenmesi, sonra ülkedeki potansi
yelin en rasyonel sekilide kullanılması ve ni
hayet uzun dönemde en hızlı kalkınmanın sağ
lanması için zorunludur, istihdam imkânları
nın, biraz önce arz ettiğim gibi, artırılması, 

I sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve gelir 
I dağılımının iyileştirilmesi, uzun dönemde en 

yüksek düzeylerde ancak hedef alman hız ve 
I biçimde bir sanayileşmeyle mümkündür. Plân 

bu konuları ihmal etmemekte, uzun dönemli 
I bu alanlarda en yüksek düzeylere ulaşmanın 
I yöntemini belirtmelktedir. 

Plânın, sosyal ve ekonomik hayatı düzen
leyen bir belge olmaktan çok, büyükçe bir 

I sanayi programı yahut plânı olduğu şeklin-
I deki bir teşhise katılmak gerçekten mümkün 

değildir. Yüksek huzurlarınızda yapılan mü-
I nakaşalardan ve bizzat Üçüncü Beş Yıllik 
I Plân tasarısının tetkikinden, bu tasarının en 

azından evvelki plânlarda olduğu gibi, memle-
I ketimizin tüm ekonomik, sosyal ve kültürel 
I tilkilerini, münasebetlerini, sorunlarını, he-
I deflerini ve bunların çarelerini getirmeye ça-
I lışan bir belge olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

istihdam sorunundan tutunuz da, ta tanının 
I en ince dâvalarına; nüfusun şu probleminden, 
I şehirleşmenin bu problemine; eğitimin şura-
I smdan sağlığın burasına kadar bütün konu-
I lan kavrayan bir belge olarak hazırlandığı 
I inancındayız. O bakımdan ağırlık verilmiş olan 

bir noktayı Plânın belli başlı konusu olarak 
I almak, sanıyoruz ki, doğru bir şey değildir. 
I sanayileşme, demin arz ettiğim bütün sosyal 
I ekonomik ve kültürel ilişikilerimize, gelişme-
I mize şüphesiz tesir edecektir • fakat bu; plânda 

sanayileşmenin sadece direkt veya yan etki
leri alınmıştır demek değildir. -Bilâkis plân-

I da, bununla ilgili olan veya olmayan tüm eko
nomik, sosyal ve kültürel ilişkiler ele alınarak 
işlenmiştir. 

I Sayın Başkanım, sayın senatörler, yine ge
nellikle üzerinde durulan konulardan; özel-

I likle Adalet Partisi sayın sözcüleri tarafından 
üzerinde durulan, konulardan birisi de, bâzı 

I tür maden çeşitleri ve petrol ürünleri isleme 
sanayiinde Devlet tekeline veya Devletleş
tirme yoluna gidildiğine dair olan komi.dur. 
Bu konunun şu veya bu şekilde işlenmesi
nin, bizzat Anayasa ile de çelişecek nokta
larının mevcut bulunabileceği ileri sürülmüş
tür. 

Yüksek Heyetinizin de malûmudur ki, ba
his konusu edilen maddelerden (plânda da 
yer almıştır bu) birisi Bor tuzları, diğeri de 

I radyoaktif minerallerdir. Yüce Meclislere su-
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nulan bir kanun tasarısında da, Bor'un Dev
letleştirilmesi öngörüldüğü gibi, diğer Strate
jik maddelerden bâzılarının da Devlet tekeline 
alınabileceği öngörülmüştür. Bu tasarı halen 
Meclis komisyonlarında müzakere halindedir. 

Bor tuzlarının, Plânda öngörüldüğü şekilde 
Devlet işletme erliği altına alınmasının çok 
çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepleri, Yüksük 
Senatoda teşkil edilmiş bir araştırma heyeti
nin bu konularda yaptığı araştırma ve Yüce 
iSenatoya tevdi ettiği bir rapor sanıyorum, ki, 
€oı iyi şekilde anlatabilecek niteliktedir. Bu 
nun gerekçesi; biraz önce arz ettiğim kanun 
tasarısında belirtilmiş olmakla beraber, mü
saadenizle kısacık Üçüncü Beş Yıllık Plâna bu 
şekilde almış sebeplerini arz edeyim : 

Evvelâ, Bor vs volframda dünya üretimi 
ticaretinin belirli tröstler elinde bulunduğu 
bilinmektedir. 

İkinci olarak, Türkiye'de Bor tuzları ma
deni dünyanın en zengin rezervleri halinde yer 
almaktadır. Bunun savunma sanayii ile de iliş
kisi olduğu bilinmektedir. Diğer stratejik 
alanlarda da kullanılabilir. Radyoaktif mine
rallerin enerji ve savunma ile ilişkisi gibi se
bepler de mevcuttur. 

Ayrıca Plânda, bor ve volfram için belirli 
üretim hedefleri ve ihracat öngörülmüştür, işle
tilme şekline baktığımızda maalesef, bu kadar 
zengin olan Türkiye'deki yatakların değerlen
dirme açısından ve ihracata dönüklük yönünden 
pek fakir kaldığını görüyoruz. Uzun seneler bo
yunca bu kaynaktan, bu kadar zengin rezerv
lere rağmen, sağladığımız ihrcaat gelirleri dü
zeyi pek düşük seviyelerde kalmıştır. Özel sek
törümüz (Yabancı sermaye de vardır) bunları 
maalesef rezervlerinin sağlayabileceği geliri ge
tirecek şekilde işletememektedirler. 

Arz ettiğim bu sebeplerle (Tabiî zamanı ge
lince bunları uzun boylu münakaşa etmek fırsa
tını bulacağız sanırım) hem bir kanun tasarısı 
getirilmiştir, Yüce Meclislerdedir; hem de o ta
sarıya paralel olarak Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
bu konu aynı şekilde yer almıştır. Şunu da arz 
edeyim ki, bor tuzlarının ve onunla birlikte 
volfram ve diğer radyoaktif maddelerin devlet
leştirileceği Erim Hükümetinin programında 
yer almış bir konudur. Bu program da Yüksek 
Meclisimizin itimadına mazhar olmuştur. 

Diğer bir konu da, özel sektörle kamu sek
törü arasındaki karma ekonomi düzeni içeri
sinde yatırım bölümünün nasıl olması gerektiği 
hususudur. 

Bâzı sayın senatörlerimiz, özel sektörün top
lam yatırım hacmi içerisindeki hissesini az bul
maktadırlar; fakat bir kısım sayın senatörleri
miz de bunun fazlalığına değinerek, Devlet kat
kısının daha çok olması gerektiğini savunmak
tadırlar. 

Zannediyorum M sayın senatörler, Anayasa 
gereği olan karma ekonomi düzeni içerisinde 
bu konularda şu veya bu belli sayının veya kat
sayının veya katılma sayısının tespiti elbetteki 
mümkün değildir. Hele kaynaklara değer veren, 
kaynakların dağılımını kalkınma hedeflerine 
göre kılı kırk yararcasına dağıtan bir plân içe
risinde bunun şu veya bu şekilde saptanmış katı 
oranlar içerisinde kalmasını mümkün görmek 
hakikaten olanak dışı olmak gerekir. 

Bu arada sayın Kürümoğlu, meselâ özel ke
simin yatırım payının artırılması gereğine do
kunmuşlardır. Stratejinin 7'ye 12 paragrafında 
Devletin özellikle büyük sermayeyi, yüksek ve 
ileri teknoloji gerektiren yeni, riskli ya da sa
vunma ile ilgili sanayileri geliştirmesi öngörül
müştür. 

Kamunun Üçüncü Plânda payını etkileyen 
unsurlar nelerdir? Önemli olan husus bu. Yani 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda bir taraftan özel 
sektöre % 44'e yakın bir pay; öbür yanda ka
mu sektörüne % 56'ya yakın bir pay öngörül
müştür. Acaba kamu sektörünün % 56 pay al
masını gerektiren sebeplerin içerisinde hangi 
nedenler yatmaktadır? Bu nedenleri şu şekilde 
açıklayabiliriz: 

ikinci Plândan devam eden kamu yatırımla
rının 50 milyar Türk lirasını aşan kısmı Üçün
cü Beş Yıllık Plân dönemine kalmıştır. 

İkinci olarak, Anayasa ve kanunlar gereği 
kamunun yapmak durumunda olduğu eğitim, 
sağlık gibi altyapı yatırımları vardır. 

Üçüncüsü, sanayileşme amacı ile ilgili ola
rak çok büyük yatırım gerektiren bazı temel 
sanayileri kamunun kurması âdeta zorunludur. 

Diğer bir sebep de, sanayinin yurt sathına 
yayılması gereği olarak bu konuda kamunun gö
revinin daha çok ağırlık taşımasıdır. Kamunun 
payını artıran bu unsurlara rağmen, özel keşi-
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min özellikle imalât sanayiinde önemli büyük 
rolü olacaktır. Bu husus Plânda gözönüne alın
mış ve özel kesimin sanayileşmeye katkısı gere
ken ağırlıkla incelenmiş ve teşvik sistemi bu 
amaçla yeniden düzenlenmiştir. 

Yine Kürümoğlu, 1995 yılı için hedef alınan 
elektrik, demir - çelik ve benzeri üretimlere 
ulaşmanın zorluğuna dikkati çekmektedir. 

Sayını senatörler, 1995'te hedef alınan geliş
mişlik düzeyine ve sanayileşmiş toplum yapısı
na ulaşabilmenin gereği, enerji ve temel metal
ler gibi, ara malı üretimlerinin artırılması ve 
böylece gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşılmasıdır. 
Bu hedefler dengeleme çalışmaları ile elde edil
miştir. Bu düzeyler ulaşabilmek için gerekli ya
tırımlar üçüncü Plânda tahsis edilmiş, ileriki 
yılların makro dengelerinde de dikkate alın
mıştır. 

Kalkınmada ayrı bir yeri olan elektrik ener
jisi on yıllık plânlı dönemde % 12 artarak 1962 
yılında 3,56 milyar kilovatsaatten, 1972 yılın
da 11 milyar kilovatsaate çıkmıştır. Üçüncü 
plân dönemindeki yıllık artış hedefi, geçmiş yı
lın % 12 hedefine rağmen % 13,2 olup, bu ar
tış hızı daha ileriki plân dönemleıinde % 9,5'a 
düşmektedir. Bu azalan artış hızlarına rağmen, 
enerji istihsalimiz 1995 yılında 125 milyar kilo
vatsaate ulaşacaktır. Bunun için gerekli yatı
rımlar dikkate alınmıştır. Aslına bakılırsa, iyi 
dengelenmemiş bir kaynak yatırım dağılımı içe
risinde; değil enerji, diğer herhangi küçük bir 
konunun bile gerçekleştirilmesi zor bir hal ala
bilir. Nihayet plân, bu kaynakları en iyi bir şe
kilde yönetme ve tahmin etme sanatı olarak ni
telendirilebilir. Binaenaleyh, bir zorluk doğabi-
lirse (ki, bu her sektör için bahis konusudur) 
bunu plânın bu niteliğinde aramak lâzım. O 
nitelik de, sadece Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
değil; bütün plân uygulamasını kabul etmiş 
memleketler için geçerli bir tahmindir. 

Sayın Kürümoğlu, yine karayollarında hız 
yollarından geçiş ücreti alınıp, bunun yol ya
pımına tahsisine değinmişlerdi. Plân, aslında 
bâzı yollardan geçiş ücreti alınmasını öngör
mektedir. Ancak, bu ücretin tekrar yol yapımı
na tahsisi, bütçe prensipleri ve uygulaması açı
sından uygun görülememiştir; yani tahsisi va
ridat olması açısından uygun görülememiştir. 
Bu takdirde, plân disiplininden ayrılma söz ko-

j nusu olabilir ve plânın en azından kaynak bü
tünlüğü ilkesi zedelenmiş olur. 

Sayın Kürümoğlu; «Az gelişmiş bölgeler için 
özel plân şekillerinin tespiti ve plânın bütün
lüğünü bozmayan bir uygulamanın getirilmesi 
gerekir. Üçüncü plânda getirilen dağınık ted
birlerin, plânın tümü içinde kaybolacağı kanı
sındayız. Bölgesel plânlama zaruridir. Demire! 
ve Erim Hükümetlerinin programındaki ted
birler neden devam ettirilmiyor?» diye sormuş
lardı. 

Sayın senatörler, ulusal kalkınmayı amaçla
yan plânlarda, ülkenin topyekûn kaynak ve ih
tiyaçlarını dikkate alan bir plânlama tekniği 
kullanılmaktadır ve bu da zorunludur. Ulusal 
plânlama için geçerli olan birçok tekniklerin 
bölge seviyesinde uygulanması imkânsız oldu
ğu gibi, Anayasada belirtilen idarî sistem çer
çevesinde her bölge için bağımsız plânlar yapa
rak bu bölgelere ayrı ayrı kaynak tahsisine 
gitmenin imkânsız oıduğu görüşündeyiz. For
mol bölge plânlama tekniklerine gidilmemekle 
birlikte, Üçüncü Beş Yıllık Plânda bölgesel ge
lişmişlik konusunda önceki plânlara oranla da
ha çok ağırlık verildiği de bir gerçektir. 

Plânın 1009 ve 1010 ncu sayfalarında yer 
alan, «Sanayinin yurt düzeyinde yaygınlaştı
rılması» politikası ve 1071 - 1072 nci sayfala
rında yer alan paragrafları ile geri kalmış yö
relerin kalkındırılmasına ilişkin ilke, tedbir ve 
çalışmaları yukarda arz ettiğim istikamette 
kapsamaktadır. Bilindiği gibi, yurdumuzda ge
ri kalmış yerler çeşitli bölgelere dağılmış du
rumdadırlar. Bu bakımdan plânda, geri kalmış 

I bölgelerden değil, geri kalmış yörelerden bah
sedilmiştir. Geri kalmış yörelere ilişkin çalış-

I maların koordinasyonu, izlenmesi, değerlendiril-
I mesi ve millî plânla uyumu Devlet Plânlama 
I Teşkilâtınca sağlanmaktadır. 

I Plânda söz konusu edilen geri kalmış yöre-
I lerin doğal kaynak, beşerî kaynak, şehirsel fca-
I demeleşme ve ulaşım ve haberleşme hizmetleri-
I ni kapsayan millî plânın sektörel dengelerini 
I gözeten bir yaklaşımla kalkmımaları öngörül-
I muştur. 
I özetlemek gerekirse, geri kalmış yörelerin 
I kalkındınlmaları sorunu, kalkınma plânımızın 
I üzerinde önemle durduğu bir husus olmuştur. 
| Sanayinin geri kalmış yörelere yaygınlaştırıl-
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ması, bu yörelerin kalkınması, teknolojik bece
rinin gelişmesi dengeli ve fonksiyonel bir şehir
leşmenin oluşmasını sağlayacaktır. Sanayinin 
yaygınlaştırılmasında ekonomik etkenler ya
nında, sosyal fayda da gözönünde tutulmuş
tur. 

Şunu da ilâve edeyim ki, bu geri kalmış yö
reler diye nitelendirdiğimiz yurt parçalarına 
yapılacak yatırımlara ait projelerin büyük bir 
kısmı daha şimdiden ismen yahut da vasıf iti
bariyle belirlenmiş bir halde mevcut bulunmak
tadır. 

Sayın Başkan, Sayın Kürümoğlu şu suali 
yöneltmişlerdir; «Sorunlar sadece plânda sayı
lanlardan ibaret değildir. Bunlara, başta bölge
ler arasındaki dengesizlik olmak üzere, altyapı 
yetersizliği ve bilhassa sivasî istikrarsızlık da 
eklenmelidir.» 

Sayın senatörler, elbette ki Türkiye'nin so
runları plânda belirtilenlerden ibaret değildir. 
Bu bir gerçek. Bunlar, üçüncü plânı hazırlar
ken, sosyal ve kültürel kalkınmada karşılaşılan 
temel sorunlardır. Bu sorunlar, bugünden gö
rülebilenlerdir. Diğer sorunların çözümü de, 
plânda belirtilen temel sorunların çözümüne 
bağlıdır. 

Ayrıca, sayın senatörün üzerinde durduğu 
konulardan olan bölgeler arasındaki dengesizlik 
sorunu, gelir dağılımındaki dengesizlik sorunu 
içinde kapsandığından, ayrı bir sorun olarak 
sıralanmıştır. Buna biraz önce de kısmen temas 
ettim. 

Biraz önce de yine arz ettiğim gibi, yörele
rin farklı gelişmişlik seviyesinde bulundukları 
plânda esasen kabul edilmektedir. Gelişmişlik 
farklarının giderek azaltılması bu plânda ger
çekten ayrı bir önemle ele alınmıştır. Bu amaç
la getirilen ilke ve tedbirlere biraz önce değin
miş idim. 

Ayrıca Sayın Kürümoğlu aynı sorusunda, 
Türkiye'de altyapının yetersizliğinden bahset
mişti. Zannediyorum ki, Türkiye'de altyapının 
yetersizliğini iddia etmek güçtür ve hattâ, elek
trik dışındaki altyapı tesisleri, Türkiye'nin ge
lişmişlik düzeyinin üstündedir dahi denebilir. 

Sayın Kürümoğlu, gene, işçi dövizleriyle il
gili bir mütalâada bulunarak; «işçi dövizleri; 
işçilerin gittikleri ükelerdeki hayat şartlarına 
intibakı, yurt dışına gidişlerinin azalması ve 

benzeri nedenlerle sağlam bir kaynak olarak 
alınmaz», dediler. 

Gerçekten işçi dövizleri, dış ülkelerin eko
nomik, sosyal ve siyasal tesirlerine karşı çok 
duyarlıdır. Bu nedenle sayın senatörün de be
lirttiği gibi, pek sağlam ve devamlı bir kaynak 
olarak alınamaz, işçi dövizleri, şüphesiz tama
men dış etkenlere ve yabancı ülkelerdeki geliş
melere bağlı bir gelir kalemidir, dedik. Bek
lenmedik durumlarla karşılaşılması da söz ko
nusu olabilir. Bütün bu faktörler dikkate alına
rak, işçi dövizi tahminlerinde, özellikle biline
rek ihtiyatlı hareket ettiğimizi belirtmek iste
rim. Plândaki 121 numaralı tablodan görülece
ği gibi işçi gelirlerinin 1977'de 600 milyon do
lara çıkması öngörülmüştür. 1972 yılında 500 
milyonun üstüne çıkamamız beklendiğine göre, 
yukarıda arz ettiğim ve Sayın Kürümoğlu'nun 
da Öne sürdüğü sebepler gereğince, hakikaten 
bu rakamın ihtiyatla tespit edildiği ortaya çık
maktadır. Yani özet olark, plân yapılırken lehte 
ve aleyhte olabilecek birçok faktörler bir arada 
düşünülmüş ve dış konjonktöre çok fazla bağlı 
olan herhangi bir konuda iyimserlikten kaçı
nılmış ve belki de aşırı bir gerçekçilikten hare
ket edilmiştir. 

Sayın Kürümoğlu, yine; «Uluslararası fi
nansman kurumlarının ihtiyacımızı arzu edilen 
zaman ve nispette karşılayacağı garanti edile
mez. Bu bakımdan dış kaynaklara oağlılığa faz
la güvenmemek lâzımgelir» buyurdular. 

Evvelâ şunu belirteyim ki, Üçüncü Plânda 
dış finansman konusu bir darboğaz olarak gö
rünmemektedir. ihtiyaç duyulan krediler ^ü-
yük ölçüde Dünya Bankasından sağlanabilecek
tir. Dünya Bankası önümüzdeki yıllarda Tür
kiye'ye yılda iki yüz milyon dolarlık kredi ver
meye kararlı görünmektedir. Bu kredilerin ak
samadan zamanında alınabilmesi için çok önce
den hazırlıklara başlanmıştır. Dış para ihtiyacı 
dört milyar dolar olan projeler listesinin ön-
proje ve fizibilite çalışmaları yürütülmektedir. 
Bunlardan bâzıları için bugünden Önanlaşnıaya 
da varılmıştır. Kaldıki, plânda, uluslararası, fi
nansman kurumlarından çok büyük bir yardım 
da öngörülmemektedir. Aksine, plânın 201 nci 
sayfasındaki 121 numaralı tabloda yer aldığı 
gibi, dış kredi kullanımı plân döneminde hem 
oran olarak, hem de mutlak rakam olarak dü
şecektir. 
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Sayın Kürümoğlu, ihracatla ilgili bir konu
da mütalâada bulundular. Konuyu şöylece özet
leyebiliriz : 

«İhracat, geleneksel tarım ürünlerine daya
lıdır. Sanayi mamullerinde kısa zamanda dış ti
caret açığını kapayacak ölçüde bir gelişme bek
lenemez. İhracatta geçmiş dokuz yüdaki ortala
ma artış % 7 iken Üçüncü Plânda % 9,4'lük bir 
yıllık artış hedefi alınmaktadır. Bunun zor ol
duğunu söylemek gerekir.» buyuruyorlar Sayın 
Kürümoğlu. 

Türkiye, dış kaynaklara olan bağlılığını 
azaltmak ve dış ticaret açığını normal bir sevi
yeye indirmek için ihracatta büyük bir hamle 
yapmak: zorundadır. AETye katılma kararı bu
nu kaçınılmaz hale getirmektedir. Aksi halde 
ileride, AETye açılma nedeniyle artabilecek it
halâtı finanse etmek imkânsız olacaktır. Bu ra
kamları?, kendiliğinden elbette ulaşılamaz. O za
man plân yapmamıza lüzum kalmazdı zaten. 
Plânda ihracat rakamları birer hedeftir. Bu he
deflere ulaşmak için özel ve kamu sektörünün 
büyük çaba göstermesi lâzımdır. İhracat hedef
leri, ihracatın sanayi ürünleriyle çeşitlenerek ar
tırılmasını esas almaktadır. Böylece ihracatı
mızın geleneksel tarım yapısından sanayie dön
mesi yönünden önemli bir mesafe ahnmış olacak
tır. Bütün bunların ötesinde, tek tek mallar için 
ayrı metotlarla tahminler ve çalışmalar yapıla
rak, plânda verilen bu rakamlara ulaşılmıştır. 
Burad?, bugün üretime geçmiş tesislerle Üçüncü 
Plânda, devreye girecek projeler de gözönünde 
bulundurulmuştu!'. 

Sayın Kürümoğlu, yine, turizmin de sağlam 
bir kaynak olarak düşünülmesinin mümkün ola
mayacağı. mütalâasında bulundular. 

Gerçekten, turizm gelirleri de biraz önce arz 
ettiğim işçi gelirlerinin özelliğine sahip bir ge
lir kalemidir. Bu yüzdendir ki, Üçüncü Beş Yıl
lık Plânın 203 ncü sayfasında bu durum açıkça 
şu şekilde ifade edilmiştir : 

«... özellikle turizm ve işçi gelirleri, dış ül
kelerdeki konjonktür gelişmelerine karşı çok du
yarlı olduğundan, bugünkü artış eğilimlerinin 
aynı hızla devam edeceğini varsayarak çok bü
yük gelişmeler beklemek sakıncalı görülmüş ve 
bilinerek, normal düzeyde döviz gelirleri tahmin
leri yapılmıştır.» 

Sayın Kürümoğlu, reformlarla ilgili müta
lâasında da özet olarak şunları söylemektedir : 

«Bugün kamu yönetiminde düzenlemeye, top
rak ve tarım reformunun gerçekleştirilmesine, 
vergi, ve maliye sisteminde değişikliğe, eğitimde 
yenileşmeye ihtiyaç vardır. Adı reform olsa da
hi, katı bir Devletçiliğe yönelmeyen, demokra
tik hukuk düzeni içerisinde, Anayasanın temina
tı altında özel mülkiyet ve kişi haklarına saygılı 
yenileşmeleri kabul etmekteyiz. Kanımızca, re
formların sırası şöyle olmalıdır : İdare, hukuk 
ve adalet, eğitim, toprak ve tarım, maden ve 
petrol. Toprak ve tarım reformunun uygulanma
sında acele edilmemeli; gayeye uygun sonuç ve
receği anlaşılınca uygulamaya geçilmelidir.» 

Sayın senatörler, reformlar konusunun mem
leketimiz için hangi ve ne derecede önem taşı
dıklarını burada belirtmeme dahi lüzum yoktur. 
Bu, genellikle tanınmış, memlekette kabul gör
müş reform konularını kapsayan reform hare
ketlerinin belli bir sıraya irca edilerek ve hele 
Sayın Kürümoğlu'nun belirttiği gibi, bir belli 
sıraya konularak gerçekleştirilmesi sanıyorum 
ki, bizzat bizim Hükümet programımıza ters 
düşen, uymayan bir davranış olacaktır. Çünkü, 
12 Marttan sonra teşekkül eden hükümetler, 
özellikle benim mensubolduğum Melen Hükü
meti, reformların belli bir süre içerisinde ger
çekleştirilmesini taahhüdetmiş bir Hükümettir. 
Bu bakımdan, Hükümet reformları bir zaman 
fasılası içerisine koyarak, her birine bir sıra ön
celiği vererek belli bir zamanda; belki de belli 
olmayan bir zamana yaymak değil, Sayın Baş
bakanımızın da bir çok defa belirttikleri gibi; 
memleketi, Anayasa gereği olan önümüzdeki se
çimlere selâmetle götürünceye kadar gerçekleş
tirme durumundadır. Bu bakımdan bu reform
ları bu süre içerisinde gerçekleştirmek duru
mundayız. Öncelik sırası belki de, ancak Mec
lise geliş sırasıyle, yahut sadece bir kaç gün ara 
ile geliş zamanı ile ölçülür. Fakat kamu kesimi 
reformunu başa alıp; öbürlerini, zaman ne ka
dar artarsa o zamana yetiştirme çabası içerisine 
girecek bir durum zannediyorum ki mevcut de
ğildir. 

Özet olarak, öngörülen ve Sayın Kürümoğ
lu'nun mütalâasında da adı geçen reformları; 
idarî, hukuk ve adalet, sağlık, eğitim, toprak ve 
tarım, maden ve petrol reformunu ve bunlara 
ilâveten, iktisadî Devlet Teşekküllerinin yeni
den düzenlenmesi reformunu Hükümet, prog-
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ramında belirttiği süre içerisinde ve hepsini bir
den gerçekleştirmek durumundadır. 

Sayın Kürümoğlu, fert başına düşen gelirle 
ilgili bir mütalâada bulunarak; «Fert başına dü
şen gelir, Üçüncü Plân dönemindeki gibi % 32 
nispetinde artarsa, altıncı plân döneminin so
nunda, yani 1992'de 15 269 Türk lirasına yük
selecektir. Demekki, Üçüncü Plân bile 1995 yı
lında fert basma düşen gayri safi millî hâsıla
nın 20 bin Türk lirasına ulaşamayacağını gös
termektedir.» buyurdular. 

Zannediyorum ki, Sayın Kürümoğlu hesapla
rını Üçüncü Plân dönemini izleyen plân dönem
lerinde fert başına gelirin üçüncü plândaki hız
la artacağını kabul ederek yapmışlardır. Oysa, 
plân tasarısının «uzun dönemde hedefler» bölü
münde fert başına gelirin üçüncü plânda % 5,4, 
onu takibeden 1977 - 1987 döneminde yılda 6.1 
ve 1987 - 1995 döneminde de yılda ortalama 7,2 
gibi gittikçe artan hızlarla büyümesi öngörül
müştür. Bu durum, plânın 140 ncı sayfası ve 89 
numaralı tablosunda görülmektedir. Bu hızlarla 
erişildiği takdirde 1995'te Türkiye'nin fert ba
şına düşen geliri 21 bin Türk lirası olacaktır. 

Sayın Kürümoğlu, 22 yıllık perspektif plânın 
gelecek hükümetleri bağlayacağı; ilerdeki yıl
larda daha önemli perspektif bakış gereği or
taya çıktığında, hükümetlere inisiyatif tanıyıcı 
bir esnekliğin plâna getirilmesi gerektiği konu
su üzerinde durdular. 

Sayın senatörler, bu durum sanıyorum ki, 
Yüce Meclislerin çıkardığı tüm kanunlar ve ka
rarlar için söz konusu olabilecek bir husustur. 
Nitekim Meclislerimiz, uzun süreli olarak, Tür
kiye'nin gelecekteki ekonomik ve sosyal poli
tikasını belirleyen Katma Protokolü kabul et
miştir. Bunun içindir ki, önümüzdeki 22 yıllık 
strateji hazırlanmıştır. Çünkü, dünyanın hiç bir 
yerinde böyle 22 gibi kusurlu yıl kapsayan bir 
strateji yoktur. Aslında 15 yıl olur, 20 yıl olur, 
50 yıl olur, ama 22'nin anlamı, Katma Proto
kole uyumu sağlamaktır. Kaldı ki, ilerdeki plân 
dönemlerinde yeni bir perspektif gereği ortaya 
çıktığı takdirde, plânın hazırlanması ve yürür
lüğe konmasını düzenleyen hukuk kuralları (ki, 
bunlar 91 ve 77 sayılı kanunlardır) çerçevesin
de hükümetler Meclislere her zaman yeni bir 
tasan getirebilirler. Bunun açık bir örneği eli
mizdeki Üçüncü Beş Yıllık Plândır. Plânlı dö-

' neme girerken 1963 -1977 dönemini kapsayan 15 
yıllık bir perspektif yapılmıştı. Ama ortaya ye
ni durumlar çıktığı için, Üçüncü Plân ilik strate
jinin son bölümü olarak değil, yeni bir strateji
ye göre hazırlanmıştır. 

Sayın Karaağaçlıoğlu; Plânlama Müsteşarlı
ğının icranın önüne geçtiğini ve icracı dairelere 
herhangi bîr işin neden yapıldığını sordukların
da, «Devlet Plânlama Teşkilâtının böyle emretti-
ni» ifade ettiklerini beyan ettiler. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, elbetteM 91 sayılı 
Kanunun çizdiği görev sınırlan içerisinde kal
mak için azamî çaba ve titizliği göstermektedir. 
Bunun böyle olması da gerekir zaten. Plânlama 
Teşkilâtının temel görevi, uzun vadeli plânlar ve 
yıllık programlann hazırlanması ve belirli politi
kalara! tespitinde Hükümete müşavirlik görevi
ni yerine getirmesidir. 

Plân ve programlarda kaynak imkânlarına 
göre işlerin yapılması, gayet tabiî bir zaman sı
rasına konmaktır. O zamanlamaya göre, herhan
gi bir yıl programa alınmayan işi yatmmlı ku
ruluşa sorduğumuz zaman, size bu işin program
da bulunmadığı, ya da Plânlama Teşkilâtınca 
programa konulmadığı ifade edilebilir. Gerçek 
durum şudur ki, Plânlama Teşkilâtı, program ta-
sansı ile birlikte kuruluşların yatırım teklifleri
ni kaynak imkânlanna göre sıraya koyarak Yük
sek Plânlama Kuruluna getirir. Kurulun yaptığı 
incelemeler sonunda vardığı sonuç Bakanlar Ku
ruluna arz olunur ve bu sekilide işler gerçekleşir. 
Program, nihaî şeklini gayet tabiî, Bakanlar Ku
rulunun uygun görmesi ile almaktadır. Şu hal
de, Devlet Plânlama Teşkilâtının bir işin yapıl
masını veya yapılmamasını emrettiği gibi bir hu
susun söz konusu olmaması gerekir. 

Yine Sayın Karaağaçlıoğlu, Aşağı Fırat pro
jesiyle ilgili değerli mütalâalarda bulundular ve 
Aşağı Fırat projesinin ve bu projeye dahil bulu
nan Karakaya ve Karababa gibi çok maksatlı 
barajlann önemle ele alınmasını, bu projelerin 
büyük sulama ve enerji yatırımlarına öncelik 
verilmesine değindiler ve 1983 yılında sulama in
şaatına başlanmasının çok geç olduğunu ifade 
ettiler. 

Aşağı Fırat projesinin, dolayısıyle Karakaya 
ve Karababa barajlannm öncelikle ele alın
ması tarım sorunları bakımından plânın 456 ve 
457 pragraflarında «Enerji sorunlan» içinde 
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yer almıştır. Bunun dışında 1 122 ve 1 124 nu
maralı paragraflarda plân iklesi olarak vaze
dilmiştir. 456 ncı paragrafta da belirtildiği gibi, 
1983 yılında sulama tesisleri inşaatına değil, 
bilfiil 50 bin hektar arazi sulanmaya başlana
caktır. Sulamayla İlgili yapı inşaatına 1977 yı
lında başlanacaktır. Ayrıca, sulama eğitimi 
amaciyle, bölgede tabiî akıştan, yeraltı suyun
dan faydalanma olanaklarına ikinci Plân dö
neminde başlanmıştır. Üçüncü Plân, toprak ve 
su kaynaklarının geliştirilmesi ve elektrik ener
jisi sektörlerine gerekli ağırlığı vererek, yatı
rımları ikinci Plâna göre sırasıyle, % 70 ve % 
90 artırmıştır. 10 yıllık plânlı dönemde ortala
ma yıllık % 12 olan elektrik enerjisi üretimL 
nin Üçüncü Plân döneminde yılda ortalama; 
biraz önce de arz ettiğim gibi, % 13,2 olarak 
artması öngörülmüştür. Üçüncü Plân dönemin
de sadece hidrolik kaynaklar değil, plânın 1124 
ncü ülkesinde de açıkça belirtildiği gibi, linyit 
yataklarından da faydalanmaya büyük önem 
verilmiştir. Yine bu plânın diğer paragrafların
da da, özellikle 1108 ve 1124 ncü paragraflarda 
belirtildiği gibi, jeotermal ve nükleer kaynak
lardan da faydalanılacaktır. Nitekim halen, 
jeotermal ve nükleer santraller için gerekli 
proje çalışmaları yapılmaktadır ve inşaatlarına 
Üçüncü Plân döneminde başlanacaktır. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, tarım sektörünün so
runlarına geniş bir çerçeve içinde değinerek; ta
nımım sosyal, ekonomik ve teknolojik sorunları 
bulunduğunu, toprak tasniflerinin yapılmadığı
nı, tarımda sübvansiyonun gerekli olduğunu 
foeflirtmiş ve tarım - şehirleşme ilişkilerine de
ğinmişlerdir. 

Sayın senatörler, tarım sektörü plânda yal
nız iıktisaldî yönlüyle ele alınmamış, sosyal ve 
ekonomik sorunları da kapsayacak yönde bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ancak, bu 
(hususlar plânın ayrı ayrı bölümlerinde yer aldı
ğından, topluca görülmediğinden bu yüzden 
ühmal edildiği intibaını vermiş olabilir. Gerçek
ten tarım sorunları plânda tarım sektörü, ima
lât sanayii, sosyal sektörler, fiyat ve kredi po
litikaları konularında ele alınmış bulunmakta
dır. Bütün bunların plânın sistematiği ve denge
leri çerçevesinde bu şekilde ele alınmış olması
nı tabiî karşılamak gerekir. 

Türkiye'de halen belirli detayda toprak ha
ritaları hazırlanmıştır. Aynca plânın 253 ncü 

'sayfasındaki 9 ncu ilke, esasen hazırlanmış ve 
hazırlanmakta olan toprak haritalarının toprak, 
biltki, su uyumunu sağlayacak biçimde düzen
lenmesini öngörmektedir. 

Öte yandan, yine plânın 435 ncî paragrafınım 
1 nci fıkrası; toprakların kabiliyetlere göre 
kullanılması ilkesini getirmektedir. Bunun ger
çekleşmesi halinde, sayım Karaağaolıoğlu'nun da 
belirttiği gilbi, han'gi topraklarda hanigi ürünle
rin yetiştirilmesinin teşvik edileceği belirmiş 
olacaktır. Ancak, bunun kolay ve kısa sürede 
gerçekleştirilecek bir husus olmadığımı belirt
mek de gerekir. 

Tarımda girdi fiyatları ve sübvansiyon ko
nusunda ise, plânın 2039 ncu paragrafının 1 nci 
fıkrasında, tarımda düşük fiyatla girdi sağlan
ması politikası kabul edilmiştir. Yukarıda çizi
len çerçevede bir tarım yapısına ulaşmak içim 
yürütülecek tarımsal destekleme politikaları da, 
puanımın 1013 ncü sayfasında şümullü olarak 
ele alınmıştır. 

Et üretimi konusunda, «imalât Sanayii» bö
lümünde et sanayiinin yan ürünlerinim değer
lendirilmesinin, kurulacak tesislerim yatay ve 
dikey entegrasyonu muvacehesinde ele alınaca
ğını söylemek mümkündür. 

Sulama konusunda ise, bu maksatla yapılan 
tesislerin kapasitelerinim tam olarak kullanıla
madığı maalesef bir gerçektir. Bu kullanma ora
mı, sayın Karaağaçlıoğlu'mum da belirttiği gilbi, 
bâzı yörelerde % 30'a kadar düşmesine rağmen, 
Türkiye ortalaması % 70 olarak tespit edilmiş
tir. Plânda öngörülen çeşitli tedbirlerle bu ora
nın artırılmasına çaba harcanacaktır. 

Sayın Özer, kcnoperatifleri merkezden yöne
tecek bir kooperatifler bakanlığının kurulması
nın uygum olacağı mütalâasında bulunmuşlardı. 

Plânım 2085 numaralı paragrafında koope
ratifçilikten beklemem yararlan sağlayabilmek 
ve başarılı bir işletmeyi gerçeMeştirelbilımıek 
amacıyla, uygulamaları yönlendirmek ve yapı
lacak Devlet yardımlarım koordone etmekle gö
revli bir «Kooperatif merkez bankası» mm ku
rulması çalışmalarıma başlanması öngörülmek
tedir. Şimdilik, bakanlık kurulmasıyle ilgili her
hangi bir görüş mevcut değildir. 

Sayın özer diğer bir konuda; «Plân uygu
laması için gerekli malî kaymaklarım ağırlık nok
tası vergi olarak fertlere yiMemmekte'dir. Ver-
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gi yükü artmaktadır. En az geçini indirimi az
dır. Yeni bir vergi kasırgası ufuklardan kop
mak üzeredir.» buyurmuşlardır. 

Özet olarak şunları söyleyebilirim; Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda yeni vergilere başvurulma-
yacağı belirtilmiştir. Bunu bilâhara fırsat bu
lursam dana geniş şekilde açıklayacağım. Ver
gi taJhminlerinin dayandığı temel varsayımlar 
arasında, özellikle sayfa 183, paragraf 333'te bu 
husus belirtilmiştir. Vergi politikası uygulama
sında temel ilke sadece malî amaçlı değildir. 
Bunun yanında vergilerin ekonomik, sosyal ve 
malî amacılarının en iyi bir biçimde bağdaşftınl-
ması da hedeftir. Plân bu konuda kesin tedbir
ler getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın özer diğer bir mütalâsmda; «Fert ba
şına gelirimiz 4 kat artsa da, fiyatların 8 kat 
artması karşısında beklenen refah seviyesine 
erişilemeyecektir» buyurmuşlardır. 

Sanıyorum ki, Sayın özer, plânın en önemli 
varsayımını nazarı itibara almamış oluyor. O 
da şudur; bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda 1995'e kadar verilen bütün hedeflerde 
hesaplamalar hep 1971 sabit fiyatlarıyle saptan
mıştır. Bu bakımdan, Sayın özer'in bu endişesi
ne mahal olmasa gerektir. 

Sayın özer yine; «Bu plân, politikamızı An
kara Anlaşmasına göre AET'nin ekonomik poli
tikasına yaklaştırma yükümlülüğünü kapsa
maktadır. Sanki onların kalkınma plânlarını 
gerileme plânı olarak hazırladıklarını kabul 
ediyoruz» buyurmuşlardı. 

Takdir buyurulacağı gibi bu plân politika
mızı AET'nin ekonomik politikasına yaklaştır
ma yükümlülüğünü değil de; AET'nin sanayi
leşmiş ülkelerinin gelir seviyesi ve ekonomik 
yapısına yaklaştırmayı hedef almaktadır. O ül
kelerle aynı düzeye gelmekten bahsedilmediği 
için, onların plânlarını gerileme plânları olarak 
yapacaklarını kabul etmek de söz konusu ola
maz elbetteki. 

Sayın Yıldız; «Ticaret politikasına ilişkin 
2 040 ncı paragrafta aracılara ilişkin etkili bir 
tedbir yoktur; küçük aracı ezilip, büyüğü ko
runuyor» buyurmuşlardır. Aynı zamanda, dış 
ticaret ve bankacılık kesimlerinde aracılık ve 
tefecilikle ilgili tedbirlere yer verilmemiş oldu
ğunu, söyleyerek; «Hem fiyat kontrolü, hem ti

carette serbest yarışma var, bu nasıl uzlaştrrıla-
caktır» buyurmuşlardır. 

Sanıyorum ki, plânın 1 015 nci sayfasının 
2 040 ncı paragrafında aşağı - yukarı 7 veya 8 
adet tedbir; (d) ilâ (o) fıkraları halinde yer 
almış olan hususlar, Sayın Yıldız'm endişeleri
ni karşılayacak tedbirleri getirmektedir. Bu ted
birler 4 ncü cilttedir. Vaktinizi almamak için 
okumuyorum, gerekirse okurum. Fakat o ka
naatteyim ki, Sayın Yıldız'm bahsettiği konular 
(ki, gerçekten çok önemli konulardır) bu ted
birler yoluyle plânımızın içinde önemli yerlerini 
almış bulunmaktadırlar. 

Sayın Yıldız; «Yapısal değişiklik, salt sana
yileşmeyle gerçekleşmez. Sanayileşme doğal ola
rak yapısal değişmeleri gerçekleştiremez. Aksi
ne, köklü yapısal değişiklikler gerçekleşmezse 
sanayileşme başarılamaz», buyurmuşlardır. 

Plânda yapısal değişmeyle bugünün sanayi
leşmiş ülkelerinin ekonomik yapısına ulaşmayı 
kastediyoruz. Kastedilen budur. Böylece, sanayi 
hâsılasının toplam hâsıla içindeki payının git
tikçe artması öngörülmektedir. Çünkü sa
nayi, topluma daha hızlı gelişme imkân
ları kazandırmakta, daha çok iş imkân
ları yaratmakta, daha fazla ve istikrarlı 
döviz kazanma imkânlarını sağlamaktadır. Sa
nayileşme toplumda kendiliğinden bâzı değişme
ler ortaya çıkarmaktadır. Bu, tarihte böyle ol
muştur. Ne var ki, plânda, Türkiye yapısal de
ğişikliğinin sadece sanayileşme ile gerçekleşti
rilmesi Öngörülmemiştir. Plân bütünü içinde 
Türk toplumuna dinamik bir yapı kazandırmayı 
hedef almıştır. Sanayileşme ile birlikte, toplu
mu ileri ülkelerin yapısına dönüştürecek diğer 
hususlar da yer almıştır. Meselâ toprak refor
mu, eğitim reformu, kamu idaresi reformu gibi 
reformlar bunlar arasındadır, Ekonomiyi, yer 
yer aynî ekonomi yapısından, para ekonomisi 
yapısına dönüştürmeyi; tasarrufları, yatırımla
ra dönüştürmeyi ve artırmayı hedef alan ted
birler de, toplumda yapısal değişiklikleri ger
çekleştirecek niteliktedir. 

Sayın Yıldız; «Kredileme sisteminin esnek 
olmadığı ve kredilerin üretken alanlara yönlen-
dirilemediği söyleniyor; fakat çözüm getirilmi
yor. Krediler üretken alanlara nasıl yönlendiri
lecek? Banka enflâsyonu nasıl önlenecek?» bu
yurmuşlardır. Bir yandan da; «Banka enflâsyo-
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nundan yakınırken, ihtisas bankaları adı ile 
yeni girişimlere imkân getiriliyor. Sübvansiyon
lar Devlete yükleniyor» şeklinde düşüncelerini 
açıklamışlardır. Banka kredilerinin kalkınma 
plânı ve yıllık programlara uygun olarak ön
celikli sektörlere ve yörelere yöneltilmesi ola
nağının artırılması amacıyle plânda, Merkez 
Bankasının ticaret bankaları ile reeskont ilişki
lerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 

ikinci olarak da, faiz farkı iadesine daya
nan açık sübvansiyon uygulamasına gidilmesi 
öngörülmüştür. 

Diğer taraftan kredilerin üretken alanlara 
yönlendirilmesi konusunda da üç tedbir getiril
miştir. Bunları arz ediyorum: 

Birincisi, faiz politikası ve sübvansiyon uy
gulamasından yararlanılacaktır. 

ikincisi, tarım kredilerinde projeye dayanan 
kredi taleplerine ve pazar olanağı geniş olan 
üretim alanlarına öncelik verilecek ve kontrol
lü kredi uygulaması geliştirilecektir. 

Üçüncüsü de, sanayi kredilerinde ihtisas 
bankalarının kaynakları takviye edilecek, rees
kont politikası ve kredi payları uygulaması 
üretken alanlara öncelik verilecek yönde geliş
tirilecektir. 

iSanıyorum ki, bunlar, kredileme sisteminin 
esnekliğe kavuşturulması ve Sayın Yıldız'm 
öngördüğü diğer konuları karşılayacak tedbir
lerdir. 

Plânda yeni banka olarak tek ihtisas banka
sının, yani Kalkınma Bankasının kurulması ön
görülmektedir. Bunun yanında bankaların sabit 
hizmet masraflarını düşürücü yönde birleşmele
rinin destekleneceği de açıklanmıştır. 

Sübvansiyon uygulaması, sadece kredi fiya
tının ucuzlatılması gerektiği hallerde faiz far
kı iadesine dayanmaktadır. Plânda bu uygula
manın yaygınlaştırılmaması; sınırlı sektörler 
ve yöreler için teşvik ve yönlendirme aracı ola
rak kullanılması da ayrıca öngörülmüştür. 

Sayın Yıldız; Sayın Başbakanın plân stra
tejisini sunuş konuşmalarında: «AET teklifle
rimizde çok yüksek himaye söz konusu değil
dir» dediğini belirterek bunun açıklanmasını 
istemektedirler. 

AET tartışmalarında, Türkiye'nin rekabe
tin terbiye edici tesirini dikkate almayıp, içine 
dönüklüğe ve himayeye ağırlık verdiği iddiası 

vardır. AET tartışmalarında bu iddia varittir. 
Yani himayeye ağırlık veriyorsunuz. 

Sayın Başbakan, Batıda sanayinin 100 yıl, 
50 yıl himaye görerek serpildiği noktasına te
mas ederek, Türkiye'nin talebettiği 10 - 20 yıl
lık esnekliğin böyle bir yüksek himaye ve içe 
kapalılık anlamına alınamayacağını, bu iddia
ları gözönünde tutarak cevaplandırmak istemiş
tir. Yukarıda Sayın Yıldız'm da sözlerinde belirt
tikleri ifadeyi kullanmışlardır. Maksadı; arz 
ettiğim şekilde uzun bir himayeyi, yani Batının 
kullandığı şekilde, 50 veya 100 yıllık bir hima
yeyi amaçlamadığımızı belirtmektir. 

Sayın Ahmet Yıldız, sanayi sektörünün ge
lişme hızını, yani % 11,2'yi düşük bulmuşlar ve 
«Daha yüksek bir hız seçilmelidir. Birinci ve 
ikinci Plânlarda bu hız % 12 dolaylarında tu
tulmuştur.» demişlerdir. 

Birinci ve İkinci Plânlarda sanayim millî ge
lir içindeki payının nispeten düşük olması, sa
nayi sektöründeki büyüme hızı hedeflerinin 
yılda ortalama % 12 dolayında tespitine imkân 
vermiş; buna rağmen, plân tasarısında yer alan 
tablo - 2'den anlaşılacağı gibi, gerçekleşen bü
yüme hızı plânlı 10 yılda % 9 yakınlarında kal
mıştır. Türkiye'nin Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
nemi başında erişmiş olduğu gelir yapısında sa
nayi için % 11,3lük yıllık ortalama gelişme hızı 
küçümsenecek ölçüde değildir. Millî gelirin 
bileşimine bakmadan, sektörel artış hızları üze
rinde fikir yürütmenin bazan hatalı olabilece
ğini, yanıltıcı sonuçlar verebileceğini arz edebil
mek için bir örnek vermeme müsadenizi rica 
ederim. 

Az gelişmiş bir ülkeyi ele alalım. Meselâ 
(A) ülkesini az gelişmiş bir ülke olarak kabul 
edelim. Bu (A) ülkesinin başlangıç yılındaki 
millî gelirinin 10 milyarı sanayi sektöründen, 90 
milyarı tarımdan olmak üzere 100 milyar TL. sı 
olsun. Bunun yanında bir başka gelişmiş bir 
memleketi ki, bu (B) memleketi olsun; bu (B) 
memleketinin millî gelir seviyesi de yine 100 
milyar TL. sı olsun. (B) ülkesi 50 milyar TL. 
sini sanayiden, 50 milyar TL. sim da tarımdan 
elde etmiş olsun. Her iki ülkede de 1 yıl sonra 
tarım gelirleri 3 milyar, sanayi gelirleri de 5 
milyar lira artmış olsa; her iki ülkede de elde 
edilen reel sonuçlar aynı olduğundan, ekonomi 

1 % 8 hızla büyümüştür, ikisi de % 8 hızla büyü-
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muştur; fakat az gelişmiş (A) ülkesinin sanayi 
gelirinin yıllık artış hızı, 10 milyarlık sanayi 
gelirinin üzerine 5 milyar lira daha ilâve oldu
ğu için % 50 olur. Gelişmiş (B) ülkesinin sa
nayi gelirinin yıllık artış hızı ise; 50 milyar 
liranın üzerine 5 milyar lira ilâve olduğundan 
nispet olarak % 10 olur. 

Demek ki, aynı faktörleri kattığımız zaman 
iki memleketten birinin kalkınma hızı o sektör
den elde ettiği hâsılanın yüksek veya alçak ol
masına bağlıdır ve her iki ülke de aynı oranda 
kalkındığı halde, birisinde daha fazla öbüründe 
daha azdır. Yani bu örnekten de anlaşılacağı 
gibi, Türkiye önümüzdeki senelerde sanayileş-
tikçe, sanayi gelirinin artış hızı için gelecek 
plânlarda nispeten daha düşük (o sektörde kal
kınmış olduğu için) ve gayrîsâfi millî hâsıla 
artış hızına yakın hedefler tespit etmek zorun
da olacaktır. Plân tasarısının 146 ncı sayfasın
daki dipnotta belirtildiği gibi, bu durum hiç 
bir şekilde sanayileşme çabalarının gevşetildiği 
anlamına gelmez. Buna şunu da eklemek gere
kir M, bu da, yapılacak sınaî üretimi kullana
cak talebin de bulunmasıdır. Yalnız üretimin 
kâfi gelmeyeceği aşikârdır. Aksi halde stoklar 
ve atıl kaynaklar kalmış olur. 

Sayın Yıldız, gelir dağılımı ile ilgili bir mü
talâasında; «Önce sermaye birikimi sağlansın, 
gelir dağılımını sonradan iyileştirir ve sosyal 
adaleti yaygınlaştırırız fikri, eski ve çağdışı 
bir zorlamadır» dediler. 

Belli bir gelişmişlik düzeyinde gelir dağılı
mını iyileştirmenin, tasarrufları azaltarak geliş
meyi kısıtladığı bir vakıadır. Bunu kesinlikle 
gözönünde bulundurmak lâzım. Türkiye özellik
le, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri 
nedeniyle de işsizlik ve dış ticaret sorunlarına 
köklü çözüm yolları getirebilmek için sanayile-
şerek, hızla kalkınmak zorundadır. Bu şekilde 
ki bir kalkınma, gelir dağılımını iyileştirebil-
me olanaklarını da kendiliğinden sağlayacaktır. 
Oysa gelir dağılımını bugünden sosyal adalet 
ilkelerine uygun şekilde iyileştirebilmek için, 
bu hızdan fedakârlık gerekecektir. Böylece, sa-
nayileşerek kalkınmanın gelir dağılımında ken
diliğinden sağlayacağı iyileşmeleri çok daha ile
ri dönemlere ertelemek zorunda kalacağız. 

Türkiye'nin gelir dağılımı sorunu karşısın
da, diğer sorunların ağırlığı bu sorunların çözü

münde öncelik tespitini bir zaruret haline ge
tirmektedir. Ya gelir dağılımı sorununu kısa 
devrede çözerek diğer bütün sorunların çözü
münü geciktireceğiz, ya da gelir dağılımı soru
nunu belli bir ölçüde erteleyeceğiz. 

Öte yandan, gelir dağılımının iyileştirilmesi 
konusunda, bu dönemde hiç birşey yapılmayaca
ğını söylemiş de değiliz. Herkesin asgarî ihti
yaçlarının karşılanmasına imkân verecek bir 
gelir seviyesi ile sağlık ve sosyal güvenlik dü
zeyine kavuşturulması; kamu hizmetlerinden 
sosyal adalet ilkelerine uygun şekilde yararlan
dırılması, biraz önce arz ettiğim gibi geniş şe
kilde öngörülmüştür. 

Sayın Karakapıcı; «Kamu iktisadî Teşebbüs-
büsleri kaynaklarında % 20,5 ilâ % 20,9 bir ar
tış sağlanacağı bekleniyor. Bu çok şüphelidir. 
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde mamul fi
yatların artırılmasına güveniîiyorsa, böyle bir 
tercihin zararlı yan sonuçları doğuracağı unu
tulmamalıdır.» buyurdular. 

Kamu faktör gelirleri dediğimiz gelirler, sa
dece Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kârlarından 
ibaret değildir. Bu gelirler içerisinde amortis
manlar, ihtiyatlar ve benzeri özkaynaklar da 
vardır. Özellikle Kamu iktisadî Teşebbüsleri
nin, üçüncü. Plân döneminde devreye girecek 
olan tesislerin amortismanları, faktör gelirleri 
içinde önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim 
Üçüncü Plân döneminde, Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin sabit kıymetlerindeki artış, 80 mil
yar TL. civarında olacak ve teşebbüsler cüzî bir 
kârla veya zararla çalışsalar bile, amortisman
lar büyük meblâğlara ulaşacaktır. Kamu ikti
sadî Teşebbüslerinin 1963 - 1971 faktör gelirle
ri artış oranının yılda % 37,5 olduğu hatırlanır
sa, Üçüncü Plân dönemi için öngörülen artış 
hızının aşırı yüksek tutulmadığı sonucuna varı
labilir. 

Yine sayın Karakapıcı, «Yatırım malları ve 
ara malları üretimine öncelik verirken, dış pa
zarlara girebilen, modern teknoloji kullanan, 
ihracata dönük tüketim malları sanayilerinin ih
mal edilmemesi» üzerinde durmuşlardır. 

Plân tasarısının 1998 nci paragrafında belir
tildiği üzere, sanayi ürünlerinin ihraç edilebilir 
bir düzeye gelmesi; önce yurt içi pazar için üre
tim yapılmasına, maliyet ve kalitenin dış tale
be uygun şekle dönüşmesine bağlıdır. Bu neden
le Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sanayi-
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leşme safhasında, ihracata yönelmiş sanayilerle, 
ithalâtı ikâme eden sanayiler arasında kesin 
bir ayırım yapmak mümkün değildir. Dolayısıy-
le ihracatın teşviki ve ithal ikâmesi politikası, 
birbirine alternatif değil, tamamlayıcı olmak
tadır. Bu nedenle Plân, bir yandan ara ve ya
tırım mallarına ithal ikâmesine önem verirken; 
diğer taraftan da modern teknoloji kullanan ih
racata dönük sanayileri geliştirmeyi öngörmüş
tür. 

Sayın Yıldız, ikinci Plân döneminde gemi 
kredi fonunun kaldırılması nedeni üzerinde 
durmuşlardır. Bilindiği gibi, 25 .10 .1969 tarih 
ve 1969/58 sayılı kararla 933 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin iptal edilmesiyle gemi inşa 
kredi fonu da yürürlükten kalkmıştır. Bunu 
ikâme edecek tedbirler, Yüce Meclislere sunul
muş olan Teşvik Kanunu tasarısı ile getirilmek
tedir. 

Sayın Yıldız; «Tarım sektöründe kontrollü 
kredi uygulamasına Plânda yer verilmemiştir. 
Plânda, sadece hayvan türlerinin ıslâhından 
bahsediliyor, bu yetersizdir. Çaydaki üretim faz
lasına tedbir bulunmalıdır.» demişlerdir. 

Plânın 982 nci sayfasındaki 1991 sayılı pa
ragrafta, kontrollü tarım kredilerinin uygulan
masının önemi üzerinde durulmuştur. 

Hayvancılığın geliştirilmesi için Plânda ön
görülen ana tedbirler şunlardır: Besi faaliyet
lerinin düzenlenmesi, et sanayii, hayvan alımı ve 
fiyat politikası uygulamalarının bir kamu ikti
sadî teşebbüsü eliyle yürütülmesi, taban fiyat 
uygulamasının kaldırılması, yüksek verimli 
hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesi, hayvan
cılık kredilerinin arttırılması, hastalıkların era-
dikasyonu, yem üretiminin artırılması, bütün 
tedbirlerin hayvancılık potansiyeli yüksek olan 
yerlerde yoğunlaştırılması. 

Bu tedbirler, Plânın 226, 227, 254, 267 ve 
268 nci sayfalarında yer almıştır. 

Plânda, çay üretiminin düzenlenmesi ve ka
liteli çay yapımı üzerinde durulmuştur. Ayrıca, 
yıllık programlarda da uygulama ayrıntıları 
belirtilecektir. 

Yine sayın Yıldız, Plândaki 168 numaralı 
tabloya bakarak, ağaçlandırmanın yavaşladığı 
üzerinde durmaktadır. Gerçek durum şudur 

İkinci Plân dönemi için doğru olan bu gö
rüş, üçüncü Plân dönemine teşmil edilmemeli-

lidir. Tablo 175'ten de görüleceği üzere, ağaç
landırma için üçüncü Plân döneminde ilk iki 
plân. dönemi toplamına yakın kaynak ayrılmış
tır. 

Yine sayın Yıldız, petrolün devletleştirilme
sini istemektedir. Rafinerilerin Devlet eliyle 
kurulması Plânda öngörülmüştür. Petrolün dev
letleştirilmesi ise, gerektirdiği kaynak ihtiyacı 
ve teknolojik tecrübe yönünden ülke yararına 
uygun görülmemektedir. 

Sayın Yıldız, karayolu sisteminde, vergilen
dirilecek ulaştırma alt sistemlerinin eşit şartla
ra kavuşturulması ve transit taşımalar üzerin
de durmuşlardır. Plânın 1158 nci paragrafının 
birinci fıkrasında, evvelce bir defa daha arz et
miş olduğum şu hüküm yer almaktadır: 

Ulaştırma sistemlerinde tarifelerin ne şekil
de tespit edileceğime dair esasları koymuştur. 
Bu paragrafın amaçlarından birisi de, Sayın 
Yıldız'm değindiği, alt sistemlerin eşit şartlara 
kavuşturulmasının sağlanmasıdır. Yine aynı 
paragrafın 4 ncü fıkrasında ise, transit taşıma
larının düzenlenmesi kapsanmış bulunmakta
dır. 

Sayın öztürk; «Zengin yararına isteyen 
bir ekonomik sistem ve düzen plânda hüküm 
sürmektedir.» dediler. Gerçekten bunu anlamak 
zordur. Plânda, böyle bir sistemlin hüküm sür
düğümü iddia etme olanaklarının nereden doğ
duğunu anlamak zordur. Aksine, gelir dağılı
mındaki dengesizliği giderici, sosyal adaleti 
sağlayıcı, bölgesel gelişmişlik farklarını gideri
ci, eğitim ve sağlık gibi çeşitli sosyal hizmetler
de fırsat eşitliğini temin edici, iş güvenliğini 
sağlayıcı birçok politika ve tedbir; gerek stra
tejide, gerekse plânda öngörüllmıüştür. Bu du
rumda, zengin yararına işleyen bir ekonomik 
sistemden bahsetmeye olanak bulunmadığı ka
nısındayız. 

Yine Sayın öztürk; «İthalât - ihracat ara
sındaki fark nasıl giderecektir?» diye sormuş
lardır. Mal ithalâtı ve mal ihracatı arasındaki 
açık, Türkiye koşullarında, sanayiinin geliş
memiş olmasından doğmaktadır, ihracatın, ve
rimliliği hızla artırılamayan ve talep esnekli
ği sınırlı geleneksel ürünlere dayalı olması ve 
ithalâtın da çoğunlukla ara ve yatırım malıla
rından oluşması, mal ithalâtı ve ihracatı ara
sındaki farkın gittikçe büyümesine yol açmak
tadır. Uzun dönemde bu açığın kapatılması 
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sanayi ürünü ihracatının artmasına, çeşitlenme
sine ve toplam ihracat içinde sanayi ürünleri 
payının yükselmesine ve temel ara mallarıyle, 
yatırım mallarımda sağlanacak ithalât ikame
sine bağlıdır. Plânda öngörülen hm ve biçimde
ki sanayileşme, dış ticaret açığı sorununa 
uzun dönemde çözüm getirecek niteliktedir. 
Görünmeyen işlemler içinde en büyük ağırlığı 
taşıyan işçi gelirlerinin etkisi ile görünmeyen 
işlemler dengesinde meydana gelecek olumlu 
gelişmeler Üçüncü Plân döneminde dış ticaret 
açığını ıbüyük ölçüde karşılayabilecektir. 

Sayın Senatörün diğer bir sorusu da; «Plân, 
bir araç; en verimli şekilde kullanılmalı, her 
tarafta eleştirilip gelmeli idi. Halbuki Hükü
met ve uzmanlar hazırlamış, yasa sınırlamaları 
nedeni ile fazla eleştiremiyoruz. Buna rağmen 
sorumlu Parlamento oluyor.» dediler. 

77 sayılı Kanun plân hazırlamasına, kabulü
ne ve uygulamaya konmasına dair usul ve hü
kümleri açıkça, bütün ayrıntılarıyle ortaya 
koymuştur. 

Gerçekten plânın her tarafta eleştirilip, 
bu şekilde Parlamentomuza getirilmesi bir za
rurettir; fakat bu zarurete uyulmadığı da tam 
olarak iddia edilemez. Gerçekten bundan ön
ceki bir konuşmamda da belirttiğim gibi, plâ
nın hazırlanmasına iştirak eden bilim adamları, 
özel ve kamu sektöründen gelen binin üstünde 
uzmanlar vardır. Bunlar, özel ihtisas komisyon
larında çalışarak sektörler hakkındaki görüş
leri, tutarlılıkları belirtmişlerdir. Ondan sonra 
geçen Şubat ayında bir kollegyum olmuştur. 
Buraya yabancı ve yerli uzmanlarımız katılmış
lardır. Bunun dışımda plânı tanıtma, ve plân 
üzerinde görüşme açma, izahat verme çabası 
Plân Karma Komisyonu üyelerimize inhisar et-
tirilebiîmişt:1!'. Zaman darlığı bakımından yapılan 
lar bunlar olabilmiştir. Gerçekten plânı, kanu
nen mecburî bir durum olmasa bile, daha fazla 
bir eleştiri muhitine koymak mümkün olabilir
di. Fakat bundan önceki plânlarda da yapıldı
ğı gibi, plânın eleştirme çevresi arz ettiğim 
şekilde tutulmuştur ve sanıyorum M, geçen 
plânlardan daha az bir sınır içerisinde eleştiril-
memiştir. 

Sayın öztürk, yine bir mütalâasında; «Orta
lama fent başına gelir kullanmak, fakirle alay 
etmektir. Hangi köyde hangi ferde bu kadar 
gelir düşmektedir?» diyorlar haklı olarak. 

Fert başına ortalama gelir, bütün dünyada 
en yaygın şekilde kullanılan bir kalkınma gös
tergesidir. Bunun toplumun refah seviyesi ko
nusunda tam bir bilgi veremeyeceği gayet ta
biî iddia edilebilir. Ancak, bu aksaklık «Orta
lama» kavramının tabiatından ileri gelmekte
dir. Bununla beraber, bugün için daha ayrıntı
lı ve gelişmiş bir gösterge bulunmadığından 
«fert başına ortalama gelir» geniş bir kabul 
görmeye devam etmektedir. Bu eksikliği bir de
receye kadar giderebilmek için, Üçüncü Plân
da stratejinin 5'e 13 paragrafında yer alan di
ğer göstergelere de önem verilmiş ve kalkınma 
düzeyini tarif etmek için sadece «fert başına 
ortalama gelir» kavramını kullanmanın doğru 
bir yaklaşım olmayacağı belirtilmiştir. 

Yine Sayın öztürk, «Tarımın payını % 10'a 
düşürmek, hububat ve bakliyatta üretim artışı 
hızını % 3'de tutmak tehlikelidir; açlık kapıyı 
çalabilir» endişesini izhar ettiler. 

Tarım gelirinin gayrisâfi millî hâsıla için
deki payının 1972'de % 28 iken, 1987'de % 10' 
ya, 1995'te % 12'ye düşürülmesi tarımsal üre
timin mutlak olarak gerilemesi anlamına gel
mez. Aksine, plândaki 127 numaralı tablodan da 
anlaşılacağı gibi, tarımsal üretim; 1972'de 70 
milyar TL. dolayında iken, yine aynı fiyatlarla 
1987'de 150 milyar TL. olacaktır. Bu, 19701de-
kinin iki katından fazla demektir. Buna karşı
lık 1987'de Türkiye nüfusunun 1970'dekinin 
1,5 katı kadar olacağı sanılmaktadır. Dolayısiy-
le açlık tehlikesi sözkonusu değildir. Tablo 
127'de hububat ve bakliyatta 15 yıllık üretim 
artışı hızının % 3 dolaylarında olarak görül
mesi Sayın öztürk'e yanıltıcı bir manzara ver
mektedir. 1980'lerde Türkiye halkının beslenme 
kalıbında da iyileşmeler olacak, hububat ve 
bakliyatın yerini, artan oranda hayvansal gı
dalar, meyva ve sebzeler almış olacaktır. 

Sayın öztürk, Türkiye'de turizm işletmeleri
nin zarar ettiğini ve Turizm Bankasının Dev
lete yük olduğunu belirterek, bunun çaresinin 
ne olduğunu sormuşlardır. 

Türkiye'de gerçekten turistik işletmelerin 
tümü zarar etmemektedir. Turizm işletmelerini 
iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grup
ta gezi ve iç turizme hitabeden şehir otelleri 
bulunmaktadır. Bunlar kârlı çalışırlar ve doluş 
oranlan genellikle yüksektir, ikinci grupta ise, 
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tatil turizmine hitabeden tatil köyleri ile ben
zeri şekildeki şehirlerden uzak olan konakla
ma tesisleri bulunmaktadır. Bunların zarar et
meleri ihtimalleri daha çoktur. Bu gilbi tesisle
rin optimum fayda sağlayabilmesi için; uygun 
yer seçimi, standart tespiti, pazarlama olanak
larının artırılması gibi tedbirler üzerinde plânda 
durulmuştur. Bunlar özellikle paragraf 1193' 
de izah edilmiştir. 

Turizm Bankası ile ilgili olarak alınacak 
tedbirleri, plânda öngörülen Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri reformu çerçevesinde düşünmek 
gerekir. Ayrıca, plânda Turizm Bankasının 
turizm sektörüne kredi veren bir kuruluş ol
ması yanımda, öncü ve örnek nitelikteki turis
tik tesisleri kurması, işletmesi ve yabancı tu
rizm yatırımlarına Özel millî sektörün yetersiz
liği ölçüsünde eşlik etmesi de öngörülmüştür. 
Öte yandan, Banka sermayesinin 300 milyon li
radan 500 milyon liraya yükseltilmesi gibi ted
birler 1'972 yılında alınmıştır. 

Sayın öztürk, çiftçinin gübre ihtiyacının 
ucuz olarak karşılanması üzerinde durmuştur. 
Üçüncü Plân dönemlinde de gübre talebinin 
tamamen yurt içi üretimle karşılanması mümkün 
olamayacaktır. Ancak, plânda tespit edilen 5,5 
milyon tonluk 1977 yılı gübre ihtiyacının bü
yük ölçüde yurt içi üretimle karşılanabilmesi 
için gerekli tedbirler alınmış ve bu amaçla güb
re sanayii için 4 700 000 000 TL. yatırım yapıl
ması öngörülmüştür. Ayrıca, plânın 490 ncı 
paragrafında, gübre artışlarında tek fiyat sis
teminin uygulanmasına devam edileceği; 848 
nei paragrafında da, gübre arz ve talebi ara
sındaki dengenin sağlanması ve üretim ithalât 
ve dağıtımının koordine edilerek düzenlenme
si öngörülmüş bulunmaktadır. Bunların yanın
da, yine plânın 2039 ncu paragrafında «Tarım
da düşük fiyatla girdi sağlanması» politikası 
kabul edilmiştir. Bu tedbirler uygulandığı tak
dirde Sayın öztürk'ün endişeleri bertaraf edil
miş olacaktır. 

Sayın Babüroğlu; «Üretken olmayan hiz
metler sektörünün gayrJsâfi hâsıla içindeki 
payı 1970'den 1977'ye % 6,8 puan artış göste
rirken, üretken sektörlerden olan tarımın payı 
12,5 puan düşüyor ve sanayiin payı ise 5,8 
puan artıyor. Yani hizmetler sektöründeki ge
lişmelerin altı!nda kalıyor. Bu durum ekono
mimize zaaf getirebilir.» diyorlar. 

13 . 10 . 1972 O : 2 
iSayın Babüroğlü'nun 1970 yılı için verdiği 

rakamların Üçüncü Beş Yıllık Plânda yer 
almadığı görülüyor. Bu sayılar her halde bir 
yerl'en alınmıştır. Doğru olsa bile, 1977 payları 
için verilen rakamlar Plân tasarısının 101 sa
yılı tablosunda verilenleri de tutmamaktadır. 
Tablo 101'e göre, Üçüncü Plân dönemi başın
da ve sonunda temel sektörlerin faktör fiyat-
larıyle gayrisâfi millî hâsıla içindeki pay
lan şöyle olacaktır : 

farım : 1972 yılında 28,1, 1977 yılında 
23,4 puan olarak fark eksi 4;7. Sanayi : 1972 
yılında 22,6, 1977 yılında 26,8; puan farkı 4,2. 
Hizmetler : 1972 yılında 49,3, 1977 yılında 
49,8; puan farkı 0,5. 

Görüldüğü gibi, Plân dönemi sonunda hiz
met gelirlerinin nispî payı 1972 yılmdakine 
göre çok az değişmiş oluyor. Gerçek rakamla
rın bu durumu karşısında, sanıyorum ki Sa
yın Babüroğlü'nun endişesine lüzum kalma
mış oluyor. 

Sayın Babüroğlu; «Üçüncü Beş Yılllk Kal
kınma Plânı, % 7,9'u, bir başka hesapla % 8,5'u 
kalkılma hızı kabul ettiğine göre, bu kalkın
ma hızından tersine hesapla gittiğiniz takdir
de görülecektir ki, kişi başına 1 570 - 1 580 
liralık bir vergi toplama zarureti vardır. Aksi 
halde, Plânın finansmanını tehlikeye düşüre
ceksiniz. Bu hesapta bir yanlışlık var mı?» 
diye sormuşlardır. 

ikinci Plânda tasarrufların artırılması 
önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Bunu 
hem konuşmalarda, hem Plânda, üzerine basa
rak söyleimiş bulunuyoruz. Bu tasarrufların 
oluşmasından kamu tasarruflarının katkısı 
gerçekten büyük olacaktır. Kamu tasarrufla
rının sağlanmasında, vergiler yanında kamu 
faktör gelirleri, biraz önoe arz ettiğim gibi, 
dikkati çekici özellikle bir artış göstermekte
dir. Ancak, gerekli kamu tasarrufunun sağ
lanması için, 1977 yılında kişi başına 1 500 
lira civarında bir vergi toplanması zorunluğu 
vardır. Bu artış gayet tabiî yeni vergi koy
mak anlamınla mütalâa ediîmıemıelidir. Bu fark 
vergi sistemi içerisinde, mevzu vergi hukukun
da yük ağırlaştırıcı bir ayarlama ile değil; fa
kat vergi idaresinin iyileştirilmesiyle vergi 
kayıplarının önlenmesi, tabiî olarak fert başına 
düşen vergi oranında bir yükselme şeklinde 
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görülecektir. Vergiler konusundaki tahminler 
temel varsayımlara dayanaraik yapılmıştır. Bu 
husus gerçekleştiği takdirde, Plânın finans
manını tehlikeye düşürmek röz konusu olmaya
caktır. 

Sayın Babüroğlu'nun dokunduğu diğer bir 
:konu da : «Kamu kuruluşlarını zararlı işlere 
kaydırdığınız zaman, fiyat rekabeti ile baş 
edemez ve vatandaş bunun ağrılığı altında 
ezilir.» şeklindedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
2 200 ncü paragrafında (sayfa 1 043) «Fi
yat - Tarife - Bütçe Desteği ilkeleri» başlığı 
altında yer alan bölümde, Sayın Babüroğlu'nun 
sualine cevap tenkil edecek bölümü bilgile
rinize sunmak istiyorum. Adı geçen parag
rafta şöyle denilmektedir : «Kamu iktisadî Te
şebbüsleri mâkul bir rekabetin bulunduğu 
alanlarda piyasa fiyatını esas alacak ve bu 
seviyenin altında bir fiyatın tespitinden do
ğacak gereksiz verimsizliklerden kaçınacak
tır.» Ayrıca : «Kamu iktisadî Teşebbüsleri, ge
lir dağılımını etkileme amacına bağlı olarak 
tespit edilen bir fiyat politikasını uygularsa, 
ya da kalkınmada öncelikli yörelere yatırım 
yaparsa veyahutta diğer sosyal ve politik ter
cihler çerçevesinde ekonomik olmayan yer se
çerse; istihdamı, gerekli olandan daha yüksek 
seviyede tutma gibi zorunluklarla karşılaşırsa, 
bunlardan doğacak zararların bütçeden karşı
lanacağı» yine biraz önce arz ettiğim tedbirin,. 
ilkenin bir gereği olmaktadır. 

Plândan aldığımız bu ibareler, sosyal ve po
litik tercihler sonucu Kamu iktisadî Teşebbüs
lerine bir külfet yüklenmesi halinde, bunun ne 
şekilde telâfi edeceğini açıklıkla belirtmekte
dir. 

Sayın Hazerdağlı, Doğu yörelerinin yakacak 
ihtiyacına değinmişlerdir. Bu yörelerin yakacak 
sorununun halli ve gayriticarî enerji kaynak
larının kullanılmasının önlenmesi; Elbistan, Af
şin kömür yataklarının işletilmesiyle elektrik 
enerjisi üretiminde paralel olarak karşılanacak
tır. Bunun için gerekli tatbikat projeleri tanzi
mi son safhasında olup, Türkiye Elektrik Ku
rumu ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
genel müdürlüklerinde bu konu üzerinde müş
tereken çalışılmaktadır. Ayrıca, diğer mahallî 
linyit yataklarının değerlendirilmesi olanakları 
geliştirilecektir. 

Sayın Kürümoğlu; «Kamu kesimi ek finans
man ihtiyacım karşılamak üzere, uzun vadeli 
borçlanmaya en son başvurulmalı.» demişlerdir. 

Gerçekten Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında, vergi idaresinde iyileşmelerin kazandıra
cağı imkânlar ile Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
gelirlerini artırma olanakları gözönünde bulun
durulmuş ve ek finansman gereğinin uzun va
deli borçlanma ile karşılanması ise, Sayın Kü
rümoğlu'nun belirttikleri gibi, en son başvuru
lan imkân olarak nazarı itibara alınmıştır. 

Sayın Kürümoğlu; «Plânda öngörülenlerden 
fazla döviz geliri sağlanırsa, ithalâtın artırılabi
leceği, ya da döviz rezervi yapılabüeceğini» ifa
de etmişlerdir. Ayrıca : «Döviz rezervi artışı 
enflâsyonist baskı yapar; rezerv artırmaktansa 
yatırımlar hızlandırılmalı, dış kredi taleplerin
den vazgeçilmelidir.» buyurmuşlardır. 

Döviz rezervlerinin enflâsyonist baskı yarat
ması, rezervlerin cari işlemler için normal ola
rak gerekli bulunanın üstünde aşırı bir seviye
ye çıkması halinde söz konusu olabilir. Türk 
ekonomisi, açıklıkla bilinmesi gerekir ki, daha 
uzun bir süre önemli ölçüde bir borç ödeme yü
kü ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu bakım
dan döviz rezervlerinin enflâsyonist baskı kay
nağı olması beklenemez. Önemli rezerv artışları 
olduğu takdirde, bunun, ithalâtın finansmanın
da kullanılacağı da tabiîdir. Ancak, yapılacak 
ithalât şüphesiz, yatırımların gerektirdiği ara
malı, hammadde ve yatırım malları ihtiyaçlarına 
dönük olacaktır. Bu nedenle rezerv artışları ya
tırımların hızlandırılmasına dolaylı olarak ve 
her zaman katkıda bulunacak durumdadır. 

Sayın Bilgen, turizmle ilgili bir kararname
den bahsederek, bu kararnamenin Mersin bölge
sini de kapsamasını istemişlerdir. Ayrıca, arke
olojik değerlere önem verilmesi gerektiğini be
lirtmişlerdir. 

Sayın Bilgen'in belirttikleri kararname 1969 
yılında çıkmış bir kararnamedir. Bu hazırlanır
ken, turizm potansiyeli en yüksek bölgelerde fi
zikî plânlar yapılması öngörülmüştür. Eldeki 
teknik imkânlar belirli bölgelere yoğun olarak 
yönlendirilebilmiştir. Bu çalışmaların tamam
lanmasından sonra, diğer bölgeler için de ben
zer çalışmalar yapılması normal bir haldir. Bu 
balkımdan Sayın Bilge'nin hakları vardır. Bef-
lirttiJkîıeri bölgeyi de kapsayacak bir karaırna-
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nısnin çıkarılması için çalışma yapılması gerek
mektedir. 

Arkeolojik değerlere gelince, bunlara önem 
verilmesi Üçüncü Plân stratejisinin. (7.47) pa
ragrafında belir İtilmiş tir. Uygulama da bu yön
de olmaktadır. 

Saiym Dikeçligil, eğitimlb ilgili konuşımala-
riinıda; «Eğitim bölümünün ruhen yoksun oldu
ğunu, kopyacı olduğunu ve 8 yıllık temel eği
timin uygulanmasının, 40 bin yerleşme berimi 
gözönüne alındığında imkânsız olduğunu» ifa
de etmişlerdir. Biraz sonra daha etraflı olarak 
bununla ilişkin konulara değineceğim. Yal
nız burada kısaca şunu arz edeyim. 

Plânın 786 ncı sayfasında, Türk Millî Eği
timinin genel amacı ayrıntılı bir şeküde yer al
mış; Türk gençlerinin kalkınma için g'erekli 
bilgi seviyesinde yetiştirilmeleri yanında, han
gi değerleri edinerek leğlltilmeleıri geriektiği be
lirtilmiştir. 794 ncü sayfadaki uzun dönemli ge
lişme yönünden de eğitirnin muhtevasının, va
tandaşları sosyal ve kültürel alanda Atatürk 
ilkeleri ve millî gereklere uygun bir şekilde ye
tiştirecek yapıya kavuşturulacağı (belirtilmiş
tir. 

Plânda getirilen eğitim sistemi hiçjbir sis
temden kopya edilmemiştir. Ülkemizin ve diğer 
ülkelerin bugüne kadar biruken tecrübelerin
den yararlanarak, yeni stratejide belirtilen he
deflerle uyalbilmeyi sağlayacak şekilde, ülke
mizin koşullarına göre düzenlenmiştir. 

Saym Dükeçligil'in seikiz yıllık eğitimin 
uygulanması konusundaki tereddüdü ise, bu 
eğitim kademesinin son üç yılının çağ nüfusu
nun tümünü perspektif dönemden sonra kap
sayacağı, 40 bin yerleşmSe biriminin her birlin
de bu okulların açılmayıp, merkez köylerde 
pansiyonlu okullar ve yatılı bölge »kullarının 
açılacağı, uygulamanın aşamalı olacağı dikka
te alındığında, giderilmiş olmaktadır. 

Saym Karavelioğlu; «1972 yılımda nüfusun 
% 65'i tarımda çalışıyor. Tarımın gayrisâfi yurt 
üçimdeiki payı % 28, 1955'te nüfusun % 25'i ta
rımda çalışacak ve tarımım gayrisâfi yurt içi 
hâsıla içindeki payı % 12'ye düşecektir» diyor. 
«% 65 ile % 28'i; % 25 ille % 12'yi karşılaştır
dığımız zamıan, tarımdakilerin gelir d'ağıhmın-
da bir iyileşme yok. Denmek ki kaderleri aynı 
kalıyor» buyurdular. 

Bu husus, plânın sanayileşme tercihimi hak
lı çıkaran doğal, talbiî bir durumdur. Bütün 
tarım ülkelerinde böyle olduğu gibi, sanayileş
miş ülkelerim tarım sektöründe de durum ay
nen beyledir. Nitökim, plâmm 87 numaralı tab
losunda bu durum açıkça görülmektedir. Bu 
konuda birkaç örnek vlermsık isterim. Meselâ 
Batı Almanya'da tarımda çalışanların toplam 
çalışanlara oranı % 10'dur, tarım gelirlinin top
lam gelir içindeki oranı ise % 4'tür. İtalya'da 
tarımda çalışanların toplam çalışanlara oranı 
% 21'dir, tarım gelirinin toplam gelir için delki 
payı % ll'dir. Fransa'da taramda çalışanların 
toplam çalışanlarla oranı % 15'dir, tarım geliri
nin toplam gelire oranı % 7'dir. Türkiye'nin 
durumuna baktığımızda, bugün tarımdaki ve
rimlilik sanayideki verimliliğin 1/5'i kadardır. 
Sanayileşme tercihinin açılk nedeni bundan ila»-
riye gelmektedir. Bir sebep de budur. 

Ülkelerim denleyleri şunu göstermiş'tir ki; 
samayileşmedSem kalkınma olamayacağı bir ya
na, tarımın gelişmesi, veıllmliliğin artması ve 
tarımın modeırnleşmıeı̂ ide mümkün değildir. 

Sayın Karavelioğlu'nun da belirttiği gibi, 
1977^de çalışan nüfusumuzun % 65'i, yani 33 
milyondan 23 mlilyon insan tarımın bu özelli
ğinin etkili altında iken, 1995'te sanayie göre 
gieri seiktör olan tarımda çalışanlar nüfusumu
zun % 12'sine, yani 65 milyonda 16 milyon in
sana düşecektir. Buna ulaşıldığı takdirde bü
yük ve önemli bir hedef elde edilmiş olacak
tır. 

Sayın Kaplan, «Plânda getirilen eğitim sis
temlinin ilerisi için iyi olmakla beraber, kısa 
dönemdeki ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımı 
vie buma göre değiştirilmesi gereiken yanları ol
duğumu» ifade ettiler. Sayın özgümeş'in de bu
na benzer iblir sorusu olmuştur. Biraz sonra ce
vap arz edeceğim. Orada da belirteceğim gibi, 
eğitim sistemlimin uzun dönemli ihtiyaçları kar-
şılamiaik kadar, Ibugümkü sorumları çözecek bi-
çiımdle de düzenlenmlesine gösterilen bir özen 
vardır. 

Aşamalı olarak getirilen sekiz yıllık temel 
eğitim, mezunlarına, doğrudan doğruya haya
ta atıldıkları takdirde, yaygın eğitim siste'min-
de tamaimlanalbilecek özel ömbilgli ve becerile
ri vermek hususumda yoğunlaşacaktır. Kırda 
leğitim ise, bugün köy çocuklarının ileri eğitim 
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kurumlarına devanı etmeleri konulunda kar
şılaşılan. büyük engeli kalıdırmayı da mümkün 
kılacaktır. Bu uygulamada okul aşılabilecek; 
nüfus yoğ-unluğu olan yörelerde beş sınıflı okul
lar muhafaza edilecek, merkez köylerde pansi
yonlu, ya da yatüı olarak sekiz yıllık tiemeî 
eğitimin iîierli yıllarındaki asıl yeniliğim, söz ko
nusu olduğu programlarda yoğunlaşacak oklu
lar kurulacaktır. Böylece Sayın Kaplan'ın de
ğindiği ve bugünkü mahsurları gidermeye yö
nelen temel unsur olarak bu okullar sosyal ada
let, fırsat ve imkân eşitliği sağlamada olduğu 
kadar, eğitim basının genişllstilp, değerlerin or
taya çıknımma imkân vererek, eğüllJm sistemi
nin genel fonksiyonlarının en önemlisinin ger-
çekİ2i3ltiril:m!&3İne de 'katkıda bulunacaktır. Burs 
ve parasız yatılılık konusunda artırılan imkân-
laran fonksiyonel olusu, bu cıkuUaırın öngörü
len bMnıclb geliştirilmesini zorosıTu kılmakta
dır. 

Ortaöğretimde, bulgun yüksek öğretilin önün
de yığılmaya seJbebolan genelleşmeyi önleme ve 
sanayileşmenin gerektirdiği teknik ve meslekî 
orta vasıflı elemanlar yetiştirmeye yönelmek, 
sanınım ki günümüzün en belirgin ihtiyacıdır. 
YüıksEik öğretimde de uygulayıcı teknik ve mes-
lelk eleınanlaırını yetirtıirmeik üzere özen göste-
rilm'e^i, bu kanalın titizlikle ayrı tutulması, 
yüksek öğretim mezunlarının bugün beceriden 
çok teorik bilgilerle mezun, edilmekte olduk
ları gerçeğine dayanmaktadır. Ayrıca, getiri
len sistemde. Sayın Kaplan'ın değindikleri gi
bi, 12 yaşından sonra kişilerin sanatkâr ve usta 
olmaları cnlenınemektedir. Bunun tam tersi ya
pılmakta ve 1647 ve 1648 nci paragraflarda be
lirtildiği gibi, pratik sanat okullarına temel 
eğitimin ilk beş yılından sonra, geçişlerin sağ
lanması, pratik sanat okulları kapasitelerinin 
artırılması ve iş önceki eğitim sisteminin gıe-
liştirilmesi ile bu 'kişilerin sanatkâr olma im
kânları daiha da artırılmaktadır, Böylece bü
yük sayıda ihtiyaç duyulan insangücünün kı
sa sürede karşılanmak imkânı yaratılmış» olmak
tadır. 

Sayın Kaplan, temel eğitimde 320 bin öğret
mene ihtiyaç duyulduğunu ve bunun karşılan
masının çok güç olduğunu belirtmişlerdir. 

Ancak, belirtilen sayının 130 bini sınıf öğ
retmeni olup, bu öğretmenler halen mevcut bu

lunmaktadır. Burada sorun temel eğitim dal 
öğretmeni yetişIMlınesindedir. öğretmen okul
larından hier yıl mezun olan onbini aşkın öğ
retmene ve diğer liselerden mezun olan öğren-
CİİCT3 kısa vadeli eğ*İtimle verilecek formasyon 
sonucu bu ihtiyacın karşılanması mümkün gö
rülmektedir. Bu durumu Millî Eğitim Bakan
lığının öz'el programlar düzenleyerek gerçekleş
tirmesi gerekmskt sidir. 

Sayın Kaplan ayrıca; üniversitelerin ken
di bildikleri gibi yeni öğrenci almakta oldukla
rını, bu durumda plân hedeflerinin gerçekleşti-
rilmssiınin imkânsız olacağını insangücünde 
hiyerarşik yapının olması gerektiğinin tersine 
döndüğünü belirttiler. 

Plânda, 851 nci sayfada yüksek öğretimde 
gerekli kapasiteyi yaratabilecek, nitelik yük
selmesini saptayacak tüm yüksek öğğretim so
runlarını kapsamlı bir biçimde ele alacak mer
kezî bir örgütleşmeye gidilmesinin kesin bir 
zorunluluk olduğu belirtilmiştir. Bunu sağla
mak için 854 ncü sayfadaki «ilkeler ve tedbir
ler» kısmının ikinci maddesinde Devlet Plânla
ma Teşkilâtı ile işbirliğinde bulunmak üzere üni
versiteler ve Millî Eğitim Bakanlığının devamlı 
bir büroyu aralarında kuracakları belirtilmiştir. 

Üniversite olarak örgütlenmeyen tüm yük
sek okullar ve akademiler için ise, Millî Eği
tim Bakanlığı uzmanlardan kurulu devamlı bir 
birimi görevlendirecektir. Bu örgütlerin ça-
îışmasıyle yüksek öğretimde plânda öngörülen 
kayıt hedeflerine ulaşılacaktır. Yüksek okullar 
ve akademilerin bu hızla genişleyerek çok sayı
da öğrenci yetiştirileceği de plânın 855 nci say
fasındaki 4 ncü tedbirde belirtilmiştir. 

Böylece yeniden düzenlenecek orta öğretim 
kurumlarıyle kalkınma çabaları için gerekli 
teknisyen ve yardımcı meslek elemanı; yüksek 
öğretimde de yüksek seviyeli insangücü yetiş
tirilerek insangücü alanında tersine dönmekte 
olan hiyerarşik pramidin düzeltilmesi sağlan
mış olacaktır. 

Yine Sayın Kaplan; Kalkınma çabalarında 
kültürümüzün yozlaştırılmadan muhafaza edil
mesi gerektiğini, kültür eğitiminin zorlama ile 
değil, gönüllü kuruluşların çabalarıyle sağla
nabileceğini, gönüllü kuruluşların desteklen
mesi gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Plânda, kültürün plânlaması değil, kültür 
araçlarının ve kültür faaliyetlerinin geliştiril
mesi benimsenmiştir. «Plânlı dönemdeki geliş
meler» kısmında, kültür değerlerimizin korun
ması ve kültür araç ve faaliyetlerinin gelişti
rilmesinde yeterli çalışmalar yapılmadığı belir
tilmiş; «Uzun dönemli gelişme yönü» kısmın
da, millî kültürümüzün yozlaşmasını ve değeri
ni yitirmesini önlemek için kültür araçları 
ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve özendirilme
si öngörülmüştür. 

Kültür politikasının, milletimizin hızlı eko
nomik ve sosyal kalkınmasında itici rol oyna
yacak bir millî kültür ortamı yaratacak biçim
de olması, bunun için Devletin elinde bulunan 
idarî, malî ve insangücü kaynaklarının bu alan
da öncülük, özendirme ve koruma biçimlerin
de kullanılması söz konusudur. 

Bu söylediklerimden de anlaşılacağı gibi 
kültür politikası, kişileri ve gönüllü kuruluş
ları kültürel faaliyetlere özeldirecek şekilde 
düzenlenmiştir. Zorlayıcı bir kültür plânlaması, 
mevcudolan plân anlayışımızla bağdaşmamak
tadır. 

Plânda, sanatçı ve eser yaratıcılarının sü
rekli olarak ve gerekirse yeni yollarla özendi
rileceği ve toplumda hakkettikleri yerin ve 
önemin verilmesinin gözetileceği de belirtilmiş
tir. 

Ayrıca, yaygın eğitim bölümünde; 865 nci 
sayfadaki 15 nci tedbirde genel yaygın eğitim 
programlarına göre, millî kuruluşların da kat
kısını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi 
öngörülmüştür. 

Sayın Mehmet özgüneş, plânın eğitim ala
nında getirdiği teşhislerle hemfikir oldukları
nı, ancak plânda getirilen tedbirlerin yetersiz 
ve gayrimillî olduklarını belirtmişlerdir. Ayrı
ca, plânda getirilen eğitim sisteminin Ameri
kan High School'undan kopya edilerek alındı
ğını ve yurt gerçeklerine uygun olmadığını ileri 
sürmüşlerdir. 

Sayın senatörler, plânda getirilen eğitim 
sisteminin, Saym özgüneş'in belirttikleri gibi 
başka bir memleket, özellikle Amerikan eğitim 
sistemi ile bir paralelliği bulunmamaktadır. 
Amerikan sistemine bakarsak, ilkokul kademe
sinde iki tür okul görürüz: 6 yıllık ve 8 yıllık 
ilkokullar. 
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6 yıllık ilkokul üstüne yine iki tür ortaöğ
retim okulları bulunmaktadır. 6 yıiUık ortaokul 
ve lisenin birleşik olduğu okullar ve üçer yıllık 
ortaokul ve liselerin ayrı olduğu okullar. 

8 yıllık ilkokulların üstüne ise, 4 yıllık lise
ler bulunmaktadır. 

Görülmektedir ki, temel eğitim kademesi ve 
ortaöğretim kademesiyle birlikte Amerikan 
eğitim sistemi çeşitlilik göstermektedir. 

Ayrıca, mecburî eğitim 10 ilâ 12 yıl arasın
da değişmekte ve eğitim sistemi büyük ağırlı
ğıyla genel eğitim üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Plânda ise, ilk beş yılı mecburî ve ikinci ka
demesinde endüstriyel ve meslekî programlara 
ağırlıkla yer veren bir tek tip temel eğitim sis
tem4. ve meslekî ve teknik liselerin ağırlık kazan
dığı üçlü bir ortaöğretim sistemi getirilmiştir. 

Görüldüğü üzere, gerek süre yönünden, gerek 
amaç ve muhteva bakımından plânda getirilen 
eğitim sistemi ile Amerikan eğitim sistemi ara
sında bir bağ mevcut değildir. Plândaki eğitim 
sistemi, yurt gerçekleri gözönüne alınarak top
lumumuzun uzun dönemli ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
gerekli birim, kurum ve kuralların bir araya ge
tirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu sistemin uzun 
dönemli gelişmenin bugünden görülebilen bütün 
temel ıınsurlarsyle tutarlı olmasına büyük dikkat 
sarı edilmiştir. 

Günümüzdeki şartlardan bu sisteme geçiş 
için gerekler tespit edilmiş, bunların Üçüncü 
Plâr. ve perspektif plân hedeflerine dengeli şe
kilde yansımasına çalışılmıştır. 

Ancak, özellikle öğretmen konusunda ve mes
lekî teknik yaygın eğitimde nicelik ve nitelik açı
larından büyük bir hamle yapılması gereği Üçün
cü Plân dönemi için kaçınılmaz şekilde ortaya 
çıkmaktadır, üçüncü Plân bu hamlenin yatıran 
gereklerini, etkisiz vermeye titizlikle riayet et
miştir. 

Saym özgüneş, örgün eğitimin köy ekonomisi
ne girmediğini ifade etmiş ve temel eğitimin ilk 
beş yılını veya sekiz yılını bitirenlerin çalışma 
hayatına katılabilecek şekilde eğitilmesinin ge
rektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Plânın özellikle 1477 nci paragrafı ile 1537 
nci paragrafının beşinci bendinde belirtildiği 
üzere, sekiz yıllık temel eğitim, programları, çev
renin şartlan dikkate alınarak teknik, sanat, ta-
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rım konularına ağırlık verecek şekilde hazırlana
caktır. Eğitim, süresince öğrencilere kabiliyetle
rine göre önbilgi ve beceri kazandıracak, mesle
ğe ve hayata, ya da bir üst eğitim kademesine 
yönelteceklerdir. 

Ayrıç?, genel konularda, yeniden düzenlene
cek programlarla öğrencilere ezbercilik yerine 
inceleme ve doğru düşünme alışkanlıkları kazan
dırma esas olacaktır. 

Sayın Özgüneş sanat enstitüleriyle ilgili bir 
mütalâasında da; sanat enstitülerine darbe vu
rulduğunu ve bu enstitülerin görevlerinin sanat
kâr usta yetiştirmek olduğunu belirtmişlerdir. 
Şimdiki nitelikleriyle sanat enstitülerinin devam 
ettirilmemesine karşı çıkmışlardır. Ayrıca; usta 

.yetiştirmek istenmiyorsa, teknik liselerin hedef
lerinin ne olacağını sormuşlardır. 

Sayın özgüneş'in ileri sürdükleri gibi, sanat 
enstitülerine bir darbe vurulmak yerine, plânda 
bu okulların kalitelerinin yükseltilmesi öngörül
mektedir. Teknik liseler, mühendisin gerçek an
lamda yardımcısı olacak teknisyenleri yetiştire
cektir. Bu elemanlar vasıflı işçi ve sanatkâr ile 
mühendis arasında bağ kuracak ve uygulamada 
halen büyük boşluğu hissedilen elemanlar ola
caklardır. 

Sanayide gerekli teknik işgücü tiplerine ba
karsak üç tip elemana ihtiyaç olduğu görülür. 
Bunlar : 

1. Vasıflı işçi veya sanatkâr; 
2. Teknisyen; 
3. Mühendistir, 

Eğitim sistemi, vasıflı işçi, teknisyen ve mü
hendisin üretim vetiresinin gerektirdiği nitelik, 
sayı ve bileşiminde yetiştirilmesini gerektirmek
tedir. 

Sayın özgüneş'in belirttikleri üzere, sanat 
enstitülerinin lise düzeyinde bir eğitimle sanat
kâr - usta yetiştirmesi mümkün değildir, uygu
lamada bu sağlanamamış, bu yönde gösterilen 
çabalar büyük israflara yol açmıştır. Ustalık, 
üretim vetiresi içinde kazanılan bir mertebedir, 
diploma ile verilemez. Bu durum piyasanın sanat 
enstitüsü mezunlarını usta olarak kabul etmeme
siyle de doğrulanmıştır. Plânda getirilen eğitim 
sistemi, çalışma hayatının ve piyasanın ihtiyaç 
duyduğu ve 'kabul edebileceği üç tip teknik ele
manı yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. Yay
gın eğitim sistemi içinde yer alacak pratik sa-
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nat okulları ve diğer hizmet içi eğitim program-
larıyle çok sayıda vasıflı işçi, teknik liselerden 
insangücü ihtiyaçlarını kapatacak biçimde tek
nisyen ve özellikle teknik lise menşeli öğrenci
leri alan yüksek okul ve akademilerden uygu
layıcı mühendis yetiştirmeyi öngörmektedir. 

Bunu sağlamak üzere, mevcut sanat okulla
rından yeterli olanların takviyesiyle teknik li
selere çevrilmesi, diğerlerinin yaygın eğitim 
sistemi içinde yeni ve çok önemli g'örevleri üste-
knebilecek şekilde düzenlendikten sonra, pra
tik sanat okulları haline getirilmeleri için ge
rekli tedbirleri plânda getirilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın Mehmet özgüneş'in ele aldıkları diğer 
bir konu da; yüksek 'öğretimde plânın yeni bir 
şey getirmediğini, yüksek okullarla fakültele
rin birbirinden ayrılmadığını, yüksek okulların 
liselere dayalı olduğunu, teknik eleman yetiş-
tiremediğini ifade etmiş (oldukları konudur. 

Plânda, yükseköğretim bir kanaldan üst se
viyeli uygulayıcı insangücünü, diğer kanaldan 
bilimsel araştırma alanları için araştırıcı, yük
sek öğretim için eğitici, üretim ve ve hizmet sü
reci için yüksek sevk ve idareci yetiştiren bir 
eğitim kademesi olara/k ele alınmıştır. 

Kalkınmanın ilk aşamalarında çok sayıda 
gerekli olan uygulayıcı meslek elemanlarını 
yüksek okul ve akademilerde; araştırıcı, eğiti
ci ve yüksek sevk ve idareciler ise üniversite
lerde ve özellikle lisans üstü eğitimle yetiştiril
in îk esas alınmıştır. 

Plânda, fakültelere ayrıca yer verilmemesi
nin nedeni, üniversitelerin fakülteler veya bö
lümlerinden teşekkül edebileceğindendir. 

Sayın özgüneş'in de belirttikleri gibi, yük
sek okulların daha çok genel liselere dayalı 
oluşunun sakmcısı plânda tespit edilmiş, mesle
kî ve teknik liselerden çeşitlendirilmiş sınav ile 
yüksek öğretime geçişin sağlanması yoluyle bu 
sakıncanın giderilmesi öngörülmüştür. 

Yükseköğretim süresince fiilen çalışan ele
manları yetiştirmemekte oluşu da plânda sap
tanmış, bu nedenle, yüksek öğretimde 2 - 2 - 2 
yani lisans öncesi 2 sene, 2 sene 'lisans, 2 sene li
sans üstü olmak üzere 3 tane 2 kademeli bir 
sistem geliştirilmiştir, ikinci ve dördüncü yıl 
sonunda uygulayşcı, altıncı yıl sonunda araştı
rıcı, eğitici elemanların yetiştirilmesi öngörül
müştür. 
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Sayın Özgüneş, eğitimdeki organizasyon bo
zukluklarına eğitim idaresi eksikliğine, müfre
dat geliştirme yetersizliğine, modern eğitim 
tekniklerinin uygulanmadığına, eğitim araç ve 
gereçlerinin yetersizliğine değinmişlerdir. 

Plânın 792 nci sayfasında eğitimle ilgili ku
ruluşların idarî yapılar ve personel durumları
nın plân ve programlarda öngörülen eğitim 
politikalarının uygulanması için gerekli iç 
plânlama, program geliştirme ve benzeri işlem
lerin yapılmasını sağlamaktan uzak bulunduğu, 
plânlı dönemde yoğunlaşan çabalara rağmen 
eğitimin bütün kademelerinde ders araçları ve 
gereçleri yetersizliği sorununun hâlâ süregel-
diği belirtilmiştir. 

Ayrıca, öğretmenlerin öğretim programları
nın ve yöntemlerinin de yetersizliği belirtil
miştir. 

«Genel ilkeler» kısmında ise (796 ncı sayfa
daki 6 ve 7 nci ilkeler), bütün bu sakıncaların 
giderilmesi için tedbirler öngörülmüş, öğretim 
programı ve yöntemlerinin, ders araçlarının, 
eğitim yapılarının devamlı geliştirilmesinin, 
eğitim örgütlerinin idarî yapılarının, uzun dö
nemli eğitim gelişmelerini etkili olarak uygula
yacak ve yurt düzeyine yayacak biçimde yeni
den düzenlenmelerinin sağlanacağı belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Yıldız, eğitim konusunda, parasız ya
tılı öğrenciler için ayrılan kapasitenin kulla
nılmamasının nedenini anlayamadığını (belirt
mişlerdir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda orta öğretimdeki 
toplam öğrencilerin % 4'ünü kapsayacak 'bi
çimde parasız yatılılık kapasitesi geliştirilmesi 
öngörülmüş, cari ödeneklerin yetersizliği nede
niyle plân hedeflerine varılamamıştır. 

Plânın 818 nci sayfasında belirtildiği gibi, 
1971 - 1972 öğretim yılında parasız yatılılık ka
pasitesi 20 bini 'bulmuştur. Bunun 8 013'ü para
sız, yatılı, 8 879'u paralı yatılı olarak 'kullanıl
maktadır. Oysa, parasız yatılının aynı yıl 45 
bin öğrenciyi kapsaması, bunun % 50'si kadar 
da paralı yatılı kapasitenin yaratılması gerek
mekteydi. G-örülüyor ki, gerçekten kapasite kul
lanılamamıştır. Bu da plânda belirtilmiştir. 

Sayın Yıldız, imam - hatip okulları sorunu
nun plânda iyi saptandığını; ancak mezunları
nın istihdam probleminin nasıl çözümleneceğini 
sormuşlardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda, imam - hatip 
okullarındaki hızlı gelişme tespit edilmiş, bu 
alandaki insangücünü karşılayacak miktarda 
ilk kayıt yapılması gereği de 842 nci sayfada 
belirtilmiş tür. Sadece ikinci devresi bulunacak 
olan bu okullara plânda gösterilen, sayıları aş
mayan ilk kayıt yapıldığı takdirde, mezunları
nın istihdam sorunu bulunmayacaktır. İlk ka
yıtlar istihdam imkânı gözönünde tutularak he
saplanmıştır. 

Sayın Yıldız, ortaöğretimden yükseköğreti
me geçişte tek sınav barajının sakıncalı oldu
ğunu ifade etmişlerdir. 

Yükseköğretime geçiş sınavının meslekî ve 
teknik lise mezunlarını da değerlendirecek şe
kilde ve mevcut sakıncalarını da giderecek tarz
da yeniden düzenleneceği 801 nci sayfada be
lirtilmiştir. Uzun dönemde öğrencileri meslekî 
ve teknik liselere yöneltmek ve bu okullardan 
yükseköğretime geçişi sağlayarak ortaöğretim 
mezunlarının büyük bir kısmını orta seviyeli 
mesleklerde tutmak, belli bir kısmını ise yük
seköğretime geçirmek hedef alınmıştır. Bu ne
denle meslekî ve teknik okullara kaymayı sağ
lamadan yükseköğretime geçişteki baraj siste
mini kaldırmak mümkün değildir. Çünkü, mes
lekî ve teknik liseler yeterince geliştirilip bu 
kademede meslek kazandırılmadan, ortaöğre
timden mezun olanların tümü yüksek öğretime 
talep yaratacaktır ve bu mezunların tümünün 
yüksek öğretime geçirilmesi kaynakların sınır
lılığı medeniyle mümkün değildir. 

Sayın Yıldız'm diğer bir konusu da, yük
seköğretimde reform gerçekletmesi için tam 
gün çalışmanın sağlanmasının zorunlu olduğu, 
plânda bununla ilgili tedbir getirilmediği husu
sudur. üçüncü Beş Yıllık Plânın 849 ncu sayfa
sında yüksek öğretimin plânlı dönemdeki geliş
mesi kısmında, tam zamanlı çalışmaya geçilmesi 
konusunda bâzı çalışmalar yapılmakla birlikte, 
yeterli sonuç alınamadığı belirtilmiştir. 

854 ncü sayfada da, «İlkeler ve Tedbirler» 
kısmında, yükseköğretimin düzenlenmesinde 
Devlet Plânlama Teşkilâtıyle işbirliği yapmak 
üzere üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın devamlı bir teknik büroyu aralarımda kura
cakları belutilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı 
yüksekokullar için de benzer bir birim kuracak
tır. Diğer birçok konu gibi, tam gün çalışma 
konusunun da bu birimlerce incelenip, karar 
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aimm;ak üzere yetkili organlara öneri olarak 
getirilmesi mümkündür. Ayrıca, halen üzerinde 
çalışılan üniversite reform tasarısında da 'tosu 
gün. çalışma ilkesi gczönünde tutulmaktadır. 

Sayın Yıldız, bir soruların da da., Kültür 
Bakanlığının, nioira kaldırıldığını sormuşlardır. 

Oıercü, Kölıtür Bakanl-ğmm kurutmacı dü
şüncesi halen dahi mevcuttur. Ancak, yeterli bir 
çalışma yapılmadan ve teşkilât kanunu çıkarıl
madan kurulan bu bakanlık, söz konusu eksik
likleri giiıder'İMıikten sorara daha etkili va fonk
siyonel olabilecek şekilde düşünülebilir. 

Biraa cnee arz ettiğini Kültür Balkanlı ğmın 
kurulması p^ereği üzerinde durıılmaktadır. ifa-
d&m, tilkilik s seyide yapılan çalışmaların sonu
cunu aksettirmek isidir. 

Sayın Yıldız konuşmanın diğsr bir bal 11-
müiia.d.s de, sosyal güvenliğin bir sistem olarak 
geliştirilmedlğlne değinmiştir. 

Bininci ve âkimsi Be} Yıllzik Kalkmuna Plân
larında «Sosyal Güvenlik» başlığı alıcında sos
yal sigorta kııruiTEİan, sistemin bir aracı olarak 
dleg'srlaDicîl.rilcn'is ve üçüncü Beş Yıllık Plâmn 
S ncü cildim «Sosyal Güvsnlik» bciümündski 
1714 - 1722 numaralı paragraflarında da açık
ça beliıtildiği gibi, örgütsel ve sayısal bir geliş
me olmasına karşılık, Saym Yıldız'm da belirtti
ği gibi, sistem tam olaraık kurulanı aımıştır. Bu 
nedenle Üsüneü Beş Yıllık Flânia sosyal gü
venlik sisteminin kumlmasma ağırlık verilmiş 
ve bu amaçla giriş paragrafı olan 1713 ncü pa
ragrafın da sistemin çerçevesi ve işleme tarzı 
verilmiştir. 

Plânın 897 nci sayfasında «ilkeler ve Ted
birler» bölümündeki 1740 sayılı paragrafın 
1 nci maddesinde de; «Sİ?teinin kurulması için 
temel ilke olarak, herkesin üretim sürecinde 
gerekli yerini alması; fertlerin kabul edilebilir 
asgarî standartlarda yaşayışını, sürdürmesi için 
gerakli gelirin sağlanması, gelir güvenliği ve ça
lışma olanaklarım yitirmiş olanların, yaslıların, 
eocuk"! arm korunmadı amacı ib sosyal sigorta ve 
sosyal yardam programları !:dk bir sistemin temel 
iki aracı olarak kullanılacaktır» denilmiştir. Ay
rıca, aynı paragrafın 2, 3, 4 ve 7 nci maddelerine 
kadar olan kısımlarında sistemin kurulması 
aması ile örgütsel bilişime prensipleri açık 
olarak konulmuş, uygulanan sigorta program
larında standart ve mevzuat yaklaştırılmalan 

öngörülmüştür. Bütün bu tedbir ve ilkeler, ön
celikle sosyal güvenlik sisteminin kurulması so
rununu ülkemizde üçüncü plân döneminde çöz
meye yönelmektedir. 

Sayın G-ündoğan da, tarım kesiminde çalı
şanların sosyal güvenliklerinin plânda ihmal 
edildiğine devinmiş ve bu konunun çözümlen
mesinin 1995'e bırakılmasını doğru karşılama
dıklarını belirtmiştir, 

Sayın Gündoğan'm yaptığı konuşmada da 
belirtiği gibi, bu kesimde çalışanların sosyal 
güvenlik sistemi dışında bırakılması veya ihmal 
edilmesi gibi bir durum asla düşünülemez. Plâ
nın «Sosyal güvenlik» bölümünde «Uzun dö
nemli gelişme yönü» başlığı altındaki 1736 nu
maralı paragrafta yer alan, «1995 yılma kadar 
tarım kesiminde yapılacak reformlarla toplu
mun tümünün kapsaııması beklenmektedir.» tar
zındaki cümle ile tarım kesiminde çalışanların 
sosyal güvenliklerinin 1995'îere bırakılmış oldu
ğu anlamı gözetilnıemiştir. Bu bölümün 1713 
numaralı giriş paragrafında da belirtildiği gibi, 
sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta program
ları ve bu programların tamamlayıcısı olarak 
kabul edilen sosyal refah ve sosyal hizmet prog
ramlarından teşekkül etmektedir. Sosyal sigorta 
programlan, sigortalıların finansmanına katıl
masını gerektirir. Sayın senatörün de değindiği 
gibi, tarım kesiminin henüz istihdam ve çalışma 
koşullan ile ilgili «oranlan kanunî düzeyde 
dahi çözülmüş değildir. Bu nedenle, bu kesimde 
sigorta programlarının mevcut şartlar altında 
tümü kapsayacak biçimde uygulanması imkân 
dışıdır. Plânda bu kesimde çalışanların durum
larını tanımlayan, çalışma kosullannı düzenle
yen ve kurulacak bir örgütle çalışma koşulları
nın denetlenmesini sağlayacak Tarım - İş Kanu
nunun dönem içinde cıkanlmasma ağırlık veril
miştir. Ayrıca, sosyal güvenlik bölümünün te
mel ilkesi olarak, herkesin üretim sürecinde ge
rekli yerini alması, fertlerin kabul edilebilir as
garî standartlarda yaşayışını sürdürmesi için 
gerekli gelirinin sağlanması, gelir güvenliği 
1740 nci paragrafın 1 nci maddesi ile öngörül
müştür, 

Yine Sayın G-ündoğan, tanın kesiminde ça
lışanların durumuna değinerek, özellike orman 
bölgelerinde yaşayanların çalışma koşullarının 
tarım kesiminde çalışanlardan daha ağır oldu-
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ğunu belirtmiş ve bu kesimde çalışanların İş ve 
işçi Bulma Kurumu kanalı ile yurt içinde veya 
yurt dışında istihdam olanaklarının öncelikle 
yaratılmasını zorunlu gördüklerini ve bu duru
mun düzenlenmesi için bir yatırımın gerekme
diğini belirtmiştir. 

Yine plâna atıfta bulunarak, 3 ncü cildin 
724 ncü sayfasında «istihdam» bölümünde, (pa
ragraf 1274 - 1275) tarım kesimindeki 1960-1970 
yılları arasındaki istihdam durumunun bir de
ğerlendirilmesi yapılmış ve 731 nci sayfanın 
1292, 1293 ve 1294 ncü paragraflarında da üçün
cü plân döneminde, tarım kesiminde istihdamda 
beklenen gelişmeler verilmiştir. Sayın senatörün 
de belirttiği gibi, tarım kesiminde öncelikle is
tihdam olanaklarının yaratılması zorunluluğu 
plânın bütün sektörlerinde ele alınmıştır, «is
tihdam» bölümündeki 1301 numaralı paragrafın 
3 ncü maddesinde öngörülen ve özellikle tarım 
kesimi ile ilgili olarak getirilmiş bu tedbirlerde, 
dış ülke istihdam olanaklarından, öncelikle iş
gücü fazlasının yoğun olduğu bölge ve sektör
lerin yararlandırılması öngörülmüştür. Ayrıca, 
plânın 3 ncü cildinin 737 nci sayfasında, tarım
da çalışanların çalışına koşulları değerlendiril
miş ve 1347 nci paragrafın 1 nci maddesinde de 
tanm kesiminde çalışma koşullarını düzeni e.y en 
Tarım - iş Kanununun çıkarılması ve bu kesim
de çalışma koşullarını denetleyebilecek bir ör
gütsel yapının geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Yine Sayın Gündoğan, plânda sağlık hizmet
lerinin yetersiz olduğunun belirtildiğini, ancak 
buna karşılık, çevre sağlığı ve koruyucu hekim
likten başka geçerli tedbirlerin bulunmadığını 
ifade etmişlerdir. 

Sağlık sektörünün giriş paragrafı olan 1747 
sayılı paragrafta sağlık sektörünün anasorım-
ları, sağlık hizmetinin bütünleşmiş bir sistem 
içinde sunulması, sistemin yaygınlaştırılmasın
da öncelikle alt gelir gruplarının sağlık hizmet
leri talebinin ele alınması, kentleşme ve sana
yileşme ile bağdaşan etken bir sistem seçme zo
runluluğu belirtilmiştir. Sayın senatörün de be
lirttiği, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlikle 
ilgili öngörülen tedbir, yukarda anahatlarmı be
lirttiğim sağlık sisteminin kurulması ve yaygın
laşması ile ilgili tedbirler zincirinin bir halkası-
dır. Plânın 921 nci sayfasında «ilkeler ve ted
birler» bölümünde 1814 sayılı paragrafı l'den 

23'e kadar olan maddelerinde, sağlık sektörü 
ile ilgili anasorunlan çözecek ve sistemi kura
cak tedbirlerin tümü getirilmiştir. 

Sayın Karakapıcı, plânda konut yatırım 
miktarlarının yeterli olmadığı ve kalitesiz ko
nut ve gecekondularla ihtiyacın karşılanması 
istenmiyorsa, sanayi kesimine intikal ettirilmesi 
mümkün olmayan, kullanılmadığı takdirde âtıl 
kalacak kaynakların konut yapımına yöneltil
mesi imkânı üzerinde durmuşlardır. 

Sayın senatörün de belirttiği gibi, konut so
runu, hızla nüfus artışı ve şehirleşme sonucu 
önem kazanmıştır. Plânın 1815 sayılı paragra
fında konut arzının dar gelirli gruba yöneltil-
memesi sonucu, şehir çevrelerinin gecekondu 
kuşakları ile sarıldığı ve şehir hizmetlerinin ye
tersiz kaldığı belirtilmiştir. 

Konut aşığını izleyerek büyüyen gecekondu 
sorununun çözümlenmesi ve sosyal bünyeye uy
gun konut yapımının sağlanması amacı ile 
plânda nüve konutların yapılması öngörülmüş
tür. Sayın senatörün yetersiz gördüğü miktar 
nüve konut yapımı için konan 13 bin Türk lira
sıdır. Nüve konut maliyeti, hiçbir suretle ile
ride gelişerek tanımlanacak olan asıl konutun 
maliyetini yansıtmamaktadır. Bu politikanın 
yanı sıra, toplu sosyal konut yapımı ve konut 
kooperatiflerinin yeniden düzenlenmesine ve 
konut kredilerinin sistemleştirilmesine ağırlık 
verilmiştir. Ayrıca, sayın senatörün de belirtti
ği gibi, konuta ayrılan payın artırılması plâ
nın makro dengesini bozacak durumdadır. Esas 
olan, konuta ayrılabilen toplam 44 milyon lira
nın istenilen yönde değerlendirilmesi ve plânda 
öngörülen standart ve tipte konutların üretil
mesidir. Plân bu yönde yasal, kurumsal ve malî 
tedbirleri getirmiştir. 

Sayın öztürk, eğitim konusunda, sekiz yıllık 
temel eğitimin nasıl uygulanacağının açıklan
masını istemişlerdir. 

Sekiz yıllık temel eğitim ancak 2000 yılından 
sonra çağ nüfusunun tümünü kapsayacaktır. 
Son üç yıllık kısmı 1977'de çağ nüfusunun 
% 50'sini, 1995'te % 75'ini kapsayacaktır. Bu 
nedenle, sekiz yıllık temel eğitim aşamalı bir 
şekilde uygulanacağından, halen fazla mezun 
veren ilk öğretmen okulu mezunlarının ek kurs
larla yetiştirilmesi, merkez köylerde pansiyonlu 
okullar açılması, yatılı bölge okulları açılmasına 
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devam edilmesi yolları ile bu eğitim giderek 
yurt düzeyinde yaygınlaşacaktır. Sayın Öz-
türk'ün de belirtiği gibi, bu okulların son üç 
yılında beceri vermeye yönelecek programların 
uygulanması bu eğitim kademesinde beliren en 
büyük yenilik olacaktır. 

Sayın öztürk yine, ilköğretimde kız öğrenci
lerin okula devamının azaldığını belirtmiş. 
plânda bunun için ne gibi tedbir getirildiğini 
sormuşlardır. 

önemli olan bu sorun, ilkokullarda yüzde yüz 
okullaşma oranının sağlanması ile ilgilidir ta
biî. % 90 okullaşma oranına varıldıktan sonra, 
% 100'e ulaşma çok daha zor olmakta, az nü
fuslu yerleşim birimleri için okul sağlama güç
lüğü yanında, kız öğrencilerin eğitime katıl
ması da büyük sorun olmaktadır. Bu konu, 
plân tedbirlerinden çok, Millî Eğitim Bakanlı
ğının özel çabalarıyle çözülecek bir sorun ol
makta, plânda ancak % 100 okullaşma oranının 
ve eğitiminde sosyal adaletin sağlanmasının ön
görülmesi şeklinde yer alabilmektedir. 

Sayın öztürk yine, ilköğretimde % 84 okul
laşma oranına ulaşıldığına inanmanın güç ol
duğunu belirttiler. 

Buranı şudur: ilköğretimde 7 yaşından 14 
yaşma kadar öğrenci bulunduğu düşünülürse, 
gerçekten % 84 okullaşma oranı düşer. Hesap
lar 7 ilâ 12 yaş grubu için yapılmıştır. 
1970 - 1971 ders yılında 7 - 12 yaş grubu 5 mil
yon 992 bin, öğrenci sayısı 4 milyon 992 bil ve 
okullaşma oranı ise bu hesaba göre % 83,6 dır. 
(Plân sayfa 809.) 

Sayın östürk, okul öncesi eğitimin özel sek
töre bırakılmasını eleştirmişlerdir. 

Eğitim sektörü için ayrılabilen kaynakların 
sınırlılığı nedeniyle okul öncesi eğitim, daha 
çok özel sektöre bırakılmış; ancak, kız meslek 
liseleri bünyesindeki, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığındaki ve belli işyerlerindeki anaoku
lu ve yuvaları uygulamasının genişletilerek de
vamı da öngörülmüştür. 

Sayın Öztürk, gençlik sorunlarının doğuş 
nedenleri arasındaki, gençliğin içinde bulundu
ğu sosyal, kültürel ve fizikî çevrenin yetersiz
liği konusuna plânda yeterince değinilmediğini 
ifade etmişlerdir. 

Gençliğe burs, kredi ve yuıit sağlanmasında 
yetersizlikler mevcuttur ve bu durum plânın 878 

nci sayfasında bdirtihniştir. Bunun için sayfa 
880 ve 881'de yurt yatak kapasitesinin arttırı
lacağı; yurt, kredi, burs, sosyal ve kültürel faa
liyet imkânlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı 
önderliğinde yaygınlaştırılacağı, bu konudaki 
faaliyetleri gerçekleştirecek biçimde yeniden 
düzenleme çalışmalarının hızla sonuçlandırılaca
ğı belirtilmiştir. 

Yine sayın Öztürk, işçi dövizlerinin değer
lendirilmesi fcin plânda tedbir olmadığına de
ğinmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının üçün
cü cildindeki «Çalışma Sorunları» bölümünde, 
(paragraf 1331 - 1332) işçi dövizlerinin önemi 
üzerinde durulmuş. Dış ödemeler dengesine sağ
ladığı önemli katkıları belirtmiştir. Buna, bir 
süre önce ayrı bir mütalâa vesilesiyle de değin
miştim. 1971 yılında gönderilen toplam döviz 
tutarı, toplam ihracatın % 69,6'sı dolaylarında
dır. Plânın 751 nci sayfasındaki 1347 sayılı pa
ragrafın 14 ncü maddesinde, işçi tasarruflarının 
değerlendirilmeısinde ekonomik ve sosyal kal
kınma amaçlarını bağdaştırabiîecek bir politi
kayı izlemek için, Devletin önderliğinde etkin 
bir örgütsel yapının geliştirilmesi de öngörül
müştür. 

Sayın Fehmi Baysoy ve sayın Hamdi Özer, 
plânın insangücü ihtiyaçlarını belirleyen 782 nci 
sayfasındaki 546 numaralı tabloda yer alan mü
hendis ve veteriner ihtiyaç tahminlerinin yanlış 
olduğunu, hatalı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Detaylı teknik izahata girmeden belirtmem 
gereken bir husus, Üçüncü Plânın insangücü ih
tiyaçlarını hesaplama yönteminin, daha önceki 
plânlara göre, büyük ölçüde geliştirilmiş bulun
masıdır. Sonuçların plâna yansıtılmasında, özel
likle eğitim plânlamasına kolaylık sağlayan 
marjinal ihtiyaçların, yani her yıl için ek ihti
yaçların belirlenmesi yolu seçilmiştir. Tabloda 
ileriki yıllara ait projeksiyonlarda 1973 - 1977 
döneminde her yıl için, diğer Beş Yıllık dönem
lerde yıllık ortalama olarak ek açıklıklar görül
mektedir. Projeksiyönlardaki rakamların kü
çüklüğü sayıların toplam olarak verilmemesin-
dendir. Sadece 1972 durumu, toplam olarak ve
rilmiştir. 

Şimdi, insangücü plânılamasında kullanılan 
yöntemin ne olduğunu, Sayın senatörlerin soru
larını cevaplamak için, arz etmem gerekiyor. 

540 — 
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İnsangücü plânlamasında kullanılan yön
temlerden birincisine arz modeli diyoruz. Bu 
model şu : 1972 ve ileriki yıllar İçin insangücü 
arz projeksiyonlarının hesaplanmasında 1970 
yılında ilgili meslek odalarından alman kayıt
lar esas tutulmuştur. 1970 yılında odalara ka
yıtlı elemanlardan, askerlik hizmetinde ve yurt 
dışında olanlar çıkarılmış ve fiilen çalışan İn
sangücü sayıları bulunmuştur. Bu arada büyük 
ölçüde kamu kesimi tarafından istihdam edilen 
meslek grupları için ilgili kuruluşların kayıt
ları İncelenerek, insangücü stokları saptanmış
tır. Stokların saptanmasında yararlanılan kay
naklar ise, meslek odaları, Tarım Bakanlığının 
kayıtları, 1955, 1960, 1965, 1970 genel nüfus 
sayımları yüzde bir örneklemesi ve 1963 -1967 
insangücü kullanım araştırmasıdır. 

insangücü stoklarının ileriki yıllara proj ek
te edilmesinde bir girdi-çıktı modeli kullanıl
mıştır. Bu modelin belli başlı özelliği; mevcut 
insangücü stoku üzerine başlıca arz kaynağı 
olan eğitim kurumlarının yaptığı olumlu etkile
ri (mezunların iş gücüne net katkıları) ile, ölüm, 
emeklilik orantıları ve yurt dışına göçler gibi 
negatif etkiler gibi, stokları azaltıcı etkileri 
gözönünde bulunduran, ayrıca mezuniyette ge
cikmeleri, sınıfta kalmaları, öğrenimi terk oran
larını ihtiva eden gelişmiş bir model oluşudur. 
Bu modele göre hazırlanan arz projeksiyonla
rı, meslek odalarının 1970 yılı stok rakamları 
ile karşılaştırılmış ve modelin tam bir tutarlık 
içinde işlediği görülmüştür. 

Diğer model, ihtiyaç modeli oluyor. İnsan
gücü ihtiyaçları üç aşamalı bir modelde saptan
mıştır. Birinci aşamada hedef olarak alman ve 
kabul edilen sektörler itibariyle, 1977 yılı üre
tim değerlerinin ve yaratıcılık katma değerinin 
gerektirdiği istihdam seviyesine dayalı olarak, 
istihdamın ileriki yıllarda mesleklere göre dağı
lımı hesaplanmıştır. Aynı yöntemde 1972 yılı 
insangücü ihtiyaçları bulunmuştur, önce 37 
sektörlü girdi-çıktı çalışmasına dayalı olarak 
istihdam, hedefleri bulunmuştur, ikinci olarak 
teknolojide gelişme, yani modernleşmeye para
lel olarak, bu istihdam hedeflerinin mleslek sı
nıflandırılmasına göre bir haneli olarak dağılı
mı hesaplanmıştır. 

iki ve üçüncü aşamalarda da bu çeşit yön
temler kullanıldıktan sonra, sonunda durum şu 
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manzarayı arz etmiştir : insangücü plânlaması 
gelişmiş Batı ülkelerinde son 10-15 yıl içeri
sinde önem kazanmış olan bir konudur ve bu 
konudaki plânlama teknîlkleri de hızla gelişti
rilmektedir. İkinci Beş Yıllık Plân için yapılan 
insangücü çalışmalarında kullanılan yöntem, 
gerek bu konudaki istatistik verilerin yetersiz
liği, gerek yan çalışmaların yokluğu veya ta
mamlanmamış olması nedeniyle Üçüncü Plân
da kullanılan yöntemden çok daha basit bir 
yöntem olarak görülmektedir. 

Ayrıca, uzun dönemli kalkınma stratejisi ile 
kabul edilen tercihler, her alanda olduğu gibi, 
insangücünün yapısı, bileşimi niteliği ve niceli
ğinde değişiklik yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu nedenle, insangücü ihtiyaçlarının nicelik ve 
nitelik bakımından ikinci Plân hedefleri ile 
farklılık göstermesi tabiîdir. 

540 numaralı tablodaki tüm mühendislk 
dalları için arz ve ihtiyaç hesaplanmasında yu
karıda açıklanan arz ve talep saptama yöntemi 
kullanılmıştır. 

Mimar, inşaat ve kimya mühendisliği dalla
rında insangücü arzındaki hızlı artışların baş
ta gelen nedeni, ikinci Plân döneminin son yıl
larında özel yüksek okulların artan sayılarda 
mezun vermeleridir. Burada bulunan bir tablo
ya göre bâzı mühendislik dallarında, özel yük
sek okul mezunları 1967 -1968 yılında inşaat 
kolunda 121; 1968-1969'da 146; 1969-1970'de 
340 ki, toplam olarak 607'dir. 

Kimya dalında ise, yine arz ettiğim seneler 
itibariyle, 63; 131; 229 ki, toplam olarak 423, 
tür. 

Mimarlık, yine arz ettiğim seneler itibariy
le, 39; 107; 161 ki, toplam olarak 307'dir. 

Eczacılık 38; 142; 382 ki, genel toplam 
1 729 etmektedir. Bu rakamlar, biraz önce arz 
ettiğim gibi, özel yüksek okul mezunlarına ait
tir. 

Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin tek
nik elemanları arasında yaptığı bir anket çalış
masının sonuçlarına göre, kamu ve özel kesim
de çalışan tüm teknik elemanların açık ve gizli 
işsizlik sorunu ile karşı karşıya olduğu belirtil
mektedir. (Mimar ve Mühendis Odalarının 
29 700 üyesi arasında yaptığı anket sonuçları 
önraporu; Eylül 1971, sayfa 5.) 

541 — 
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Veteriner konusuna gelince, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının «İnsangücü» bölü
münde 1972 yılı için verilen veteriner hekim 
sayısı ile, bu konu ile ilgili veteriner hekimli
ğin meslek kuruluşlarının hazırlamış olduğu 
rapordaki veteriner hekim sayıları arasında 
tam bir tutarlılık mevcudolduğu saptanmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın 3 ncü cildinin 782 
nci sayfasındaki tablo 546'da; 1972 yılı veteri
ner ara 1 785 olarak gösterilmiş olup, adı ge
çen raporun 6 ncı sayfasında da veteriner sayı
sı 1 798 olarak belirtilmiştir, iki doküman ara
sındaki fark sadece 13'tür. 

Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığında yapılan, «Türkiye'de tarımsal iş
gücü stoku. 1970 - 1971» adlı araştırmanın 16 
ncı sayfasında mevcut veteriner hekim sayısı 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 

Tarım Bakanlığına göre veteriner hekim sa
yısı 1 193 M, Tarım Bakanlığında çalışanlar 
mevcut veterinerlerin % 70'ini teşkil ediyor. 

iktisadî Devlet Teşekküllerinde ve Devlet 
Üretme Çiftliklerinde çalışan veteriner hekim 
sayısı 288 ki, bu da % 17'sini teşkil etmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve diğer yerlerde 
çalışanlar 219 veteriner M, % 13 ü teşkil et
mektedir. Bu hesaba göre toplam ola
rak 1 700 veteriner çıkmaktadır. Bu çalış
mada 1193+288 = 1481, yani Tarım Bakanlığın
da ve iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Devlet 
Üretme Çiftliklerinde çalışanların toplamıdır. 
Bu veteriner hekimlerin kurumlara dağılımı 
kesinlikle saptanmış, Millî Savunma Bakanlığı 
ve diğer 'kuruluşlarda 219 veteriner hekimin 
çalıştığı tahmin edilmiş ve böylece toplam ve
teriner hekim sayısının 1 700 civarında olduğu 
belirtilmiştir. (Yine biraz evvel adını ettiğim 
araştırma raporu, sayfa 15. son paragraf.) 

Özellikle tarımsal insangücü kullanımı stra
tejisinde yüksek nitelikte elemanlar yerine, ta
rımda verimliliğin hiîla artırılmasında direkt et
kisi olacak tarımsal üretime dönük bilgi ve 
beceri kazanmış, uzman çiftçinin kullanılması 
önem, kazanmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Tarım Bakanlığı merkez 
kuruluşlarında çalışan 253 yüksek ziraat mü
hendisinin % 19,4'ünün (50 kişi) ve 69 vete
riner hekimin de % 36,22 'sinin (25 kişi) salt 
müşavirlik hizmetleri ile uğraşması, bunun dı

şında kalan teknik elemanların Zat İşleri Mü
dürlüğü, Sivil Savunma Sekreterliği, Yaym 
Şubesi Müdürlüğü ve organizasyon metot işle
rinde çalıştırılmaları, bu tür elemanlara olan 
talebi sunî olarak şişirmektedir. 

Öte yandan, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı döneminde hayvani ürünlerdeki yıllık ortala
ma gelişme hızı plân hedeflerinin % 34 altında 
gerçekleşmiştir, üretim - insangücü ilişkileri 
açısından da, bu hedeflerin gerçekleşme duru
muna göre, 1972 yılı insangücü ihtiyaçlarının 
ikinci Plân hedefleri ile farklılık göstermesi bu 
nedenle de zorunlu olmaktadır. 

Sayın Gündoğan'ın bir soruları vardı. Soru 
şudur: «üretici, Ofise birtakım mazeretlerle 
satamadığı yani, Ofisin gösterdiği mazeretlerle 
satamadığı tarım ürününü tüccara 10 kuruş 
eksiğine satıyor, tüccar da Ofise 10 kuruş faz
lası ile iletiyor. Demek ki Ofis, üretici ile pazar 
arasında bir aracı değil, üretici ile tüccar ara
sında bir kurum niteliği kazanmıştır.» demiş
lerdir. 

Anlayabildiğimiz kadarı ile cevap vermeye 
çalışacağım. Ofisin, hububattaki baş alım fi
yatları bir taban fiyatıdır. Amaç, üretici geli
rinin bu taban fiyatı altına düşmemesidir. Bu 
ihtimal belirdiği anda, Ofise satışta bulunarak 
mağduriyetten kurtulmasıdır. Tüccar, ancak 
Ofis fiyatının üzerinde bir fiyatla üreticiden hu
bubat alabilir. Bu sene üreticinin tüccara ucu
za hububat sattığı ve tüccarın bunu Ofise alım 
fiyatları ile sattığı iddiaları, Ofisçe tahkik edil
miş ve gerçek olmadığı tespit edilmiştir. Her 
üretici her şart altında Ofise satışta bulunabi
lir. Ancak getirdiği ürün içerisinde yabancı 
madde oranına göre bir farklı fiyat bulabilir. 
Temel ilke, istenen kalitede ürüne ilân edilen 
fiyatın verilmesidir. 

Sayın Gündoğan, «Sermayesi çok, riski 
fazla zararlı teşebbüsleri kamu kurar, demek 
hatadır. Niçin, neden, kime tâvizdir bu?» 
diye sormuşlardır. 

Anayasanın 10 ncu maddesi; Devletin, ki^ 
sinin temel hak ve hürriyetlerini, huzurunu, 
sosyal adalet ve hukuk Devleti ilkeleri ile bağ
daşmayacak biçimde sınırlayan siyasî, ikti
sadî ve sosyal bütün engelleri kaldırma ve in
sanın maddî manevî varlığının gelişmesi için 
gerekli koşulları hazırlama ödevi olduğunu 



C. Senatosu B : 94 13 . 10 . 1972 O : 2 

açıkça belirtmektedir. Bu ödevin yerine geti
rilmesi için, stratejinin (7.12) nci paragra
fında yer aldığı şekilde, Devlet, özellikle bü
yük sermayeyi, yüksek ve ileri teknolojiyi ge
rektiren yeni sanayiler ile riskli, ya da savun
ma ile ilgili sanayileri geliştirme teşebbüs
lerinde bulunacaktır. Bunun yanında, özel 
kesimin faaliyetlerini, özendirici, destekleyici 
ve caydırıcı olarak yöneltici bir görev üstele-
necsktir. Ayrıca, sanayileşmenin yurt düze
yine yayılması amacı ile geri kalmış bölgelere 
de altyapıyı da gerçekleştirerek, üretken faali
yetlerde öncülük ödevini de yerine getirmek 
şüphesiz Devlete düşmektedir. Zira, Devletin 
öncülüğü ve önemli katkısı olmadan, 
özel keşlimi arz ettiğim bu t ;p faaliyetlere ko
laylıkla yöneltmek mümkün alamaz, Ancak bü
tün bunları yaparken, Devletin mutlaka zarar 
edeceğini baştan kabul etmek de doğru değil
dir. Gerçekten, stratejinin 7,11 paragrafında 
yer aldığı gibi, iktisadî Devlet Teşekkülleri
nin verimlilik ve modern işletmecilik ilkele
rine göre çalıştırılmaları da gerçekleştirile
cektir. Bu nedenle, plânda bu konuya ilişkin 
olarak gelişltir'ilmiş olan esasları, Devletin ti
carî kârdan çok, sosyal kâr zararı fazla olan 
faaliyetlere öncelik vermesi gerektiği; fakat 
bu faaliyetlerinde, verimlilik ve işletmecilik 
ilkelerine uygun bir çalışma metodu izlemesi
nin zorunlu olduğu şeklinde yorumlamak lâ
zımdır. 

Sayın G-ündoğan, diğer bir mütalâasında; 
«Kamu hizmetlerinin sanayileşmeye uyumu 
öngörülüyor. Kamu hizmetlerinin sosyal ne
denlerle sağlanması da zorunludur. Bu du
rum Türkiye şartlarında daha gerçekçidir» 
diyorlar. 

Politikalar kesiminde açıkça belirtildiği 
gibi, kamu hizmetlerine ilişkin ilke ve tedbir
ler, ekonomik faaliyeti yönlendirmek ve sos
yal dengesizliiklerı telâfi etmek amacına yö
nelmiştir. Sanayileşmek amacına uygun olarak 
yatırımların dağılımı bu bölgelerde gelişme im
kânlarının ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. 
Kamu hizmetlerinin sosyal nedenlerle zorunlu 
olduğu hususlarını dikkate alan ilke ve tedbir
ler plânda öngörülmüştür. Nitekim, stratejide 
ve plânda kamu hizmetlerinin, Anayasanın ki
şilere tanıdığı sosyal ve iktisadî hıkların sana-

yileşerek kalkınma tercihiyle en iyi şekilde 
bağdaşması osas tutulmuştur. 

Yine Sayın Gündoğan; «Bu plânda fedakâr
lık, toplumun altkeisinıLnde yaşayanlardan is
teniyor» dernektedir. 

Plânda, fedakârlığın eşMolarak dağıtılma
sına özel bir önem verildiği kolaylıkla görü
lebilir. Nitekim, stratejinin 715 paragrafında : 
«Vergi adaletine yaklaşmak ve plân hedefleri
nin gerçekleştirilmesinde daha etkin bir şekil
de kullanılmasını sağlamak için kamu gelirleri, 
çeşitli kazanç gruplarının özelliklerine göre 
tertiplenen kural ve kurumlara bağlanacaktır.» 
denilmek suretiyle bu kuralardan bir kısmını 
ifade etmiş olmaktadır. Plânın diğer kısım
larında da bununla ilgili ilkeler ve tedbirler 
yer almaktadır. 

Sayın Çelikbaş, enerji ve yakıt politikası 
ile yabancı sermaye politikasına değinmişler
dir. Ayrıca; enerji konuşanda tek madde ve tek 
ülkeye bağlanmaksızm münasebetlerin gelişti
rilmesini istemişlerdir. 

Plânın çeşitli kesimlerinde enerji ham
maddelerinin developmanı önemle ele alın
mıştır. 

Dış kaynaklara bağlılık konusuna gelince : 
Bu, plânın 630 ncu sayfasında 1124'e 2 sayılı 
ülkede açıkça belirtilmiştir. Yabancı sermaye
nin de yurt ihtiyacına göre kullanılması esas 
alınmış ve bu konudaki politika plânın 999 ncu 
sayfasında açıklanmıştır. 

Sayın Atmaca, okur - yazar oranında İkinci 
Plân döneminde düşüş kaydedildiğini ifade et
mişlerdir. 

Plânın 856 ncı sayfasında yer alan 598 sa-
yıll-tabloda görüldüğü gibi, 1965 yılında % 48,7 
olan okur - yazar oranı 1970 yılında % 55,5'e 
çıkmıştır. 

Sayın Atmaca, ayrıca Plânda getirilen eği
tim sisteminin yeterince üretime dönük bir şe
kil almadığını ileriye sürmüşlerdir. 

Plânda öngörülen eğitim sisteminin çalışma 
hayatıyla yakın bir ilişki halinde olacağı esas
tır. Bu duruma özellikle 1465, 1470, 1472, 1479 
sayılı paragraflar ile «Meslekî Teknik Eğitim» 
bölümü 836 ncı ve «Yaygın Eğitim» bölümü 
859 ncu paragraflarda açıkça yer verilmiştir. Bu 
bölümlerde uzun dönemli insangücü ihtiyaçla-
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nnda beliren büyük sayısal açıklıklar ve nite
lik sorunu örgün ve yaygın eğitim sisteminin 
meslekî ve teknik eğitime yönelmesi gereğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayın Atmaca, üçüncü Plânda gençlerin yurt 
kalkınmasına etkide bulunmalarını sağlayıcı 
tedbirlerin bulunmadığını, gençlerin yurt kal
kınmasına sulama, ağaçlandırma ve benzeri gi
bi konularda katılmaları gerektiğini ifade et
mişlerdir. 

Plânın «Gençlik» bölümünde 881 nci sayfa
da, sayın Atmaca'nm değindiği bu konuyu kap
sayan çok önemli bir tedbir mevcuttur. Bu ted
bire göre; Gençlik ve Spor Bakanlığının önder
liğinde gençliğin, özellikle yüksek öğrenim 
gençliğinin ülke sathına yayılmış kalkınma pro
jelerine yetenekleri oranında gönüllü katılma 
imkânları araştırılacak ve özendirilecektir. 

Saym Atmaca, ilköğretimin beş yılında 
% 100 okullaşma oranı sağlanamadığını, okul, 
öğretmen yetersizliği bulunduğu halde, sekiz 
yıllık temel eğitimin nasıl uygulanacağını sor
muşlardır. 

Sekiz yıllık temel eğitim çağ nüfusunun tü
münü hemen kapsamayacaktır. Biraz önce de 
belirttim, 1977'de son üç yılı çağ nüfusunun 
% 50'sini kapsayacaktır. Bu oran halen % 35 
civarındadır. Aşamalı bir uygulama ile master 
plânlara dayanılarak yapılacak çalışmalarla, 
plânda temel eğitim için öngörülen hedeflere 
varılması mümkündür. 

Öğretmen yetiştirilmesi konusunun, Millî 
Eğitim Bakanlığının halen fazla miktarda ye
tiştirilen ilköğretmen okulları mezunlarına ve
receği tek eğitim ve kurslarla çözümlenmesi 
mümkündür. Ancak, bütün bu çabalar elbette 
ki, ciddî bir eğitim seferberliğini gerektirmek
tedir. 

Sayın Atmaca, okul öncesi eğitim modelinin 
Millî Eğitim Bakanlığınca geliştirilmesi, uygu
lamanın ise özel sektörce yapılması konusunu 
eleştirmişlerdir. 

Plânda eğitim sektörüne ayrılabilen kay
naklarla, önemi kabul edilmesine rağmen okul 
öncesi eğitim için, daha önce başka bir vesileyle 
de belirttiğim gibi, büyük yatırım tahsisi ola
mamıştır. Ancak, okul öncesi eğitim, tümüyle 
özel sektöre bırakılmış değildir. Kız meslek li
selerindeki anaokulları, Sağlık ve Sosyal Yar-

I dım Bakanlığında çocuk yuvaları ve belirli iş
yerlerinde kanunen açılması gereken çocuk yu
vaları ve anaokulları uygulamasının genişletile-

I rek devam ettirileceği plânın 821 nci sayfasında 
I belirtilmiştir. 

Sayın Gündoğan, tarım ile sanayi sektörleri 
I arasındaki ilişkinin kurulamadığını ve tarım 

sektörü plânlamasının noksan olduğunu belirt
mişlerdir. 

I Başka bir vesileyle de bunu arz etmiştim; 
bir daha kısaca temas etmek istiyorum. 

I Plânın metodolojisi gereği, tarım sektörünün 
plânlamasında diğer sektörler plânlamasından 
farklı bir yol tutulduğu söylenemez. Bütün sek-

I törlerde olduğu gibi, tarım sektöründe de özel 
ihtisas komisyonlarıyle ülkenin potansiyeli ve 
her mal grubunda ayrıntılı talep tahminleri ya
pılmış, sonradan bunlar, sektör programlarına 

1 aktarılmıştır. Sektörlerarası ilişkiler ve tutar-
I lık için girdi-çıktı tablosundan yararlanılmış-
I tır. Aynca, girdi-çıktı ilişkileri yoğun olan 

bazı önemli sektörlerde fizikî mal dengeleri ku-
I rulmuştur. Bunlar arasında tarım, gübre, tabiî 
I elyaf, dokuma sanayii, tarım gıda sanayileri sa-
I yılabilir. Tarım üretim hedefleri, ön bir kararla 

değil, genel dengelerden çıkan sonuçlara göre 
I yapılan talep tahminlerine dayalı olarak sap-
I tanınıştır. Bilindiği gibi, tarım ürünlerine olan 
I talep, sanayi ürünlerine olan talepten daha az 

hızlı olarak artmaktadır. Nitekim, bu konu ta-
I rım sektörünün giriş kısmındaki 407 nci parag-
I rafda da belirtilmiştir. 

Tarımda gelişmeyi sağlamak için öngörülen 
teknolojik tedbirlerin hepsi ve bu arada özellik
le sulama hedefi, gübreleme, makinalaşma, mü
cadele ilâçları, arazi kullanımı üretim hedefle
riyle tutarlı olarak tespit edilmiştir. 

Üçüncü Plânda tarım sektörüne ayrılan yatı
rım, iki plân döneminde yapılan yatırımların 

I toplamına yakın bulunmaktadır. Ayrıca, tarım 
sektörünü etkileyecek önemde kaynak tahsisleri 
imalât sektörü içerisinde de yer almış bulun
maktadır. Bunlardan gıda ve içki sektörlerine 
ayrılan yatırımlar, tarımsal ürünlerin değerlen
dirilmesi ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasmda 
kararlılığı sağlayacak ve tarımın gelişmesine 

I doğrudan doğruya katkıda bulunacak nitelikte
dir. Bu iki sektöre 10 yılda 5,5 milyar Türk Li-

I rası yatırım yapılmış, Üçüncü Plânda ise beş yıl 
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için 5,4 milyar Türk Lirası yatırım öngörül
müştür. 

Öte yandan, tarım üretimini etkileyen önemli 
bir girdi olan gübre sanayiine, tarım yatırımla
rının dışında, 4 milyar 700 milyon lira; tarım 
âletleri ve makinalarma ise, 1 milyar 600 mil
yon lira yatırım yapılması öngörülmüştür. 

Plânda, tarımsal destekleme politikaları ve 
kredi politikalarının, sosyal amaçlar gözönünde 
tutulmakla birlikte, tarımsal üretimi plânda ön
görülen yönde etkileyecek araçlar olarak kulla
nılması ayrıca öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu mü
saadenizle ifade ediyorum. Çalışma süremiz bit
mek üzeredir. Eğer konuşmanız daha uzunca bir 
süre devam edecekse; 3 saat 20 dakikaya yakla
şık bir süredir konuşmaktasınız, size de dinlen
me imkâm vermek üzere oturuma ara verebiliriz. 

Konuşmanızın ne kadar sürebileceğini tahmin 
ediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, ben de konuş
mamı bitirdiğimi, zatıâlinize ifade etmek üzerey
dim. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz şu halde. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, özetleyerek ifade 
etmeye çalıştığım cevaplarımı burada nihayete 
erdirmiş bulunuyorum. Sorunların tümünü ele 
alıp, etrafıyle cevaplandırmak belki de bir süre 
dahr. çalışmamıza ihtiyaç gösterecekti, o yüzden 
bidayette konuşmalarımı özetleyerek arz edeceği
mi ifade etmiştim ve öyle yaptım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân üzerinde ayrıca soru

lacak sorular olursa, onları da ben ve arkadaşla
rınım cevaplamaya amade olduğumuzu arz ede
rim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — «Son söz» 

hakkımız var, 
BAŞKAN — Onu arz edeceğim efendim. 

Muhterem, arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Sıra, değiştirgelerin görüşülmesine gelmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Önergeler üzerindeki görüşmelerin 10'ar da

kika ile takyidini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grup C. H. P. Grup 

Başkam Başkanvekili 
Ahmet Nusret Tuna Salih Tanyeri 
Millî Birlik Grubu M. G. P. Grup 

Başkanı Başkanvekili 
Fahri özdilek i. Etem Karakapıcı 

BAŞKAN — Esas itibariyle, plân hakkında 
verilen değiştirgelerin görüşülmesi bittikten son
ra müzakereler son bulmuş olacaktır ve son söz 
o suretle doğmuş olacaktır. 

Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, bir hususu arz et
mek mecburiyeti ve mevkiindeyim Ben, Cum
huriyet Senatosuna tanınan altı günlük müza
kere süresinin bitimine bir gün kaldığını gözö-
nüne alarak, Başkanlığa verilen önergeleri Hü
kümetin ve Komisyonun ıttılaına sunmuştum. 
Öğleden sonra ikinci oturumda da bâzı değiştir
geler Başkanlığa verildi. Esas itibariyle Hü
kümetin, önergeleri inceleyip, hangisinin plânın 
bütünlüğünü bozacağını ifade etmesi gerekir ki, 
plânın bütünlüğünü bozmayacağı ifade edilen 
önergeler öncelikle müzakereye alınabilsin. 

Öğleden sonra gelen değiştirgelerle birlikte 
önergeler 28'e baliğ olmuştur. Değiştirge öner
geleri üzerindeki söz hakkının da yalnız imza 
sahiplerinden biri ile Hükümet ve Komisyona 
ait bulunması nedeniyle, değiştirgelerin Komis
yon tarafından da incelenmesini temin etmek 
üzere ve çalışma süremiz de bitmiş olduğundan; 

14 Ekim 1972 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanılmak üzere 94 ncü Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılar sunarım, efendim. 

Kapanma saati : 18.55 
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