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I. •—. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet olay
ları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Verilen kifayet önergesi oylanacağı sırada : 
İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda çoğun

luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

15 . 11 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

'Başkan 
Başkan Başkanvekili 

Sırrı Atalay Mehmet Ünaldı 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bingöl 
Hüsamettin Çelebi Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

II< — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkın

ma Planının 16 . 10 ,. 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başba

kanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi: 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 
(S. Sayısı : 824) 

•••• *»>9<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati |: 15.0» 

BAŞKAN : Sim Atalay 

»İVAN ÜYELERİ: Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Çeük (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 6 ncı Birleşimi açıyorum. 

IIL — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kal- (M. Meclisi: 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 
kınma Planının 16 , 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka- (S. Sayısı : 824) (1) 
nunun 1 nci maddesine göre sunuluğuna dair Başba- . 
kanlık tezkeresi ye Plan Karma Komisyonu raporu. (1) 824 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek-

, liâ'ır. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Gündemimizde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının görüşmeleri vardır. Bu görüşmelerde uygula
nacak kurallar daha önce sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan görüşmeleri başlar
ken, birleşim başkanları Genel Kurula kısaca bilgi 
sunarlar. Böyle bir gelenek kurulmuş bulunmaktadır. 

1961 Anayasasından önce, kalkınmanın plana bağ
lanıp bağlanmaması görüş halinde eleştirilere tabi tu
tuluyordu. Kalkınmanın plana bağlanması görüşüyle 
«Kalkınma plana bağlanmadan da yapılabilir» fikri 
mevcut Mi. Bu iki fikir tartışılıyordu. 

1961 Anayasası ile 41 ve 129 ncu maddeleri, sos
yal ve ekonomik hayatın plan ile yürütülmesi, Ana
yasanın 129 ncu maddesinde de, planın ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmamızın aracı olacağı, bir 
Devlet Planlama Teşkilatı kurulması fikriyle bir Ana
yasa müessesi haline gelmiş bulunmaktadır. 

91 sayılı Yasa ile Devlet Planlama Müsteşarlığı ve 
Teşkilatı kurulmuş, 77 sayılı Yasa ile planın hazırlan
ması, yürürlüğe konulması ve bütünlüğün korunması 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Geride üç plan dönemini bıraktık. Böylelikle bir 
plan tecrübemiz olgun bir şekle gelmiş bulunmakta
dır. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlar da gözönün-
dedir. Bir yandan ülke ekonomik ve sosyal hayatı ile 
darboğazdan geçmekte, öbür yanda plan konusunda 
tecrübelerimiz mevcuttur. Dördüncü Beş Yıllık Plan 
bu niteliği ile huzurunuzda görüşülmeye başlanıyor. 
Ulusa ve ülkeye hayırlı olması dileğiyle Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin katkıları umudunu da taşıyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Plan görüşmelerinde Başbakanın planı takdimi ile 

görüşmelere başlayacağız. Daha sonra, Komisyon ra
porunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. 

Bu arada, Cumhuriyet Senatosunun değerli 10 
üyesi, bir önerge vererek, «Sayın Başbakanın takdim 
konuşmasının tamamının veya bir kısmının, gizli otu
rumda yapılmasını...» talep etmişlerdir. Önergeyi oku
ma olanağını bendeniz henüz bulamadım; biraz ön
ce Sayın Yiğit Köker önergeyi bana verdiler. 

Önergeyi okuma olanağını bulamadığımı ifade et
tim. Bir yandan önergeyi okutacağım, bir yandan da 
bendeniz fikri bir hazırlık yapmış olacağım ve gere
ğini yapıp, hep beraber bir sonuca ulaştıracağız : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün görüşülmesine başlanacak olan Dördüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planının, Anayasanın vazettiği 
esaslar dahilinde, sıhhatli bir şekilde tetkiki, tenkidi, 
gerekli değişikliklerin yapılabilmesi ve planın temel 
dayanaklarının bütün açıklığıyla ortaya konulması 
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe -• Plan Ko
misyonunda Muhalefete mensup sözcüler tarafından 
vuzuha kavuşturulması ve ilgili bazı belgelerin açık
lanması ısrarla istenildiği halde, Hükümet adına, ne 
sunuş konuşmasında ne de nihai konuşmada temas 
edilmeyen, Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulunun 
malumu ve fakat Planı hazırlayanların Yüce Meclis
lere niyabeten Planı tetkik eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe - Plan Karma Komisyonunun ve 
Yüce Meclislerin meçhulü olan bazı konularda; ez
cümle : 

a) Planın dünya ekonomisi içindeki yeri, dış fi
nansmanı ve bugün için Türk ekonomisi üzerinde ta
yin edici etkisi bulunan Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile yapılan ve bugüne kadar açıklanmayan an
laşma, 

b) Milletimizin gözbebeği, Devletimizin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün ve Misak-ı mil
li hudutlarımızın yegâne teminatı Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, barışta ve savaşta ihtiyaç duyduğu her 
türlü silah, araç ve gereçleri, büyük ölçüde milli im
kân ve kaynaklarımızla, Türk elemeği, zekâsı ve bil
gisinin eseri olarak imal ve inşasını sağlayacak, mil
li harp sanayiimizin Plandaki yeri ve akıbeti, 

c) Kıbrıs Barış Harekâtı akabinde, Amerika Bir
leşik Devletlerinin memleketimize uyguladığı silah am
bargosu karşısında, Sayın Demirel Hükümetince ka
patılan müşterek savunma tesislerinin, ambargonun 
kaldırılması ve Türk Hükümetine 1 milyar 250 mil
yon dolar ödenmesi kaydıyla, tekrar faaliyete geçiri
lebilmesi hususunda, Sayın Demirel Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 26 
Mart 1976'da Washington'da imzalanan Anlaşmanın, 
Sayın Ecevit Hükümetince imhal veya hükümsüz sa
yılmasına müteallik Anlaşmanın mahiyeti ve şümu
lü, 

Konularında Yüce Senatonun Hükümetten bilgi 
almasından daha tabii bir şey düşünülemez. Ancak, 
istenilecek bilgiler ve yapılan gizli anlaşmaların ta
şıdığı hükümler, Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekono
mik kaderiyle çok yakından ilgili bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun, her şeyden önce milleti-
; mizin ve Devletimizin yüce menfaatlerini korumakla 

— 209 — 



C. Senatosu B : 6 15 . 11 . 1978 O : 1 

görevli bir Yasama Organı olduğu, Yüce Meclisle
rin, icranın tasdik mercii olmadığı her türlü izahtan 
vareste bulunduğu cihetle, konuların bütün çıplaklı
ğıyla ortaya konulabilmesi, tenkitlerin ve cevapların 
Yüse Senato kürsüsünden yapılan yemine uygun şe
kilde ifa olunabilmesi ve Sayın Hükümetin, sunuş 
konuşmasında, yukarıda zikredilen konularda elinde
ki bilgi, belge ve gizli anlaşmaları ve onların sebep
lerini, bütün vuzuh ve teferruatıyla, milli iradeyi tem
sil eden Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunabil
mesi için, Yüce Senatonun bir gizli oturum yapması 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu gizli oturum yapılmadığı takdirde, bu konu
larda açık celsede yapılacak konuşmaların, beyanla
rın, sorulacak soruların, ibraz olunacak bilgi ve bel
gelerin tarihi sorumluluğu Hükümete ait olacaktır. 

Bu sebeplerle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
66 ncı maddesi uyarınca, Yüce Senatonun şu andan 
itibaren, Hükümetin, yukarıda bahsi geçen hususlar 
da dahil lüzum göreceği diğer konularda Yüce Se
natoya bilgi vermesini teminen, gizli celse akti hu
susunu yüksek tasviplerinize arz ve teklif ederiz. 

Elazığ 
Cahit Dalokay 

Amasya 
Macit Zeren 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Bolu 
Orhan Çalış 

Ankara 
Yiğit Köker 

îzmir 
Süleyman Tuncel 

izmir 
Münir Daldal 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

Aydın 
Metin Taş 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Mil
letvekili) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz efen
dim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak Mil
letvekili) -r- Sayın Başkan, bu konuda görüş belirt
me olanağım varsa, izninizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan bir dakikanızı rica 
edeceğim, Soracağım efendim. 

Sayın üyeler; 
Planın tüm ülkede geniş görüşmelere konu edil

mesi, Plan görüşmeleri hakkında tüm ilgililerin ve 
herkesin bilgi sahibi olması temel kuraldır. Çok tar

tışmaya tabi tutulmalı ve Plan görüşmeleri en sade 
vatandaştan, en uzak yerdeki insana kadar herkesin 
bütün ayrıntılarıyla bilgi sahibi olması evvela amaç, 
sonra da Anayasa gereğidir. 

İlk kez böylesine, daha ilk görüşmeye başlandığı 
sırada Hükümet adına yapılacak sunuşun gizli otu
rumda yapılması istenmektedir. Yüksek Kurulunuz
dan özür dilerim, ilk bir talep ve ilk defa meydana 
gelen arzu olduğuna göre, biz de böylelikle bir gele
nek kurmuş olacağız. Bu hususta dikkatli hareket 
etmemiz gerekli. Böyle bir oturumda gizlilik olabilir 
mi, olamaz mı? Bu konuda İçtüzüğümüzde herhangi 
bağlayıcı ve açıklayıcı hüküm mevcut değildir. Böy
le olunca, Sayın Yiğit Köker önergeyi verdiği zaman 
kendisine ben söyledim; benim hukuk mantığımı tır
malayan bir husus vardır; Planın çok açık ve herke
se cevap verecek nitelikte olması gereği ile İçtüzüğün 
66 ncı maddesinde görüşmeler de gizliliğinin istenme
si. Bu iki temel kuraldan hangisini tercih edeceğiz 
durumu var. Eğer, bu zihinleri uğraştıracak bir ko
nu olmasaydı, zaten önergeyi okumadan doğrudan 
doğruya 66 ncı madde ile ilgili gizli oturum sistemi
ni uygulamam gerekliydi; yani dinleyicilerden ve Ba
sından salonu arındırarak, gerekli işlem yapılması 
gerekiyordu. Fakat, ilk defa böyle bir sorun geldiği 
ve ilk defa olacağı için tereddütlerim olmuştur. Bu 
hususta Genel Kurul her halde beni bağışlar; çünkü 
bir yanlış geleneğe meydan vermemeye hepimizin dik
kat etmesi gerekli. 

Bir hususu daha ifade edeyim; şimdi Sayın Baş
bakandan soracağım. Önergede bazı konularda gizli
lik isteniyor. Bunları önce veya sonra yaparsanız, sa
dece önergede değinilen hususlara ilişkin olmak üze
re gizli... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
bu konu plan konusu değil, Üzerinde durdukları şey 
Plan konusu değil. 

BAŞKAN — Gizlilikten açık oturuma geçmek 
teklifini yapmak hakkı Başkana aittir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bugünkü günde
min konusu değil. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, burada biz mevcut 
kuralları ifade ediyoruz ve bir teklif vardır. Bir yan
lış yapmamaya, iyi bir gelenek kurmaya uğraşıyo
ruz. Birbirimizi suçlamadan sağlam yolu bulmak zo
rundayız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Hayır, burada söz veremem. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz iste

miyorum efendim, size yardım etmek istiyorum, gö
rüşünüze katkıda bulunmak istiyorum, izin verirse
niz Sayın Başkan. Bu hususta bir kanun hükmü de 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan yönünü soracağım. 
Sayın Başbakan, şayet Genel Kurul karar verir

se, görüşmenizin bir kısmını; yani önergede değini
len hususlarda gizli, diğerini açık olarak ayırabilir 
misiniz, konuşmanız için? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Mil
letvekili) — Sayın Başkan, bildiğim kadar Plan gö
rüşmeleri başlarken Planı takdim edecek Bakanlar 
Kurulu üyesinin neleri söylemesi, neleri söylememesi 
yolunda Yüce Heyetinize daha önceden sunulan bir 
çerçeve hüküm, bir kural yoktur. Bu önergede belir
tilen konulardan bazıları da doğrudan doğruya Plan
la ilgili olmayan, hatta bazıları dolaylı olarak bile 
Planla ilgili sayılmayacak konulardır. Buna rağmen, 
görüşmelerin seyri sırasında sayın üyeler bu konu
larda bilgi isterlerse, yetkili bakan arkadaşlarım ve
ya gerekirse ben belgelere dayanarak (ki, şu sırada 
belgeleri yanımda olmayan belgelere dayanarak) açık
lamalar yapabiliriz. Bu yapacağımız açıklamaların 
niteliğine göre gizliliğe gerek olup olmadığını Yüce 
Heyetin takdirine sunabiliriz; fakat benim Yüce He
yetiniz önünde yapmak üzere hazırladığım konuşma
nın gizliliği gerektiren hiç bir yönü yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu hususta izahat vermeme müsaade eder misi
niz?... 

BAŞKAN — Görüşme açılmadı, bir dakika... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, dinlemiyorsunuz ki... 
BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Dalokay gizli

lik önergenizde ısrar ediyor musunuz?.. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Gerekli işlemi 

yapmaya mecburum. İlgililer, dinleyiciler ve Basını 
lütfen dışarıya alsınlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Gizliliğe geçip geçilmemesi kararı
nı alacağım, o zaman söyleyeceksiniz. İçtüzük açık 
Sayın Gündoğan; gizliliğe gerek olup olmadığını şim
di görüşeceğiz, ondan sonra gizlilik. 

Basın, dinleyiciler... 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
İçtüzük gereğince Divan Üyeleri; yani Cumhuri

yet Senatosu üyeleri tutanağı tutarlar. Ancak, gere
kirse Genel Kurul kararı ile stenolar zabıt tutabilir-
ler. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

And içirmiyorum. Zira, stenolar daha önce and 
içmiş bulunuyorlar. Bu daha önce içtikleri andın çer
çevesi içinde görüşmelere geçeceğiz. 

66 ncı maddeyi okuyorum... 
Sayın Gündoğan, şimdi siz usul hakkında buyu

run. 
Bant kesilecek. 
(Görüşmeler gizli olarak yapılmıştır). 
BAŞKAN — Açık oturuma geçilmesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. Gerekli işlem (bitmiştir, açık birle-
şıim devam edecektir. 

Sayın Başbakan buyurun; Dördüncü Beş Yıllık 
Pîan üzerinde takdütm konuşmasıını yapmak üzere. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Yüce Kurulunuz önünde Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı ile ilgili sunuş konuşmama 'haşlarken 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sunuş konuşmamda, Planın ayrıntılarına girerek o 
yönden vaktinizi almayı doğru bulmadım; çünkü ge
rek strateji metnıi, gerek plan metni Yüce Heyet üye
lerinin ellerindedir. Ancak, Hükümetlin ve Yüksek 
Planlama Kurulunun bu planı hazırlayışında etken 
öîan düşünceler üzerinde durmayı, bu planın hangi ül
ke ve dünya koşulları içinde, hangi sorunlara nasıl 
çözümler getirmek üzere hazırlandığıını, hangi kural
lara bağlanarak ve hangi amaçlara yönelerek hazırlan
dığını Yüce Heyetinüze sunmayı daha uygun buldum. 

Bu vesileyle Plan Karma Komisyonuna, Plan met
ni tasarısı üzerindeki dikkatli ve titiz çalışmaları için 
şükranlarımı sunarım. Ayrıca, kısa sürede, bir yan
dan bir geçiş dönemlimin planlaması ve programı öze
llinde çalışırken, bir yandan da yeni Beş Yıllık Kal
kınma Planını zamanında yetiştirme konusunda Hü
kümete yardımcı olan Devlet Planlama Teşkilâtına te
şekkür ederim. Cumhuriyet Senatosunun da değerli 
katkılarıyle Planı daha iyilleşt'ireceğine ve Plan ko
nusundaki görüşleriyle Hükümete ve bu Planı uygu
lamasına ışık tutacağına 'inanıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemine, bilindiği gibi 
toir yıllık bir arayla gMyoruiZ. Hukuken bir yıllık 
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bir ara; faika* fiilen üç yıllık bir aradan söz edilebi
lir. Çünkü, 1977 sonuna kadar geçen üç yıllık dönem
de, Türkiye'de plan fiilen uygulanmaz duruma gel
mişti. 1977 sonundaki Plan tasarısı ise, ülke ve dünya 
gerçekîeıü gözömümde tutularak hazırlanmış bir belge 
değildi. Üstelik, Plan, planla program ve bütçe iliş
kileri bakımından yasıal kuralara da özellikle gereğin
ce uyulmamıştır. 

Bir yıllık bir geçici düzenletmeden sonra., şimdi 
1979 başından geçerli olacak Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı tasarı simim Yüce Senato önündeki gö
rüşmelerine 'başlıyoruz. 

Bu Plan, zamanın darlığına karşım, yoğun ve ti
tiz çalışmalarla hazırlandı. O arada, bir planın ancak 
tüm toplumum katkısıyla ve inancıyla, desteğiyle ger
çeklik kazanı'laiblileceğline inanılarak ve aynı zaman
da Hükümetimizin demokratik anlayışının gereği ola
rak, Plan tam bir açıklık içinde hazırlandı ve yıllar
dır unutulan 'bir demo'kratik gelenek dıkıiltileırek, can
landırılarak 'hazırlık aşamalarımda Plan uygulamasına 
katkısı olabilecek çeşitli toplum kesimleriyle kurum
larla danışıldı, diyalog halimde bulunmaya özen gös
terildi. . 

Hükümetimiz, Plana ve onun da ötesinde plaı 
stratejisine büyük özen gösterdi ve büyük önem verdi. 
ÇünJkü, Hükümetimizin görüşüme göre, gerçekçi ve 
tutarlı bir strateji, sağlıklı bir planlama için başta ge- -
len koşuldur. 

Hükümetin omirnısediği yeni Kalkınma Planı stra-
tejisiinde, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal açıdan 
içinde bulunduğu durum ve dünyanın bugünkü duru
mu, gerek Türk ekonomisinin ve toplumum, gerek 
dünya ekonomisinin sorumları gerçekçi bir biçimde 
saptanıp değerlendirildli. Bunlar gözönünde tutuîma-
dıkça, bizim görüşümüze göre sağlıklı ve geçerli bir 
plan hazırlanamazdı ve uygulamada da başarıya ula
şılamazdı. 

Stratejide, amaçlardan önce kurallar saptandı. 
çünkü, rejimler ve siyasal yaklaşımlar arasındaki ay
rılıklar, amaçlardan çok kurallarda kendini gösterir. 
Değişdk rejimlerde ülkeler, kalkınmaları bakımından 
benzer amaçları benimseyebilirler, hatta amaçları 
arasında hiçbir belirgin ayrılık olmayabilir; ama o 
amaçlara ulaşmaya çalışırken, bağlı kalınan kurallar 
ve benimsenen, izlenen amaçlar, rejimden rejime bü
yük değişiklikler ğösterlir. 

O nedenle biz, planlamada uyulacak kuralların, 
özgürlükçü demokrasiye, toplumsal adalete uygun 
olması, sağlıklı bir toplum yapısına elverir nitelikte 

olması gibi konulara büyük önem verdik.. Aynı za
manda, yöneldiğimiz, yöneleceğimiz amaçlarla bu 
amaçlara ulaşmak için kullanılarak araçların, politi
kaların b'iılbirlertiyîe uyumlu olmasına özen göster
dik ve sayısal hedeflerin de öngörülen araçlarla eri
şilebilir nitelikte hedefler olmasına dikkat ettik. Böy
lece, stratejiden görülöbileceğ'i üzere Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ve stratejisi sistematiği bakı
mımdan da Özelik taşıyan ve Türkiye açısından yeni
lik getiren bir' strateji ve plan metni olarak ince&e-
mdermize sunulmuş bulunuyor. 

Bu sistematiğe uygun olarak ilkin durum ve so
rumlar konusunda Hükümetlimizin değerlendirmesini 
Yüce Heyetimizin takdirlerine sunmak isterim. Bu 
strateji ve plam, hangi iç ve dış koşullar gözönünde 
tutularak ve hangi liç ve dış sorunların çözümüne 
öncelik verilerek, önem verilerek hazırlanmıştır; om
lar üzerûnde kısaca durmak isterim. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınana Planımın hazırlık 
aşamasına gelindiğimde Türküye Cumhuriyet tarihi-
mfim en ağır ekomorniık bunalımlar dönemlime sürüklen-
miş bulunuyordu. Bu ekonomik bunalımlar ye sorun
lar toplumsal yaşamı ve siyasal yaşamı da, hatta 
uluslararası ilişkilerimizi d© etkileyecek nitelikte ve 
ağırlıkta idi ve eğer karşı karşıya geldiğimiz bunalı
ma ve sorumlara karşı geçerli ve gerekli önlemler 
alınmazsa ve bu önlemler etkin biçıimde uygulan
mazsa, ülkenin geleceği de olumsuz yönde etkilene
bilirdi. 

Yeni planım hazırlanma aşamasına vardığımızda, 
daha doğrusu 1977 yılı sonunda Türk ekonomisi ne 
durumdaydı; bunu amaçiizgileriyie kısaca anımsatmak 
isteri'mu 

Bir kere, büyüme hızında düşüş surecine jsın İmiş-
ti. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında % 7,4 
olarak öngörülen büyüme oranı, ancak % 6,5 ola
rak gerçekleşebilmişti ve büyüme hızındaki düşüşün, 
özelikle sanayi ve tarım kesimlerinde kendini gös
termesi kaygı verici idi. Büyüme hızındaki düşüşün 
1977'de bilhassa belirgin duruma gelmesi de kaygı
ları artırıcı nitelikteydi. 

Bu arada Türkiye'de yatırımlar yavaşlamaya baş
lamıştı ve yatırımlar yavaşlamakla da kalmıyordu, aşırı 
kaynak savurganlığına yol açacak biçimde yatırımlar 
dağınık ve plansız olarak yapılmaya ve çok ağır yürü
meye başlamıştı. Öylelikle kıt kaynaklarımızdan ya
rarlanarak başlanan yatırımların üretime geçme aşa
ması sürekli gecikmekteydi. 
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1977 yılında sanayii üretilmlinde kapasite kulianı-
mının olağanüstü ölçüde altına düşülmüştü. Sanayi 
odalarının istanbul ve çevresi gfîbd ulusal sanayimi
zin büyük ölçüde yoğunlaştığı bir yörede geçen yıl 
yaptığı bir araşntımaya göre sanayimiz, Türk sanayii 
Devlet kesiminde, özel kesiim.de olsun kapasitesinin 
ancak % 52'sıi düzeylinde çalışabilir duruma geçmişti. 

Bu durumun somut nedenleri arasında döviz .kıtlığı 
dolayısıyla sanayiinin dıştan alınması gereken girdi
leri bakımından Türkiye'nin bir darboğaza sürüklen-
m(iş olması önemli bir yer tutuyordu. Ayrıca, yıllardır 
(izlenen yanlış enerji politikası dolayısıyla veya belki 
de daha doğru bir deyimle enerji politikasızlığı dola
yısıyla Türkiye öididi bir enerji darboğazına sürüklen-
tmıişıtS. Öyle ki, bazı sanayler girdilerini tümüyle yurt 
içinden karşılayabilecek durumda olsalar, girdiler 
bakımından bir sıkıntı içlinde bulunmasalar bile, ener
ji yetersfelliği dolayısıyla üıetimlerini kısmak, düşür
mek zorunda kalmışlardı. Bunun dışında enerjiyi de 
kapsamak üzere ve onu aşmak üzere tüm altyapılar 

^Türkiye'nin var olan sanayiinli bile taşımayacak ka
dar yetersiz kalmıştı. Onun üstüne yemi yükler yük
lenmesi halinde ekonominin, kalkınma hızının ilerle
mesi yine de güçleşecekti. 

Öte yandan, dış alım hedeflerinin; yani ithalat he
deflerinin ötesine geçilirken dış satım, ihracat hedef
lerinin gerisine düşmeye başlanmıştı Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde. Öyle ki, bunun sonucu ola
rak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için 10,5 
milyar dolar olarak öngörülen dış ticaret açığı, dö
nem sonunda 14 milyar doları aşmış ibulunuyordu. 
Dış satıımımızdaki düşüş geleceğimiz için kaygı vere-
reeek bir belirginlik kazanmıştı. 1977 yılında Türki
ye'nin dış satımdan elde ettiği tüm dövizler dışarıdan 
petrol alabilmek, petrol gerekslinmesini karşılayalbil-
mek için ödemek zorunda kaldığı dövize eşit durum
daydı; yani dış satımdan elde ettiğimiz gelirlerin tü
münü petrol alımına harcamak zorunda kalıyordu 
Türküye ve bunun ötesinde, dış satımdan elde ettiği 
dövizle herhangi bir başka bir gereksinmesini karşı
layamayacak duruma düşmüştü. 

Öte yandan, başka döviz girdilerinde de önemli 
azalmalar olmaya başlamıştı. Böylece Türkiye'nin 
dış ödemeler açığı olağanüstü boyutlara ulaşmış
tı, 

Bunun dışında Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en 
ağır kısa vadeli dış borç yükü altına sokulmuştu. 
1977 sonunda faizleriyle birlikte Türkiye'nin dış 
borçları 10 milyar doları aşıyordu ve bunların yak

laşık yarısı da ödeme süresi gelmiş olan kısa süreli, 
kısa vadeli borçlardı. Üstelik bu büyük çaptaki dış 
borçlanmalar yatırımları hızlandıracak yönde, üre
timi artıracak yönde kullanılmamıştı. 

Aslında zengin yoksul birçok ülkeler, kalkınma
larını biliyoruz ki bir ölçüde borçlanarak hızlandır
ma yolunu ararlar. Bu kaçınılmaz bir zorunluluk 
olabilir; fakat önemli olan, dış borçlan o şekilde de
ğerlendirmektir ki, bu dış borçlarla yapılan yatırım
lar, bu dış borçlarla üretimde sağlanan gelişme, ül
kenin dış ödeme gücünü sürekli ve hızla artırabil-
sin. 

Türkiye'de ise geride bıraktığınız yıllarda 
bunun tam tersi olmuştur. Hem büyük bir 
hızla ve kısa vadeli olarak borçlanılmıştır dı
şarıya, hem de bu borçlanma sayesinde Tür
kiye'nin üretimi artmamıştır, tam tersine düşmüş
tür. Türkiye'de yatırımlar hızlanmamıştır, tam v ter
sine yavaşlamıştır ve Türkiye'nin dış ödeme gücü art
mamıştır, gerilemiştir. 

Öte yandan, yine Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
nemi sonuna vardığımızda, Türkiye'de fiyat artışları 
ve işsizlik oranı olağanüstü boyutlara varmıştı. Oy
sa, planlı döneme girilirken, 15 yıl sonra; yani Üçün
cü Beş Yıllık Plan döneminde istihdam sorununun 
tamamıyla çözüleceği ve dış kaynaklara olan bağlılı
ğın ortadan kaldırılacağı belirtiliyordu. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminin sonuna varıldığın
da ise, her iki önemli konuda da bunun tam tersi ol
muştu; Türkiye'de işsizlik görülmemiş boyutlara var
mıştı ve Türkiye dış kaynaklara olan bağlılıktan 
kurtulabilmek şöyle dursun, hemen ödenmesi gere
ken ağır borçlarla karşı karşıya gelmişti. 

Gene Üçüncü Beş Yılık Kalkınma Planı dönemi 
sonunda; yani 15 yılık planlı kalkınma çabaları so
nunda gelir dağılımındaki dengesizliklerin düzelmesi 
öngörülüyordu. Oysa, bu dönemin sonunda Türki
ye'de gelir dağılımındaki dengesizlikler, özellikle köy
lülerin aleyhine olarak artmaya başlamıştı. 

Gene bu 15 yıllık dönem sonunda sınaileşmiş Tür
kiye hedefine ulaşılması öngörülürken, tersine Tür
kiye var olan yetersiz düzeydeki sanayilerini bile 
ayakta tutmakta zorluk çeker, bunları çok düşük 
kapasiteyle ancak çalıştırabilir duruma gelmişti. 

Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin yapısal sorun
ları ise, ivedi çözüm gerektiren güncel sorunlar du
rumuna dönüşmüştü. 

Öte yandan, bölgeler ve yöreler arası adaletsizlik 
büyük ölçüde artmış bulunuyordu. 

http://kesiim.de
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Bütün bu unsurlar bir araya getirildiği takdirde, 
1977 sonunda; yani Üçüncü Beş Yılık Kalkınma 
Planı döneminde Türkiye'nin ekonomik bakımdan 
sürüklendiği bunalım ve darboğaz ve bunun toplum
sal ve siyasal alanlardaki yansımaları rejimi, ne 
olursa olsun rejimi, özellikle bir demokratik rejimi 
sarsabilecek boyutlara ulaşmıştı; fakat Türk halkının 
demokrasiye bağlılığı ve Türk halkının kendi ken
dine güveni, özgüveni Türkiye'de bütün bu olumsuz 
koşullara karşın demokrasinin güçlenerek yaşayabil
mesini sağlamıştır. 

O halde, bu zorluklar dönemini aşmaya çalışırken, 
biz her şeyin üstünde Türk halkının demokrasiye 
bağlılığından güç almak ve Türk halkının özgüve
ninden hareket etmek zorundayız. Türk toplumu
nun en büyük güç kaynakları bunlardır. 

Türkiye'nin sorunlarının; başta ekonomik sorun
larının ve büyük ölçüde onlara bağlı olarak toplum
sal ve siyasal sorunlarının böylesine kaygı verici bo
yutlara ulaşmasının kuşkusuz belli nedenleri vardı. 
Bunlardan bir bölümü dış nedenler olarak, bir bö
lümü de iç nedenler olarak belirlenebilir. 

İlkin dış nedenler üzerinde kısaca durmak iste
rim. 

Bilindiği gibi, 1973 yılından başlayarak dünyada 
petrol fiyatları birkaç kat arttı ve bu bütün dünya 
ekonomisini, o arada en varlıklı ülkelerden birçoğu
nun da ekonomisini sarsacak bazı sonuçlar ortaya 
çıkarmaya başladı. Bir yandan petrol fiyatları ola
ğanüstü ölçüde artarken, bir yandan da buna karşı
lık ara malları ve yatırım malları fiyatlarında hızlı 
ve önemli artışlar başladı. 

Türkiye gibi büyük ölçüde petrol üreticisi olma
yan, aynı zamanda yeterince gelişmiş ve sınaileşmiş 
olmayan ülkeler bu yüzden son derecede güç durum
da kaldılar. Bizim durumumuzdaki ülkeler hızla ar
tan petrol fiyatlarıyla hızla artan aramallar ve yatı
rım malları fiyatlarının gitgide daralan, sıkışan kıs
kacı arasında ezilmeye başladılar. 

Bu süreç içinde birçok ileri ölçüde gelişmiş, sına
ileşmiş Batı ülkeleri, (birçok değil, hatta hepsi) 
enflasyonu kısma ve büyüme hızlarını sınırlama po
litikaları izlemeye başladılar. Bunun, Türkiye'yi 
doğrudan ilgilendiren sonuçlarından biri, o zamana 
kadar dışarıdan ve o arada Türkiye'den büyük ölçüde 
işçi alan bu ülkeler bazı küçük istisnalar dışında dışa
rıdan, başka ülkelerden işçi almaya son verdiler. Hat
ta daha önceki yıllarda gelmiş olan yabancı işçilerin I 
bir kısmım asıl ülkelerine geri göndermeye başladılar, j 

Öte yandan, yine bu ülkelerden bazıları kendi sa
nayilerinde çalışan işçilerimizi âdeta ailelerini yanla
rına getirtmeye zorlayıcı, bütün çocuklarının tahsille
rini, eğitimlerini de yarıda keserek yanlarına getirt
meye zorlayıcı politikalar izlemeye başladılar. Bu yön
de yasalar da çıkarttılar. Bunun sonucu olarak da, 
Batı Avrupa ülkelerinde bulunan işçilerimizden çoğu
nun Türkiye'ye döviz gönderme gereksinmeleri önem
li ölçüde azalmaya başladı. 

Bir yandan Türkiye'de üretim düşerken, yatırım 
hızı yavaşlarken ve o nedenle de işsizlik artarken, bir 
yandan da Batı ülkelerindeki bu gelişmeler nedeniy
le Türkiye'de işsizlik hızlanmaya başladı. 

1973'te petrol fiyatlarının olağanüstü ölçüde yük
selmesiyle girilen yeni dünya konjonktürü içinde ço
ğu ülkeler, hatta o arada çok zengin bazı ülkeler, 
yeni dünya koşullarına göre ekonomik politikalarında 
ve ekonomilerinin yapısında köklü değişikliklere baş
ladılar. 

Türkiye'nin ekonomik yapısında köklü değişiklik
lere girişmesi özellikle gerekiyordu. Çünkü, dediğim 
gibi, hem petrol üreticisi sayılmayan, hem de yete
rince sınaileşmiş olmayan bir ülke durumunda oldu
ğumuz için, yeni dünya ekonomisi konjonktüründen 
özellikle olumsuz yönde etkilenen ülkeler arasında yer 
alıyorduk. Bu nedenle ekonomimizin yapısını değiştir
meye, ekonomimize yeni koşullara uygun biçimde çe
kidüzen vermeye bizim özellikle gereksinmemiz var
dı. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin özellik
le son üç yılında bunun tam tersi bir tutum izlendi. 
Sanki dünyada hiçbir ekonomik bunalım yokmuş gi
bi, sanki dünya ekonomisi koşulları hiç değişmemiş 
veya Türkiye'yi etkilemiyormuş ve etkilemeyecekmiş 
gibi, her şey bolluk içindeymiş gibi bir tutum izlendi 
Türkiye'de. Oysa, kimi petrol zengini ülkeler bile 
ekonomik yapılarında yeni dünya koşullarının gerek
tirdiği yapısal değişiklikleri veya önlemleri ihmal et
tikleri zaman ağır bunalımlara sürüklenmekten kur
tulamadılar. Bunun uzak örnekleri vardır, hemen ya
nı başımızdaki örnekleri vardır. 

Türkiye ise, çok sıkışık durumda olmasına karşın, 
sanki her şeyin yolunda gittiği, dünyada hiçbir şeyin 
değişmediği bir ortam içindeymişiz gibi ekonomisini, 
üstelik planlı sürecin de dışına çıkararak, büyük bir 
sorumsuzluk içinde yönetmeye başladı. 

O arada Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimizde olumsuz bazı gelişmeler yer alıyordu ve bu 

I gelişmelerin etkileri gitgide belirginleşiyordu. özel-
J likle tarım ürünleri konusunda Türkiye'ye tamnan 
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ödünler fiilen geçerliliğini büyük ölçüde yitirmişti. 
Çünkü, bizim gibi ortak üye olmayan bazı ülkelere, 
hatta bir kısmının durumu bizden daha iyi olan bazı 
ülkelere Türkiye'ye tanınanlardan daha ileri ölçüde 
ödünler tanınmıştı. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin sana
yi ürünlerinin Ortak Pazar ülkelerine dış satımı için 
gereken ölçüde kolaylıklar gösterilmez olmuştu. 

Bu saydıklarıma ek olarak, 1975 yılında ittifak ku
rallarına aykırı olarak, Trkiye'ye müttefiki Amerika 
Birleşik" Devletlerince savunma araçları ve gereçleri 
bakımından ambargo uygulanmaya başladı ve bu 
ambargo bildiğiniz gibi 3,5 yıl yürürlükte kaldı. Bu 
da, Türkiye'nin ekonomik zorluklarını bir ölçüde artı
ran etkenlerden biri oldu. 

İçine girdiğimiz yeni dünya konjonktürü içinde 
Türkiye'nin, yalnız ekonomisinin yapısını değiştirmek
le kalmayıp, bir ulusal atılım dönemine girmesi gere
kiyordu, kendi ekonomisine ve yaşamına demokratik 
bir disiplin uygulaması gerekiyordu ve toplumsal ada
leti öngören bir özveri, bir fedakârlık dönemini göze 
alması gerekiyordu, o arada tüketim eğilimlerinin de 
en zengin ülkelerde bile olduğu gibi, büyük ölçüde 
değiştirilmesi veya kısalması gerekiyordu. 

Bu bakımlardan da Türkiye'de yıllarca tam tersi
ne bir tutum izlendi ve özellikle içinde bulunduğumuz 
dünya konjonktüründe bazı gelişmiş ve varlıklı ülkeler 
bile üç aylık bir seçim ekonomisine dayanamayacak
larını idrak ederken, Türkiye'de akıl almaz bir so
rumsuzlukla dünya ekonomik bunalımının en kritik 
dönemine rastlayan üç yıl boyunca sorumsuz bir se
çim ekonomisi uygulandı. Yani, günü kurtarmayı, bir
kaç ay sonra yapılacak şu veya bu seçimi kurtarmayı 
amaçlayan sorumsuzca bir seçim ekonomisi politika
sı uygulandı ve ivedilikle alınması gereken, zorunlu 
hale gelen önlemler bu yaklaşım içinde ertelendi dur
du. 

O arada toplumdan sosyal adalet anlayışı içinde 
belli bir ölçüde özveri beklenmesi gerekirken, örne
ğin; Devleti yönetenlerin ifadeleriyle Türkiye, «70 
sentlik dövize muhtaç» hale gelmişken ve 5 milyar 
dolara yaklaşmış dış borçların faturaları kapımıza 
kadar gelmişken; Türkiye tatil için, bayram için, spor 
için istendiği kadar döviz alınarak, yılda istendiği 
kadar yurt dışına tatile, geziye gidilebilecek bir ülke 
durumunda kaldı. Bir yandan DÇM'ler, kısa vadeli 
borçlanmalar yoluyla oradan, buradan borçlar alma
ya çalışırken, hatta dış ödemeler dengesi durumunu 
gerçekte olduğu kadar kötü göstermeyebilmek için 
bazen Merkez Bankasını zorlayıp, dışarıda bir banka

dan, örneğin; 150 milyon dolar borç almış gibi görü
nüp, kâğıt üzerinde öyle gösterip, o borcu almamak; 
fakat faizlerini ödemek yoluna gitti ve herkesin öz
veri yoluna, tutumluluk yoluna girdiği bir dönemde 
Türkiye, savurganlığı ve sorumsuzluğu akıl almaz bo
yutlara vardıran bir yönetim anlayışıyla yönetildi. 

Bu durumda, Türkiye'nin son birkaç yıldaki eko
nomik bunalıma sürüklenmiş olmasından yalnızca ba
zı dış etkenleri sorumlu tutmamız haksızlık olur. Eğer, 
Türk ekonomisine gerçekten çekidüzen vermek, onu 
sağlam bir yapıya kavuşturmak istiyorsak, kendi so
rumluluklarımız üzerinde de, kendi kusurlarımız üze
rinde de açık yürekle durmamız gerekir. 

Saydığım sorumsuzlukların dışında bazı iç etken
leri şöyle belirleyebilirim : 

Bir kere daha önce de belirttiğim gibi, zorunlu 
duruma gelmiş olmasına karşın, ekonomimizde bir 
yapısal değişikliğe yönelmekten kaçınıldı. Kâğıt üze
rinde birtakım ağır sanayi projeleri, büyük sanayi pro
jeleri yapılmakla birlikte, bunlar uygulamaya geçiril-
medi. Onun yerine Türkiye'nin, Türk sanayiinin ara 
malları ve yatırım malları bakımından dışa bağımlı
lığı giderek artmak suretiyle devam etti. 

tç ve dış kaynak yetersizliğine köklü ve etkin çö
zümler aranacak yerde, o arada örneğin; kendi ola
naklarımızla kendi teknolojimizle, mühendislerimizle 
kurmamız mümkün olan bazı sanayileri o yoldan kur
mamız gerekirken, tam tersine bir tutum izledi. Tür
kiye'deki teknoloji birikiminin ve başka olanakların 
kendi başımıza kurmamıza elverdiği bazı sanayi ku
ruluşları için bile bunları kısa vadeli kredilerin sağ
ladığı geçici kolaylıklara kapılarak, dışarıdan anahtar 
teslimi ısmarlama yoluna gidildi. Böylelikle Türkiye' 
nin ekonomik potansiyeli konusunda da dünyaya hak
sız olarak yanlış bazı izlenimler verildi. 

Türkiye'nin doğal kaynakları ve olanakları gere
ğince değerlendirilmedi. Madenlerimizin işlenerek dı
şarıya satılma sı i reci hızlandırılacak yerde, işlenme
den dış satımına ağırlık verildi. 

Türkiye'de biraz çaba ile bol bol sağlanabilecek, 
üretilebilecek bazı hammaddeler döviz karşılığı, üs
telik o dövizle ilgili borçlarımız da ödenmeden ve fa
izleri mütemadiyen artırılarak dışarıdan getirilmeye 
devam edildi. Örneğin; Türkiye'de dağlar gibi fosfat 
yatakları dururken, Türkiye yıllarca fosfatını dışarıdan 
getirtmek zorunda bırakıldı. 

Türkiye'nin doğal kaynakları, suları ve kömürleri 
uzunca bir süre elektrik enerjisini kendi doğal kaynak
larına dayanarak, yeterli düzeyde sağlamasına eîve-



C. Senatosu B : 6 15 . 11 . 1978 O : 1 

rebileceği halde, kendi doğal kaynaklarımıza dayalı 
santrallerin, kömüre dayalı santrallerin, suya dayalı 
santrallerin yapımı yıllar yılı savsaklandı, ihmal edil
di. O yüzden de, «En pahalı elektrik enerjisi, olma
yan elektriktir.» fetvasınca en pahalı yoldan, dışa en 
çok bağımlı yoldan elektrik üretimi eğilimleri devam 
etti. 

Sulamaya gereken önem verilmekle tarım alanın
da üretimimiz büyük ölçüde artabilirdi; fakat bu da 
ihmal edildi. 

Türkiye'nin doğal olanakları ve tarihsel zenginlik
leri, özellikle turizm yoluyla büyük ölçüde döviz ka
zanabilmesine fırsat sağlar. Türkiye'nin turizm açısın
dan değerlendirilebilecek doğal ve tarihsel zenginlikle
ri kadar zenginliği, başka herhangi bir ülkede bul
mak kolay değildir. Buna karşın, Türkiye'den çok da
ha küçük, olanakları çok daha sınırlı bazı ülkeler, tu
rizmden yılda 4 milyar, 5 milyar, 7 milyar dolar dö
viz kazanırken, Türkiye turizmden döviz yitiren bir 
ülke durumuna getirildi. 

Sanayimiz, girdileri bakımından büyük ölçüde dı
şa bağımlı olarak kurulmakla birlikte, dış satımı ba
kımından dışa yönelik olarak kurulmamıştı. Yani, dı
şarıdan alan ve içeriye yönelen sanayilerdi ve daha 
çok iç pazardaki tüketime dayanarak kazanç sağlama
ya çalışan sanayilerdi, Türkiye'de son yıllarda gelişen 
sanayiler. 

Öte yandan, bozuk bir pazarlama düzeni, adalet
siz bir iç ekonomik düzen dolayısıyla iç pazarın sağ
ladığı olağanüstü kârlar karşısında sanayiciler dışarı
ya yönelme, dış satım olanaklarım arama gereğini ba
zı istisnai durumlar dışında duymuyorlardı. 

Ayrıca, gerçekçi kur düzenlemelerinin zamanında 
yapılmaması da Türkiye sanayiinin düşük düzeyde 
kalmasında, hatta giderek düşmesinde önemli bir et
ken oldu. Bunun dışında dışsatışımızın düşüşü karşı
sında asıl bağışlanmayacak bir davranış, bir unsur 
Türkiye'nin dışa satılabilecek ve döviz getirebilecek 
birçok tarım ürünlerinin dışa satılacak yerde yıllar
ca çürümeye bırakılması oldu. Oysa, bu ürünleri dış 
satımda değerlendirmenin ne kadar kolay olduğunu, 
ne kadar mümkün olduğunu Hükümetimiz 10 aylık 
icraatıyla kanıtlamış bulunmaktadır. 

Türkiye'nin gayri resmi yollardan dışarıya gönder
diği hayvanlar, daha doğrusu sınırdan kaçırılan hay
vanları eğer resmi yoldan satılabilse idi, Türkiye'nin 
dış ödemeler sorununun çözümünde çok önemli bir 
unsur olurdu. -Bu konuda da Hükümetimiz bu yıl iş
başına gelinceye kadar en küçük bir adım atılmadı. 

Türkiye, büyük ölçüde hayvan ihraç etti; ama, bun
dan ne o hayvanların çilesini çeken köylü bir şey ka
zandı, ne de Devlet döviz olarak bir şey kazandı. 

Ayrıca, biraz önce belirttiğim gibi, altyapılarımız 
son derecede yetersiz duruma gelmiş idi, yalnız enerji 
bakımından değil, limanlar bakımından, depolama te
sisleri bakımından, demiryolları bakımından, Türki
ye'nin altyapısı akıl almaz derecede ihmal edilmişti 
ve yetersiz duruma gelmiş idi. Eğer Türk ekonomi
sini altyapı bakımından böylesine bir darboğaz içinde 
bulmasaydık, zaten sanayideki üretim düşüklüğüne 
karşın büyük ölçüde artırabildiğimiz dışsatımı çok da
ha fazla artırabilirdik. Fakat, dışarı satabileceğimiz, 
pazarını bulduğumuz bazı ürünler ya demiryolu ula
şımındaki, ya liman veya depolama tesislerindeki dar
boğaz dolayısıyla ancak çok yavaş bir tempo ile dışa- . 
riya satılabilmektedir. 

Öte yandan Türkiye üç yanı denizlerle çevrili bir 
ülke olduğu halde ve tarihin derinliklerine kök sal
mış bir denizcilik geleneği bulunan bir ülke olduğu 
halde, kendisinden çok daha küçük ülkelerin bile kı
yaslanamayacak kadar altında deniz ticaret filolarıy-
la yetindi ve mallarının şevki için dışarıya dünya ka
dar navlun parasını döviz olarak ödemeye devam 
etti. 

Sanayide kalkınmaya ağırlık ve öncelik vermek 
gerekçesiyle tarımda ve kırsal alanda gelişme ihmal 
edilmişti. Oysa, ne sanayi alanında gerekli atılımlar 
yapıldı, ne de tarımdan sanayiye yeterince kaynak 
aktarılabildi. Tarımdan sanayiye kaynak aktarabilme
nin hem en geçerli, hem de en adaletli yolu, tarımda 
üretimi ve verimi artırmaktı, çiftçinin gelirini artır
maktı. Oysa, yıldan yıla tarım alanında bu bakımlar
dan durum bozuldu. Bunun bazı önemli toplumsal so
nuçları oldu. Türkiye'de kırsal alandan büyük kentlere, 
hatta bazı orta boy kentlere olağanüstü bir nüfus akı
mı başlamıştı. Bu akım giderek daha da hızlandı ve 
topraktan geçimlerini sağlayamadıkları için kentlere 
akın edenler kendilerini doyurucu iş ve geçim olanak
ları bulamadılar. Bu durumda Türkiye'nin toplumsal 
ve siyasal bunalımları da biraz da bu nedenle büsbü
tün artmaya başladı. 

Yine bu kentlere aşırı akım süreci içinde sağlıklı 
ve düzenli bir kentleşmeye yönelinmedi, sağlıklı bir 
arsa ve konut politikası izlenmedi ve bizden çok da
ha zengin nice ülke bile, eskisini yıkmadan yenisini 
yapma yoluna gittiği halde, bizde birkaç yıl içinde 
mahalleler birkaç kez yıkılıp yerine yenisini yapmak, 
daha lüksünü, daha çok katlısını yapmak yoluna gi
dildi 
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Tarımsal üretimin planlanması akla bile getiril
medi. öylece Türkiye şu duruma sürüklendi : Rahat
ça dışarıya satıp döviz kazanabileceğimiz bazı tarım 
ürünlerinin üretimi çok düşük kalırken, dışarıya bir 
ölçünün ötesinde satamayacağımız bazı tarım ürünle
rinin üretimi yıldan yıla alabildiğine yükselmeye de
vam etti ve geride bıraktığımız yıllarda hükümetler 
buna karşı bir önlem düşünmeyi bile akıl edemedi
ler. ilk kez bu yıl Türkiye'de tarımsal üretimin plan
laması yolunda hazırlıklar yapmaya başladık ve önü
müzdeki ürün mevsiminden itibaren öyle umuyorum 
ki, bunun sonuçlarını almaya başlayacağız. Tabii tüm 
sonuçlarını birden almaya olanak yoktur. Bu, birkaç 
yıl içinde tam sonuç verebilecek bir süreçtir; ama 
Türkiye'de ilk kez ele alınmıştır. 

Öte yandan, tarım alanındaki yatırımlar ihmal edi
lirken, tarımda toprak ve kredi dağılımı dengesizliği 
ve adaletsizliği de sürdürüldü, hatta giderek arttı. 
(Örneğin toprak dağılımındaki adaletsizlik yıldan yıla 
giderek artmaya başladı son dönemde.) ve bu da sos
yal adaletsizliğin yanı sıra tarımda üretimin düşme
sine yol açan bir etken oldu. Bir yandan küçük çift
çi sayısı, toprağı küçülen çiftçi sayısı artarken, bir 
yandan onların kooperatifler yoluyla daha verimli ta
rım işletmeciliğine geçebilmelerini özendirme yoluna 
da gidilmedi. 

Bu arada, dediğim gibi enflasyon olağanüstü bo
yutlara vardı. Sağlıksız ve gösterişçi tüketim eğilim
leri kısılmaya, daha sağlıklı bir tüketim modeline dö
nüştürülmeye çalışılacak yerde, bu tür tüketim eği
limleri, sağlıksız ve gösterişçi tüketim eğilimleri ala
bildiğine kamçılandı. Kıtlaşan kaynaklarımız, süratle 
üretimi artıracak, gelişmeyi hızlandıracak yönde de
ğerlendirilecek yerde, kaynaklar savurganca ve göste
riş uğruna, bir seçim ekonomisi anlayışı içinde, sem
bolik rakamlar halinde oraya buraya dağıtıldı ve bir 
an önce bitirilmesi hayati önem taşıyan bazı tesisler, 
örneğin enerji tesisleri veya biraz özenle ve gayretle 
kısa sürede ve düşük maliyetle bitirilebilecek et kom
binaları gibi tesisler bile yıllarca bitirilemez, üretime 
geçirilemez duruma geldi. 

iç ticarette aşırı fiyat yükselişlerini önleyici ve 
sağlıklı bir sunu - istem dengesi (Bir arz ve talep den
gesi) kurmak için hiçbir adım atılmadı, dışsatımı hız
landırmak üzere özendirici tedbirler çok yetersiz kal
dı ve iç pazarlamadaki bozuk düzen hem üretim ar
tışını kısıcı hem de yurttaşlarımızın yaşam pahalılı
ğından sıkıntılarını artırıcı boyutlara vardı. 

Bu arada, ulusal ekonomi ile ulusal savunma ya
pısı arasında bir bağlantı kurulması akla bile getiril

medi. Umarım ki, bazı sayın senatörlerin biraz önce 
verdikleri önergede bu konu ile ilgili husus geriye 
doğru giderek enine boyuna irdelensin Yüce Heyeti
niz önünde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Dün
yanın kendi menfaatini bir ölçüde düşünen herhangi 
bir ülkesine baktığımız vakit, o ülkenin, o ülkelerin 
savunma yapılarının ekonomilerine bir yük oluştur
madığını, tam tersine ekonomilerine güç ve hız katan 
bir destekleyici unsur olduğunu görürüz. Türkiye'de 
ise yıllar yılı, savunma sorunlarıyla ekonomik sorun
lar sanki birbiriyle bağlantısı olmayan sorunlar gibi 
birbirinden ayrı tutulmuştur. Bu yüzden de, savun
mamız ekonomimize güç katabilecekken, ekonomimiz 
savunmamızı ayakta tutamayacak duruma düşürül
müştür ve Türkiye'yi bugün burada biraz önce bir ya
zılı önergeyle getirilen sorunun sorulabileceği bir ülke 
haline düşürmüştür. (CHP sıralarından «Bravo»- ses
leri) 

Çağımızda hızlı gelişmenin iki temel koşulu var
dır, başka koşulların yanı sıra elbette. 

Birisi, planlı kalkınma hedefleriyle eğitim plan
laması arasında işlevsel bir bağlantı kurmak, fonksi
yonel bağlantı kurmak. 

ikincisi, teknolojiye ve araştırmaya önem vermek. 
Türkiye'de yıllar boyunca bunlar da ihmal edildi. 

Türkiye'nin kalkınma gereksinmeleriyle ilgisi olma
yan bir eğitim planı veya plansızlığı daha doğru bir 
deyimle, yıllarca yürürlükte kaldı ve bazı alanlarda 
gereksinme duyulanın çok ötesinde nitelikli insangücü 
yetiştiren bazı alanlarda da yetişen nitelikli insan
gücü gereksinmenin çok altında kaldı. Üstelik buna 
ek olarak kalkınmanın ve çağdaş teknolojinin zorun
lu kıldığı bir personel politikasını uygulama yolunda 
hiçbir adım atılmadı ve bu yüzden Türkiye'de devlet, 
yıllarca dünyanın parasını harcayarak yetiştirdiği yük
sek mühendisleri, mühendisleri, teknisyenleri devlet 
hizmetinde çalıştıramaz duruma düşürüldü. 

Teknoloji alanında ise, Türkiye'de teknoloji oluş
turma, aktarılan teknolojiyi kendi gereksinmelerimi
ze göre özümseme ve transforme etme bakımından 
büyük bir insangücü potansiyeli bulunduğu halde, bu 
da ihmal edildi ve Türkiye'nin teknoloji bakımından 
dışa bağlılığı azalarak değil, artırılarak sürdürüldü. 

Gelişmenin koşullarına ve gelişmeyle birlikte ba
ğımsızlığı da güçlendirmenin gereklerine özen göste
ren bir ülke, bir tesisin teknolojisini ancak bir defa 
dışarıdan alır; ama aynı tesisin bir benzerini herhan
gi bir ilde yaparken o tesisin teknolojisini yeniden, 
yeniden, yeniden dışarıdan almak suretiyle, ne gerçek 
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smaileşme başarılabilir, ne de bir ülkenin bağımsız
lığı sağlam güvencelere kavuşturulabilir. Fakat Tür
kiye, birbiri ardından aynı konularda hem de yer yer 
anahtar teslimi teknoloji ithal etmek durumuna düşü
rülmüştür. Kendi müteahhitlerinin, mühendislerinin 
başka ülkelerde Türkiye'nin teknolojik potansiyeli ile 
yapabildiği işler için Türkiye dışarıdan mühendis ge
tirtmek, proje getirtmek, firmalar getirtmek, uzman
lar getirtmek durumunda bırakılmıştır, haksız olarak 
bu durumda bırakılmıştır. 

Sağlıklı bir plandan değil efendim, geride bırak
tığımız plansız dönemden bahsediyorum ve o yüzden 
Türk ekonomisinin niçin bugünkü daiboğaza sürük
lenmiş olduğunu eğer izniniz olursa anlatmaya çalışı
yorum, 

Sağlıklı bir kamu maliyesi oluşturma yolunda 
herhangi bir adım atılmak şöyle dursun, özellikle 
Üçüncü Beş Yıllık dönemde, sağlıklı bir kamu mali
yesinin bütün gerekleri çiğnendi. 

Türkiye'nin vergi düzeninin sağlıklı ve hızlı ge
lişme bakımından yetersizliğini, özel sektör bile 
kabul ederken, Türkiye'yi plansızlık sürecine sürük
lemiş olanlar, kendi iktidarları döneminde vergi 
düzenimizde herhangi bir değişiklik yapmaktan ka
çındılar. Şimdi biz geldik, vergi düzeninde artık 
kaçınılmaz hale gelen, hatta çok gecikmiş hale gelen 
değişiklilkeri yapmaya çalışıyoruz; fakat Mecliste, 
bildiğiniz engellerle karşılaşmaya devam ediyoruz. 

Türkiye'de bir yandan sanayi üretimi düşük ka
lır, hatta belli kritik dönemlerde büsbütün düşerken, 
bir yandan da üretimi özendirici değil, gücendirici 
bir kredi düzeni yıllar yılı ayakta tutuldu. Üretimi 
değil, tüketimi özendirici, üretimi ve yatırımcılığı de
ğil, spekülatif kazanç sağlamak isteyenleri destekle
yici bir kredi politikası yıllar yılı yürürlükte tutul
du. 

Demokratik rejimde hüner, demokrasinin kaçı
nılmaz bir gereği olan toplu sözleşme düzeni içinde, 
bir yandan işçiyi tatmin ederek, bir yandan da sına-
ileşmeyi ve kalkınmayı hızlandırmak ve ücretlerle 
gelirler arasında sağlıklı ve dinamik bir denge sağla
yabilmektir. Oysa, bunun da tam tersi yapıldı ve 
toplu sölzeşmeler, kamu kesiminin bazı alanlarında, 
bazı önemli alanlarda âdeta üretimi düşürücü bir 
rol oynamaya başladı. Bunda sendikaların hiç bir 
kabahati yoktu, işçilerin hiç bir kabahati yoktu; 
sadece kamu sektöründe böylesine sorumsuzca bir 
anlayışla toplu sözleşme masasına oturan işverenler, 

daha doğrusu onların arkasındaki siyasal otorite bu 
durumdan sorumluydu. 

Gelir ve fiyat politikalarını, bir yandan sosyal 
adaleti yaygmîaştırıcı, bir yandan gelişmeye hız ka-
tıcı yönde düzenleme yolunda da yine Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde hiç bir adım atılmadı. 

Bunların dışında, hızlı kalkınma için gerekli bir 
kamu yönetimi kurulamadığı gibi, tam tersine, ka
mu yönetimi, özellikle Üçüncü Beş Yılık Plan 
döneminin son üç yılında, iktidar ortakları arasında 
parsellendi, kamu kuruluşları arasında eşgüdümün 
en zorunlu hale geldiği, koordinasyonun en zorunlu 
hale geldiği bir ortamda, kamu kuruluşları, Bakan
lıklar, dış ekonomik ilişkileri bile biribirlcrinden, 
Dışişleri Bakanlığından, Hükümetten habersiz olarak 
yürütür duruma geldiler. 

Sayın senatörler; 

Bir kısmını saydığım dış ve iç nedenlerle Türk 
ekonomisi bildiğimiz ağır bunalım noktasına ve dar
boğaza sürüklenmiştir; fakat bu, Hükümetimizi as
la bir yılgınlık içine düşürmedi ve düşürmeyecktir. 
Her vesileyle belirttiğimiz gibi, Türk Ulusunun ya
pıcı ve yaratıcı gücü ve Türkiye'nin Cumhuriyet dö
neminde sağladığı bilgi birikimi, deneyim birikimi 
ve akıllıca değerlendirildiği takdirde gelişmemize bü
yük hız katabilecek olan doğal kaynakları, eğer 
gereği gibi değerlendirilecek olursa ve Türkiye eko
nomisini bir demokratik plan disiplini içine alacak 
olursa, yalnız Türkiye'nin koşullarını ve olanakla
rını gözönünde tutan değil, içinde bulunduğumuz 
dünya koşullarını da gözönünde tutan bir plan di
siplini içinde alınacak olursa, Türkiye'nin bu darbo
ğazları kısa sürede aşabileceğine ve Atatürk'ün gös
terdiği hedefe; yani çağdaş uygarlık düzeyinin üs
tüne yönelebileceğine inanıyorum. 

Nitekim, bu yıl başrada Hükümete geldiğimizde 
ekonomiyi hangi koşullar altında devraldığımızı bili
yorsunuz. Bizden önce Hükümette bulunanların 
deyimi ile, 70 Cent'e muhtaç bir hazine üstelik beş 
milyar dolar vadesi gelmiş dış borcu ödemek zorun
da kalan bir Türkiye, altı günlük bir petrol stoku 
kalmamış bir Türkiye; gübre, ilaç alacak parası kal
mamış bir Türkiye, dışarıdan hiç denebilecek kadar 
yeni kredi alabildiği halde, çok mahdut ölçüde yeni 
kredi alabildiği halde, Türk ekonomisini bir - iki 
istisnai durum dışında herhangi bir kıtlıkla karşılaş-
maksızın 10 ayda bugünkü duruma getirebilmiştir. 
Türkiye'nin dış satımında üretim düşüklüğüne kar
şın, şimdiden % 20'nin üstünde artış sağlayabilmiş-
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tir. Yıl sonuna ulaştığımızda bu artışın % 25 ila 
% 30 dolaylarına varmış olacağını umuyorum. Ni
tekim, Eylül ayında dış satımdan sağladığımız döviz
ler bir yıl öncenin Eylülüne göre % 64 artmıştı, 
Ekim ayında da bir yıl öncenin Ekimine göre 
% 50'nin üstünde bir artış göstermiştir. 

Öte yandan Türk Ulusunun yetenekleri ve Cum
huriyet döneminin Türkiye'de sağlamış olduğu biri
kimler dışında Türkiye'nin bir de jeopolitik olanak
ları vardır. Eğer, Türkiye bu jeopolitik olanakları 
gereği gibi değerlendirebilirse o olanaklar da geliş
mesini hızlandırmasında ve bu darboğazları aşma
sında önemli etken olabilir; nitekim şimdiden bir 
ölçüde öyle bir etken olmaya başlamıştır. 

Sayın üyeler; 
Karşı karşıya bulunduğumuz durumu ve sorun

ları, bunalım nedenlerini ve Türkiye'nin olanak
larını gerçekçi bir biçimde değerlendirmeye çalış
tıktan sonra şimdi yeni kalkmma planı döneminde, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
hangi amaçlara yönelmeyi kararlaştırdığımızdan 
önerdiğimizden daha önce, hangi kurallara, hangi 
önlemlere önem vereceğimizi başta belirttiğim ne
denle takdirlerinize sunmak isterim. 

Bir kere gerçekçi olarak Türkiye'nin bugün için
de bulunduğu zorlukları, darboğazları, bunalımları 
birer veri olarak açık yürekle kabul etmemiz ve ön
celikle Türk ekonomisini ve toplumunu bunalımdan 
bir an önce darboğazlardan çıkarmaya yönelik ön
lemlere geçmemiz gereklidir. Fakat bunu yaparken 
Hükümetimiz uzun dönemli amaçları da gözden 
uzak tutmamaya kararlıdır. Türkiye'nin bu gününü 
kurtarmak uğrunda Türkiye'nin geleceğinden bir şey
ler vermek yerine, bir yandan Türkiye'nin bugününü 
kurtarırken, bir yandan da Atatürk'ün hedefine uy
gun olarak Türkiye'yi Atatürk'ün gösterdiği çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstüne yükselme hedefine müm
kün olan en kısa sürede ulaştırabilmek için gerekli 
uzun dönemli tedbirleri almaya kararlıdır. Hüküme
timiz ve kısa dönemde ivedi olarak bunalımdan kur
tulmayı hızlandırmak için alınacak önlemlerle, o yü
ce hedeflere ulaşmak için uygulanacak uzun vadeli 
çözümlerin birbiri ile çelişen değil birbiri ile uyum
lu, tutarlı, birbirini destekleyici çözümler ve önlem
ler olmasına Hükümetimiz özen göstermektedir. 

Demek ki, yeni stratejinin bir önemli kuralı, için
de karşıkarşıya bulunduğumuz bunalımdan bir an 
önce çıkabilmek için gerekli önlemleri almak ve 
bunları uzun vadeli gelişme hedefleriyle, kalkınma 
hedefleriyle uyumlu kılmak. 

ikinci önemli kuralımız da; kalkınmayı gelişme
nin bütünlüğü kavramına uygun olarak yürütmek 
ve hızlandırmak. Bizim görüşümüze göre ve stra
tejiye egemen olan dünya görüşüne göre, kalkınma
nın nicel yönü, sayısal yönü elbette önemlidir, fa
kat en az onun kadar, hatta ondan daha çok kal
kınmanın niteliği önemlidir. Bize göre önemli olan 
sayısal büyümeler değildir. Bu elbette önemlidir, 
fakat onun da ötesinde ekonomideki sayısal büyü
menin topluma giderek daha çok mutluluk getir
mesi, toplumda refah daha çok yaygınlaştırması ve 
Ulus olarak vazgeçemeyeceğimiz şekilde bağlandığı
mız demokrasiyi daha çok güçlendirmesi, aynı za
manda Türkiye'nin bağımsızlığını daha sağlam te
mellere kavuşturmasıdır. 

Biz bu anlayışladır ki, kalkınma veya büyüme 
kavramından çok, gelişme kavramını benimsemiş 
bulunuyoruz, bu çok yönlü, bütüncül bir gelişme 
kavramıdır ve Planımızı da bir kuru sayısal kalkın
ma anlayışına göre değil, daha büyük boyutlu sayı
lan da içermek koşuluyla niteliği ağır basan bütün
cül bir gelişme anlayışına göre, kavramına göre ha
zırlamış bulunuyoruz. 

Sayısal büyümeler gelişmede ne kadar önemliyse, 
kalkınmanın ve büyümenin toplum yapısında, üretim 
ilişkilerinde ve kültürde kaçınılmaz olarak oluştur
duğu değişimlerden doğan ve doğacak olan sonuç
lara ve sorunlara sağlıklı ve geçerli çözümler getir
mek de o kadar önemlidir. Eğer sadece sayısal bü
yümeyi düşünmekle yetinmeyip, o sayısal büyümenin 
kaçınılmaz olarak getirdiği kültürel sorunlara, top
lumsal sorunlara, psikolojik sorunlara bir ölçüde 
özen gösterilmiş olsaydı, Türkiye bugünkü ekono
mik darboğazında bile bu kadar büyük boyutlu bir 
sosyal bunalım aşamasına gelmiş olmazdı. 

Biz bir yandan daha hızlı, bir yandan da demok
ratik anlamda daha sağlıklı bir gelişmeyi öngörüyo
ruz ve Dördücü Beş Yıllık Planı ve bu Planın daya
nağı olan stratejiyi böyle bir gelişme anlayışına göre 
hazırlamış bulunuyoruz. 

Planın ve stratejinin bir başka özelliği de, biraz 
önce belirttiğim gibi, Türkiye'nin gelişme sorunla
rını, Türkiye'nin jeopolitik olanaklarıyla birlikte de
ğerlendirmektir, Türkiye'nin gelişme olanaklarım 
yalnız Türkiye'nin, Türkiye topraklarının kendi sı
nırları içinde sağladığı olanaklarla sınırlı, bağımlı 
görmemesi, üyesi bulunduğumuz tüm bölgenin ola
naklarıyla birlikte Türkiye'nin olanaklarını hem Türk 
Ulusunun yararına, hem de bölge ulusları yararına 
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daha iyi değerlendirmeyi öngörmektedir Hüküme
tiniz. 

Planın ve Plan stratejisinin dayandığı başka bir 
temel kural da, dinamik istikrar kavramıdır : 

Türkiye yıllarca süren, hele son üç yılda 1977 
sonuna kadar son üç yılda olağanüstü boyutlara va
ran savurganca ve sorumsuzca tutumdan sonra, he
le içinde bulunduğumuz dünya ekonomisi konjonk
türü karşısında, ekonomisinde bir istikrar sağlamak 
zorundaydı. Biz bu istikran sağlayıcı önlemleri ce
saretle almaya başladık; ama ülkemizde durgunluk 
getirici bir istikran kabul etmiyoruz. Bize borç ver
mek isteyenlerden bazıları, bize borç vermeyi düşü
nenlerden bazıları veya borçlarımızı ertelemeyi ka
bul edenlerden bazıları, durgun bir istikrar kavramını 
Türkiye'ye kabul ettirmek için ne kadar çaba göste-
rirlerse göstersinler, Hükümetimiz böyle bir istikrar 
anlayışım kabul etmemeye kararlıdır. Biz, durgun 
değil, canlı, dinamik bir istikrar anlayışı ile Türk 
ekonomisini ayağa kaldırmak kararındayız ve bu
nun mümkün olduğuna inanıyoruz, başka türlüsünün 
düşünülemeyeceğine inanıyoruz. 

Çünkü, Türkiye gelişmesini demokratik rejim 
içinde sürdürmek ve amaçlarına ulaştırmak zorun
dadır. Demokratik rejim içinde bir gelişme sürecin
deki ülkenin de bir yandan istikrar önlemleri alınır
ken, bir yandan da ekonomisine canlılık katması zo
runludur. Hele, nüfus artış hızının Türkiye'deki ka
dar yüksek olduğu bir ülkede durgun bir istikrar 
yolu ile ekonomik veya toplumsal sorunlara çözüm 
bulunabileceği düşünülemez. 

Dinamik istikrar bizim için bir araç olduğu ka
dar, bir kural olduğu kadar bir amaçtır da ve şim
diden bu yolda adımlar atmaya başlamış bulunuyo
ruz. Planımızı da bu anlayışa göre hazırlamış bulu
nuyoruz. 

Öte yandan Planın ve stratejinin önemli bir aşa
ması, ulusal sanayimizin öz yeterlilik oranını yük
seltmektir. Şunu gerçekçi olarak kabul ediyoruz ki, 
çağımızda hiç bir ülke sanayi bakımından tamamı 
ile kendi kendine yeterli olamaz. En ileri ölçüde 
sınaileşmiş ve en varlıklı ülkeler bile sanayilerinde 
belli bir ölçüde, belli girdiler veya unsurlar - için 
dışa bağımlılığı kabul etmek zorundadırlar. Ancak, 
önemli olan dışa bağımlılık oranını giderek azalta
bilmektir. 

Oysa, Türkiye'de sanayi daha önce belirttiğim gi
bi büyük ölçüde dışa bağımlı olarak ve Türkiye'nin 
dışa bağımlılığını giderek artıracak biçimde geliş
miştir. Yanlış bir ikame sanayii politikası izlenmiş-
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I tir, yani daşarıdan ithal edeceğimiz sanayi ürünleri
ni Türkiye'de yapma ve Türkiye'nin o bakımlardan 
ithal, dış alım gereksinmesini kaldırma gerekçesi ile 
bu amacın tam tersini gerçekleştiren bir yapay, bir 
suni ikame politikası izlenmiştir sanayi alanında. 

Öyle ki, bu ikame sanayii denen sanayiler, bu 
sözde ikame sanayileri geliştikçe Türkiye'nin dışarı
dan yaptığı alımlar, Türkiye'nin ithalatı azalacak 
yerde artmıştır. Üstelik kısılamayacak hale gelmiştir, 
sürekli hale gelmiştir. Çünkü, dışa bağımlı olarak 
kurulan bu sözde ikame sanayilerinin çarklarını işle
tebilmek için Türkiye'nin giderek artan ölçüde sü-

I rekli ithalat yapması kaçınılmaz olmuştur. 
Biz, Türkiye'nin ikame sanayi kuracağı zaman 

bunun gerçek anlamda ikame sanayi olmasına; Tür-
I kiye'nin dışa bağımlılığını gerçekten azaltıcı sanayi-
I 1er olmalarına özen göstereceğiz ve belirttiğim gibi 
I yanlış biçimde, amacın tersi sonuçlar verebilecek şe-
I kilde kurulmuş sözde ikame sanayilerini de; var olan 
I sözde ikame sanayilerini de belli bir program içinde 
I gerçek ikame sanayilerine dönüştürmeye çalışacağız. 

I Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
I stratejimizin ve planımızın benimsediği önde gelen 

amaçlardan biri, Türkiye'nin dış ödeme gücünü bir 
an önce artırabümesidir. Plan bu amaçla dış ekono-

I mik ilişkilerde çok unsurlu bir denge anlayışı içinde 
I ekonomimizin giderek dışa açılmasını; ama Türkiye' 
I yi daha çok borca batırarak değil. Türkiye'yi kısa 

sürede borçlarını ödeyebilir duruma getirerek dışa 
I açılmasını öngörmektedir. 
I Bu kadar ağır bir dış borç yükü altına girmiş olan, 

dış borçlarının çoğu kısa vadeli olmak üzere 10 mil-
I yar dolan aşmış olan bir ülkenin, yalnız yeni kredi

ler alabilmesi değil, yalnız sanayiini tam verimle ça
lı ştırabilmesi değil,, bağımsızlığını koruyabilmesi ve 
dünyadaki saygınlığını koruyabilmesi de her şeyden 

I önce ekonomisinin dış ödeme gücünü artırmasına 
I bağlıdır. 

Önün için biz, geride bıraktığımız üç yılda oldu
ğu gibi, günü gün etmek üzere borç aramadık ve ara-

I mayacagız. Seçim kazanmak üzere borç aramadık 
I ve aramayacağız. Türkiye'nin geleceğini kurtarmak 
I üzere ve aldığımız borcu hemen üretime dönüştürmek 
I üzere borç arıyoruz ve arayacağız. 
I Milliyetçiliğin, gerçek milliyetçiliğin gereği budur. 
I Milliyetçilikten söz olarak bahsetmek kolaydır, mil-
j Üyetçiliğin çalımını yapmak kolaydır, «Milliyetçilik, 
j milliyetçilik» diye bir milleti içinden bölmek acı da 
j olsa kolaydır; ama çağımızda gerçek milliyetçilik, 
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bir milletin dünyadaki saygınlığını ekonomik alanda 
koruyabilmekle ve artırabilmekle sağlanır. Biz bunu 
yapmaya kararlıyız. (CHP sıralarından «Bravo»! ses
leri, alkışlar). 

Biraz önce belirttiğim gibi, Türkiye'nin gelişme 
potansiyelini, üyesi bulunduğumuz bölgenin sağladı
ğı olanakları da gözönünde tutarak ve o çerçevede 
değerlendirmeye kararlıyız. Bu amaçla Türkiye'yi 
bölgemizde üçlü yatırımlara yöneltme yollarını arı
yoruz ve" bu alanda, bu yönde büyük olanak sağla
yabilmek bakımından umutluyuz. 

Üçlü yatırımlar derken," Türkiye'nin bölge ülke
lerinin, özellikle tarihsel ilişkiler içinde bulunduğu
muz ülkelerin, bu arada İslam ülkelerinin, Arap ül
kelerinin katılmasıyla ve ileri teknoloji düzeyinde bu
lunan ülkelerin katılmasıyla Türkiye'nin ve tüm böl
genin gereksinmesine uygun sanayileri Türkiye'de ve 
bölgemizde oluşturmak üzere gerekli girişimleri ya
pıyoruz- ve yapacağız. 

Bu arada yine Türkiye'nin gelişme olanaklarını 
bölge olanakları çerçevesinde, o boyutda değerlendir
mek üzere ve bunu yaparken en yoksul durumdaki 
bazı halk kesimlerimizin de yaşam düzeylerini yük
seltebilmek üzere sınır ticaretinin ve sınırdaki tarım
la, hayvancılıkla ilgili üretimin kaçakçılığı önleyecek 
biçimde geliştirilmesine önem veriyoruz ve özen gös
tereceğiz. Nitekim, daha önce de bazı vesilelerle açık
ladığım gibi, Hükümet oluşumuzdan sonra Milli Gü
venlik Kurulunun aldığı ve Hükümetin benimsediği 
ilk tavsiye kararlarından biri, sınır bölgelerinde ta
rım yapan veya hayvancılık yapan köylülerimizin bir 

"yandan hayvancılıklarını veya tarımlarını daha rahat 
ve verimli bir şekilde yapabilmeleri, bir yandan da 
kaçakçılığın önlenmesi yolunda olmuştur. 

Bu yıl aldığımız, ancak sınırlı ölçüde alabildiği
miz bazı önlemlerle sınır bölgelerimizin bazı kesim
lerinde hayvan kaçakçılığı sorunu büyük ölçüde or
tadan kalkmış veya azaltılmıştır. 

Dış ödemeler gücümüzü artırırken tabii, dış satı
mımızı, İhracatımızı arttırmaya büyük önem veriyo
ruz ve dışsatımı artırabilmenin Türkiye için ne kadar 
kolaylıkla başarılabileceğini bu yıldan göstermiş bu
lunuyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi, sanayide üre
tim, kapasitenin yarı düzeyinde kaldığı halde, (Dö
viz ve girdi yokluğu nedeniyle yarı düzeyinde kaldı
ğı halde) daha çok, tarım ve hayvancılık ürünlerini 
satmak suretiyle Türkiye'nin dışsatımında önemli yük
selmeler olmuştur ve bu yıl sonunda dışsatım gelirle
rimizin 2 milyar 200 milyon veya 300 milyon düzey-

I lerine erişebileceğini umuyoruz. Geçen yıl düştüğü 
1 milyar 750 milyon liralık düzeyin çok üstünde ola-

| cağı şimdiden kesinleşmiştir; yıl sonuna kadar da bu
nun en azından 2 milyar 300 milyonu veya 200 mil
yonu bulacağı belli olmuştur. 

Hükümetin gösterdiği çabalarla, hatta özel sektö
rün bu çabalara pek fazla katkıda henüz bulunma
masına karşın, Türkiye'nin ürünlerine; tarım ve sa
nayi ürünlerine, hayvancılık ürünlerine dış pazar bu
labilme becerisi, yeteneği büyük ölçüde artırılmıştır. 
Öyle ki, mahdut birkaç ürünümüz dışında, bütün ta
rım ürünlerimiz için, hatta bazı sanayi ürünlerimiz 
için, Hükümetimiz döneminde Türkiye'ye sınırsız de
nebilecek kadar pazar olanağı, dış pazar olanağı sağ
lanmıştır. Bugün eğer dışsatımımızı daha da çok ar-
tıramıyorsak, bu, dış pazar konusunda bir darboğaz 
kaldığı için değildir, öyle bir darboğaz kalmamıştır; 
ama üretimdeki darboğaz belirttiğim nedenlerle de
vam ettiği içindir. 

Öte yandan Türkiye, ilk kez dış ticaret alanında 
uzun dönemli anlaşmalar yapmaya başlamıştır. Bu, 
Planı ciddiye almanın da bir doğal sonucudur; çün
kü dışsatımımızı ve dışalımımızı da Plan hedeflerine 
,ve yapısına uygun olarak uzun vadeli programlara 
bağlama olanağını bize sağlamaktadır; sanayi alanın
da olsun, tarım ve hayvancılık alanında olsun, üreti
mimizi o uzun vadeli dış ticaret anlaşmalarına göre 
düzenlememiz, planlamamız olanağını bize sağlamak
tadır. Bunun şimdiden bazı yararlarını görmeye ve 
böyle bir dış ticaret anlayışının gerektirdiği bazı ön
lemleri şimdiden almaya başladık; o arada, biraz ön
ce belirttiğim gibi, uzun vadeli dış ticaret bağlantı
larımızla ilişkili olarak da bir tarım üretim planla
masına geçme kararını almış; bu konudaki ön hazır
lıkları tamamlamış bulunuyoruz ve önümüzdeki ürün 
mevsiminde bunun bazı belirtileri görülmeye başla
yacaktır, 

Türkiye'ye yeni pazarlar sağladıkça, sanayimizin 
yapısal bozukluğundan doğan bazı sakıncaların öne
mi de azalmaya başlamıştır. Örneğin; bilindiği gibi, 
sanayimizin en büyük yapısal bozukluklarından biri, 
bu sanayiin dışsatımdan çok tüketime yönelik oluşu 

I idi, fakat Hükümetimizin sağladığı yeni dış pazar 
olanaklarıyla bu tüketim sanayimizin ürünlerinden 

I büyük bir bölümüne de dış pazar sağlanmış olmakta
dır. Dolayısıyla, dışsatıma yönelik olarak tüketim sa- -
nayiine de Planda gereken yeri vermiş bulunuyoruz. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında dış öde-
| me gücümüzü süratle artırabilmek için büyük ağırlık 
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verdiğimiz alanlardan biri turizmdir. Aslında turizm 
için Plana konulan sayısal hedef bence çok müteva-
zi bir hedeftir. Eğer önümüzdeki iki - üç yılda ge
rekli yönetsel planlamaları ve düzenlemeleri yapabi
lecek olursak, Türkiye'nin planlı dönem sonunda tu
rizmden elde edeceği döviz geliri, yeni plan tasarı
sında görülenin de çok üstüne çıkabilir. Çünkü, bi
raz önce de belirttiğim gibi, çok daha az olanaklı 
bazı ülkeler dört, beş, altı, yedi milyar dolar gibi dö
viz sağlamaktadır, turizmden. 

Öte yandan, Türkiye'nin mühendislik ve müteah
hitlik hizmetleri ihracı yoluyla da döviz gelirini ve 
dış ödeme gücünü büyük ölçüde artırabileceği kanı
sındayız. Pekçok devlet desteğinden yoksun bulun
malarına karşın, hatta bazan bir banka teminatı bul
makta büyük zorluklar çekmelerine karşın, mühen
dislik ve müteahhitlik firmalarımız, yurt dışmda üst
lenebildikleri işlerden çoğunda büyük başarı göster
mektedirler, ama örneğin; bizden çok daha küçük 
bir ülke, üstelik, Müslüman olmayan bir ülke, bir 
Suudi Arabistan'dan, sırf mühendislik ve müteahhit
lik hizmetleri ihracı yoluyla, yaklaşık bir milyar do
lar döviz kazanırken, Türkiye bu olanakları şimdiye-
dek yeterince değerlendirememiştir. 

Öte yandan, yine dış ödeme sorunumuza çözüm 
getirmek üzere, Türkiye'nin deniz ticaret filosunu 
hızla geliştirmek kararındayız. Üç yanı denizle çev
rili olan bir ülkenin ve demiryolu ağıyla örülmüş bir 
ülkenin, denizyolculuğu ve demiryolculuğu bunca 
3?ıîdır ihmal etmiş olması, akıl almaz bir sorumsuz
luktu; biz, deniz ve demiryolu ulaştırmacılığına da 
büyük önem vermek ve bu önem çerçevesinde deniz 
ticaret filomuzu hızla genişletmek, o arada, bu ger
çekleşinceye kadar da, bazı dost ve komşu ülkelerle 
deniz ticareti için işbirliği anlaşmaları yapmak, böy
lelikle navluna ödediğimiz dövizi süratle azaltmak 
kararındayız. 

Yine, Planın bu en önemli amaçlarından biri olan, 
dış ödeme gücümüzü artırma amacına uygun olarak, 
yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarını üretken alan
larda değerlendirmek üzere, yurda çekici çözümlere, 
önlemlere de ağırlık vermek kararındayız. 

Yabancı sermayeden, gelişmemizi hızlandırmak ve 
dış ödeme gücümüzü artırmak konusunda yararlan
ma bakımından Hükümetimizin herhangi bir komp
leksi yoktur, bunu programında açıkça belirtmiştir. 
Türkiye'nin 3rararına olmak, Türkiye'nin dışalımlarını 
azaltmak ve dışsatımını artırmak, Türkiye'ye döviz 
geliri sağlamak; hele Türkiye'ye yeni teknolojik de

neyimler kazandırmak koşuluyla ve elbette Türkiye' 
nin karar serbestliğini koruyucu önlemleri de almak 
koşuluyla, dış sermayeden geniş ölçüde ve dengeli bi
çimde, Türkiye'yi herhangi bir devlete veya devletler 
topluluğuna bağımlılaştırma sonucunu vermeyecek bi
çimde yararlanmak kararındayız. 

Bu arada, dış pazarlama açısından büyük bir de
neyime ve örgütlenmeye gerek gösteren turizm ala
nında, koşulları çok hafif tutarak da dışa açılma ka
rarındayız. Hükümetimiz, yabancı sermayeden yarar
lanmayla ilgili bu çağdaş anlayışına uygun olarak, 
Türkiye'de ilk kez bir «Yabancı sermaye kuralları 
kodu>x hazırlamaya başlamıştır. Önümüzdeki hafta
larda bu metin bütün dünyaya muhtelif dillerde ya
yınlanacaktır. Öylelikle, kim, Türkiye'nin neresinde, 
hangi alanda, hangi koşullarla yatırım yapabileceğini 
bilecektir. Ayrıca, bu konulardaki işlemleri yapmak
la görevli kamu kuruluşları da, ellerinde böyle bir 
belge olacağı için, çoğu kez Hükümetin siyasal ter
cihlerini bile beklemeden veya yersiz kaygılara ka
pılmadan, oradaki kurallara uygun olarak gerekli iş
lemleri zamanında yapabilecektir. 

Plan, yalnız döviz gelirlerimizi bu saydığım yol
lardan artırmayı öngörmekle, bunun çözümlerini ge
tirmekle kalmıyor; aynı zamanda doğrudan gelir ola
rak veya kredi olarak sağlanacak dövizin akıllıca kul
lanımını, savurganlıktan kaçınılarak kullanılmasını 
da temel kural ve amaç olarak benimsiyor. Bu ba-

. kımdan, Türkiye bir anlamda, bir döviz savurganlı
ğı döneminden çıkıp bir döviz planlaması dönemine 
yeni Planla girmiş olacaktır. 

Bu çerçevede, dışsatım gelirlerimizin artırılması, 
dış ödemeler darboğazını aşabilmemiz bakımından 
elbette önemli bir unsurdur; ama tek unsur değildir. 
Bunu özellikle yabancıların anlayacağını umuyoruz. 
Türkiye'ye ne ölçüde, hangi koşullarla kredi verile
bileceğini veya borçlarımızın ne ölçüde hangi kural
larla ertelenebileceğini, gerçekçi bir bankacı veya 
maliyeci anlayışıyla değerlendirmeye çalışan bazı ya
bancılar, «Acaba Türkiye ne kadar sürede dışsatım 
gelirini ne kadar artırıp da, dış borçlarını ödeme gü
cünü yükseltebilir?» diye hesaplar yapıyorlar. Bun
lar yersiz hesaplardır, eksik hesaplardır daha doğru
su. Türkiye, yalnız dışsatımını artırarak değil, onun 
da üstüne, turizm gelirini artırarak, mühendislik ve 
müteahhitlik hizmetleri ihracı yoluyla gelirini artıra
rak ve saydığım başka yollardan dış ödeme gücünü 
kısa sürede büyük ölçüde yükseltebilecek durumda
dır. 
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Plan hedeflerine göre, bu yıl sonunda yaklaşık 2 
milyar 300 milyon düzeylerinde olması beklenen dış
satım gelirimizin 1983 sonunda 5 milyar 400 milyon 
dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu, hayalci bir he
def değildir. Bunun hayalci bir hedef sayılamayaca
ğına ilginç bir örnek vermek isterim. 

1965 başında, o sırada koalisyon hükümetleriyle 
yarım iktidarda bulunan ve en son olarak da bir 
azınlık hükümeti kurmuş olan Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidardan ayrılırken, Türkiye'nin dışsatım 
geliri 400 milyon doların üstüne çıkmıştı. Aynı tarih
te Tayvan'ın, Milliyetçi Çin'in dışsatım geliri de yak
laşık olarak aynıydı; 400 milyon doların biraz üs
tündeydi. 

Geliyoruz 1977 yılına 1965'te Türkiye ve Tayvan 
aynı rakamdan hareket etmişler; 400 milyon doların 
biraz üstünde dışsatım geliri elde- etmişler. 1977 yılı 
sonunda Türkiye'nin dışsatım geliri 1 milyar 700 mil
yon dolarda kalmış, küçücük bir Tayvan'ın dışsatım 
geliri ise 8 milyar doların üstüne çıkmış... Dünyada
ki ülkelerden çoğuyla siyasal, ekonomik ilişkisi bile 
olmayan küçücük bir Tayvan, dışsatım gelirini böyle
sine artırabilirken, Türkiye kadar geniş djş siyasal 
ve ekonomik ilişkiler içinde bulunan ve Türkiye ka
dar geniş olanaklı bir jeopolitik mevkii bulunan ve 
potansiyeli bugünkü düzeye erişmiş bulunan bir ül
ke için, aslında 1983 ile ilgili olarak 5 milyar 400 
milyon dolarlık bir dışsatım geliri hedefi, hayalci bir 
hedef değil, mütevazi, ihtiyatlı bir hedef sayılmak 
gerekir. 

Daha önce geride bıraktığımız dönemde nelerin 
eksik kaldığını, ihmal edildiğini ve o yüzden ekono
mimizin bu darboğazlara sürüklendiğini belirtirken, 
teknoloji oluşturmaya, aktarmaya ve aktarırken özüm
semeye gereken önemin verilmediğini, araştırmaya 
gereken önemin verilmediğini söylemiştim. Hüküme
timiz bu eksikliği, bu, çağımızın bağışlamayacağı ih
mali ortadan kaldırmak üzere, Türkiye'de teknoloji 
bakımından da büyük atılım yapmak ve TÜBİTAK 
çerçevesinde üniversitelerin ve özel kuruluşların da 
katkısıyla Türkiye'de araştırma ve teknoloji çalışma
larını eşgüdümlü olarak yaygınlaştırıp, etkinleştirme
ye kararlıdır. 

Türkiye'de sanayiinin ve tarımın bir, kitap üze
rinde rakamlarda görünen kapasitesi ve potansiyeli 
vardır, (Ki, bu kapasitenin ve potansiyelin çok altın
da değerlendirilmektedir Türk ekonomisi) bir de 
Türk ekonomisinin, sanayiinin görünmeyen bir ka
pasitesi vardır. Bu görünmeyen kapasite de, Türki

ye'deki teknoloji ve bilgi birikiminden ileri gelmek
tedir. Bugün Türkiye, henüz elektronik çağa girmiş 
değildir; ama Türkiye'de elektronik alanında büyük 
aşamalar sağlayabilecek bir bilgi birikimi vardır. Ye
ter ki, o bilgi birikimini gelişme uğrunda akıllıca de
ğerlendirmesini bilelim. 

Türkiye, akıl almaz bir savurganlıkla, Kayseri' 
nin, Bursa'nın, Gaziantep'in herhangi bir atölyesinde 
imal edilebilecek, teknoloji bile gerektirmeyen bazı 
mamulleri dövizle, borçla dışarıdan getirtmiştir son 
yıllarda ve maalesef bir kısmına da ilerisi için anga
je olduğundan, biz de bu zorunluğu bir Devlet göre
vi olarak sürdürmek durumunda kalıyoruz; ama ay
nı Türkiye, en basit tesisleri dışarıdan kısa vadeli 
kredi ile alan bir Türkiye, bugün Federal Almanya 
düzeyinde denizaltı imal edebilmektedir. Denizaltı 
imal edebilmek için, çağdaş teknolojinin en üst dü
zeylerine varmış olmak gerekir. Sanayi ile doğrudan 
doğruya ilgili olmadığı halde, bugün Türkiye'de De
niz Kuvvetleri Türkiye'deki bilgi birikimini gereğin
ce değerlendirerek denizaltı imal edebilmektedir. Tür
kiye, bazı alanlarda gelişmiş ülkelerin bile kolay ko
lay imal edemeyeceği bazı sanayi ürünlerini, ekono
mik düzeyde değilse bile, bazen bir boşluğu karşıla
yabilmek için, imal edebilecek düzeye erişmiştir. Bu, 
Türkiye'de Cumhuriyetin sağladığı bilgi ve teknoloji 
potansiyelinin sonuçlan, ancak ufak tefek belirtileri
ni görebildiğimiz; ama asıl gücünü henüz sanayide, 
ekonomide göremediğimiz olanaklarıdır. Hükümeti
miz bu olanakları tam gücü ile değerlendirmeye ka
rarlıdır. O zaman Türkiye'nin ekonomik potansiyeli
nin gözle görünenin de çok ötesinde olduğu anlaşıla
caktır. Ama maalesef son yılların savurganlığı ve so
rumsuzluğu içinde, bırakınız bu potansiyelimizin ilk 
bakışta göze görünmeyen yönünü değerlendirmek, gö
ze görünen ve bilinen yönleri bile değerlendirilmez 
olmuştur ve kamu kesiminde olsun, özel kesimde ol
sun, sanayi kuruluşları Türkiye'nin herhangi bir ye
rindeki bir fabrikada veya bir atelyede imal edilecek 
bir parçayı bile ancak dövizle veya kredi ile yurt dı
şından sağlama alışkanlığı, rahatlığı ve sorumsuzluğu 
içine girmiştir. 

Türkiye, sözlerimin başında belirttiğim gibi, sü
rüklendiği darboğazları aşabilmek için bir ulusal atı
lım dönemine girmek zorundadır. Bir ulusal atılım 
dönemine, ancak kendine güvenerek girilebilir. Bu 
konuda Türk halkının kendine güveni tamdır. Türk 
mühendisinin, işçisinin kendine güveni tamdır. Eğer 
kamu kuruluşlarının yöneticileri ve özel sektördeki 
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sanayiciler de Türkiye'nin bu potansiyeline, işçisi ka
dar, mühendisi kadar, bilim adamı kadar güvenecek 
olurlarsa, dışarı avuç açıp kısa vadeli dövizle almak 
suretiyle sağlamaya çalıştığımız nice girdilerin ve par
çaların Türkiye'de imal edilebildiğini, edilebileceğini 
göreceklerdir. 

Hükümetimiz, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nınında işte bu ulusal ruhu harekete geçirerek, bu 
potansiyeli görünen ve görünmeyen yönleriyle tam 
harekete geçirmeyi, tam değerlendirmeyi başta gelen 
görevi saymaktadır ve bunun, gelişme yolunda mu
cizevi denebilecek atılımlar yapabilmenin sırrı oldu
ğuna inanmaktadır. 

Hükümetimiz, Dördüncü Beş Yıllık Plan döne
minde, bu Planın ve stratejisinin gereği olarak altya
pı eksikliğini gidermeye de gereken önceliği verecek
tir. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi biraz nankör 
bir iştir. Bunlardan çoğunun yapımına başlanırken, 
öyle temel atma törenleri yapılamaz, nutuk verile
mez; bir yolun yapımına başlanacağı vakit, bir de
miryolu hattı genişletileceği vakit, bir limandaki de
polama tesisleri genişletileceği vakit. Bunlar yeteri 
kadar çekici, parlak görülmez, bunlar için törenler 
düzenlenemez. Bunlar, bir ekonominin sağlıklı geliş
mesi içinde yapılan ve yapılması mutlaka gereken iş
lerdir. Bunları ihmal ederseniz, başka gösterişli yatı
rımları bitiremezsiniz. Bitirseniz bile, onları ayakta 
tutacak, onların çarklarını işletecek altyapılar yeter
siz kaldığı için, onlar, çarkları işlemeyen veya çok 
düşük kapasiteyle çalışan fabrikalar durumunda ka
lırlar. 

Biz, gösterişçi değil, sağlıklı ve gerçekçi bir geliş
me, planlı gelişme sürecini başlatma kararındayız. 
Onun için, Türkiye'de altyapı eksikliğinin giderilme
sine gereken önemi vermek kararındayız. Bu amaçla 
Türkiye'nin enerji üretimini mümkün olan en kısa 
zamanda ve mümkün olduğu kadar kendi doğal kay
naklarımıza dayanarak arttırmak kararındayız. Tür
kiye'nin liman eksikliğini, depo eksikliğini, demiryo
lu eksikliğini ve altyapı olmamakla beraber, altyapı 
ile bağlantılı sayılabilecek, örneğin vagon eksikliğini, 
gemi eksikliğini süratle gidermek kararındayız. 

Altyapıların geliştirilmesi amacıyla Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, önümüzdeki beş yıllık dönem
de enerji sektöründe sabit fiyatlarla 166,8 milyar, 
ulaştırma sektöründe de 250,8 milyar liralık yatırım 
öngörmektedir. Böylelikle önümüzdeki plan dönemin
de, toplam sabit sermaye yatırımlarının % 26,9'u 
enerji ve ulaştırmaya tahsis edilmiş olacaktır. 

j Enerji sektörü yatırımlarında Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planının öngördüğü yatırım artışı sa-
bit-: fiyatlarla \% 240'ı bulmaktadır ve toplam yatırım
lar içindeki payı da % 10,6'ya yükselmektedir. Bu
nun yanı sıra, sulama yatırımlarına da büyük önem 
vereceğiz. Nitekim, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında sulamaya ayrılan kaynaklar % 65,8 ora
nında artmış olmaktadır, sabit sermaye yatırımlarına 
göre. 

Sayın üyeler, 
Yine daha önce değinmiş olduğum bir eksikliği 

gidermek üzere, bu plan döneminde uluslararası iliş
kilerle ulusal güvenliği ve gelişmeyi bir bütün olarak 
ele almak kararındayız. Ulusal savunmayı, ulusal 

I ekonomiden ayırmak büyük bir hatadır. Ulusal sa
vunmayı ve ulusal güvenlik politikasını uluslararası 
ilişkilerden, dış politikadan ayırmak ise, hiç olmaya
cak bir şeydir. Biz bunların üçüncü bir arada ele al
mak ve uyumlu olarak yürütmek kararındayız. Nite-

j kim, 10 aydır da öyle yapmaktayız ve öyle yaptığı
mız için de hiç bir şey kaybetmedik. .Örneğin; bu-

j nun yapılmadığı dönemde ambargo devam etti, fa
kat biz, yeni, daha geçerli ve gerçekçi, daha dengeli 
bir dış politika yürütürken, bir yandan da ambargo
nun kalkmasını sağladık ve savunma gücümüzle eko
nomik gücümüzü birbirine destek olacak biçimde art-

j tırmanın yollarını aramaya ve arttırmaya başladık. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel kural
larından ve amaçlarından biri de bu olacaktır. 

I Öyle bir ekonomik yapı oluşturmaya kararlıyız 
ki, bu ekonomik yapı, Türkiye'nin savunma gücünü 

i daha büyültsün ve daha bağımsızlaştırsın; aynı za
manda öyle bir savunma yapısı oluşturmaya kararlı-

i yız ki, o savunma yapısı Türk ekonomisine içeride 
i ve dışarıda güç katsın. 

Bu anlayış içinde şimdiden ve bazı istismar ça
balarına biz de, Ulusumuz da hiç önem vermeksizin 
bazı önemli adımlar atmaya başladık. 

Örneğin; yıllar yılı Türkiye'nin Orta Anadolu ke
simi dışında büyük bir bölümü NATO boru hattı şe
bekesine kavuşmuş olduğu halde ve bu gibi NATO 
yatırımlarının, yalnız askeri amaçla değil, genel eko
nomik amaçlarla da kullanılmasını bizzat NATO özen-

J dirdigi halde, bu boru hattını sivil amaçlarla, ekono-
| mik amaçlarla da kullanmak, bizim Hükümetimiz ku-
I ruluncaya kadar akla gelmemiştir. İlk kez bu günler-
i de, bu oldukça geniş boru hattının bir bölümü eko-
] nomik amaçlarla da kullanılmaya başlamak üzere-
I dir; yakında gerekli tamamlayıcı tesisler kurulduktan 
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sonra, yurdun gerek doğusunda, gerek batısında savun
ma için, ama çift amaçli olara'k yapılmış bulunan 
bu boru hattı şebekesi, ekonomik amaçlarla da kul
lanılmaya başlayacaktır. Bühun, Ordunun gücünü 
azaltması veya Ofduya gerçek işlevlerinden ayırma
sı gîbı iddialarla hiçbir ilişiği olmadığı açıktır. 

Bunun yanı sıra bir başka küçük örnek daha vere
yim: 

Silahlı Kuvvetler elindeki tarıma ve hayvancılığa 
elverişli toprakların, Silahlı Kuvvetler için herhangi 
bir güçlük çıkarmamak koşuluyla, tarımda ve hayvan
cılıkta değerlendirilmesi konusunda da çözümler ge
tirmeye, aramaya başlamış bulunuyoruz. 

Bunlar, sadece var olan olanaklara göre verdiğim 
birkaç örnek; fakat bu anlayış içinde sanayi yapımızı 
tamamiyle savunma yapımıza destek olacak ve sa
vunma yapımızı da sanayiye destek olacak biçimde 
geliştirmeye kararlıyız. Eğer bu konudaki düşünce
lerimizin ve hazırlıklarımızın ayrıntıları bazı sayın 
senatörlerce merak edilirse, bunun için asla bir gizli 
oturuma gerek duymuyoruz; bunları kıvançla bir açık 
oturumda da söylemekten zevk duyarız. 

Sayın senatörler; 
Bu Plan döneminde Türkiye'nin değerlendirmeye 

karar verdiğimiz ve şimdi de ö yönde adımlar attığı
mız bir başka doğal olanağı da, Türkiye'nin tarihte 
bir kez daha önemli bir uluslararası transit yolu üze
rindeki yerini almış olmasıdır. Böyle bir yol üzerinde 
yer alan bir ülkenin, ulusal ulaşım politikası, bir kere 
çağın gereklerine ve gereksinmelerine uygun olmalıdır; 
ayrıca, mümkünse o ülkenin ulaşım politikası aynı 
transit yolu üzerinde bulunan veya yakınında bulu
nan başka bölge ülkelerinin ulaşım politikalarıyla da 
eşgüdümlü olmalıdır. Çünkü, transit yolu üzerinde 
bulunan ülkeler durumunda olmanın sağladığı olanak
ları azami ölçüde değerlertdiröbilmenin başta gelen 
koşulu, o yol üzerindeki ülkelerin' uyumlu, eşgüdüm
lü bir ulaşım politikası izlemeleridir. Hükümetimiz, 
bu çağdaş anlayışın gereği olarak' çağımızda ulaşı
mın, hele Türkiye için kazandığı büyük önemi idrak 
ederek, yıllardan beri ilk kez! ulaşıma gereken önemi 
vermeye başlamıştır ve örneğin; Türkiye'de iç hat
larda deniz ulaştırmacılığının ağırlığını, bir ölçüde 
de olsun şimdiden arEtırabiîmiştir. Demiryolu ulaştır
macılığı, karayolu ulaştırmacılığına göre büyük öl
çüde, belirgin ölçüde cahillik kazanmaya, aranır ol
maya başlamıştır. Ayrıca, altyapıları ve sanayide ula
şımımızda daha dengeli bir sistem oluşturacak şekilde 
deniz, demiryolu ve kara arasında daha dengeli bir 

sistem olacak şekilde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde planlamaya karar vermiş bulunuyo
ruz. 

Bunun yanı sıra, komşu ülkelerle, bölge ülkeleriy
le ulaşımımızı eşgüdümlü kılmak üzere girişimlerde 
bulunuyoruz. Daha önce Bulgaristan'la bu konuları 
görüştük ve birçok ilke anlaşmalarına vardık. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile görüştük. Son ola
rak da, dün ve önceki gün Romanya yetkilileriyle gö
rüşmüş bulunuyorum. Hiç kuşkum yok ki, görüşme 

' fırsatını bulduğum vakit, Irak gibi, Iran gibi diğer böl
ge ülkeleri de aynı gereksinmeyi duyacaklardır, duy
makta olduklarını biliyoruz. Nitekinii Türkiye, Bul
garistan ve iran'ın bu amaçla bir araya gelip bir top
lantı yapmaları da ilk fırsatta söz konusudur. Böy-

1 lelikle bu çok önemli alanda da Dördüncü Beş Yıl-
1 lik Kalkınma Planı dönemine girerken ilk kez bir adım 
atmış oluyoruz. 

Değerü üyeler, 
Bu Plan döneminde, bir yandan Türkiye'yi daha 

sağlam, öz yeterlilik oranı daha yüksek ve daha güç
lü bir sanayi ülkesi yapısına eriştirmeyi hızlandırma
ya çalışacağız; ama bir yandan da bunu, tarımı ihmal 
etmeden, tam tersine tarımsal, kırsal alanda da daha 
hızlı gelişme sağlayarak başarmaya çalışacağız ve bu
nun gerekli olduğuna inanıyoruz. Her zaman belirttiği
miz gibi, bizim görüşümüze göre sinaileşme uğrunda 
tarımı ihmal etmek büyük hatadır ve gereksiz bir ha
tadır. Tam tersine, sanayide hızlı gelişebilmek için, he
le Türkiye kadar tarımsal olanakları geniş ve nüfusu
nun büyük bir bölümünün geçimi için tarıma bağlı 
bir ülkede, tarımı da sanayi ile birlikte geliştirmek ge
rekir. Biz, bu Plan döneminde önemli bir kural ve il
ke olarak da, sanayi gelişmeyle tarımsal gelişmeyi eş
değerde tutmaya ve birbirine destek olacak biçimde 
her iki kesimi geliştirmeye karar vermiş bulunuyoruz. 
Bunun araçlarından önemli bir tanesi, şimdiden uygu
lama denemelerine başladığımız köy - kentler olacak
tır. Çünkü köy - kentler; bazılarının sanırım doğru 
olmadığını bile bile söyledikleri, köylüyü göçe zor
lamak şöyle dursun, şimdiye kadar süregelen düzen
de veya düzensizlikte alabildiğine göçe zorlanmış 
olan köylüyü, topraktan geçimini sağlayamaz durum
da bırakıldığı için göçe zorlanmış olan köylüyü, 
kendi köyünden, toprağından kopmaksızın, hem 
daha verimli tarım yaparak o yoldan gelirini artır
ma olanağına kavuşturacaktır, hem de tarımdan, ta
rım sanayiine ve oradan daha geniş anlamda sana
yiye, halk yerinden edilmeksizin geçiş olanağını ül-
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kemize kazandırmış olacaktır. Aynı zamanda, kırsal 
alanda köylüyü ve tarımı destekleyecek nitelikte ka
mu kaynaklarının en rasyonel ve verimli biçimde 
kullanılması sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda, 
Türkiye'de düzensiz kentleşme dönemi bu şekilde 
sona erdirilerek, düzenli ve bütün ülkeye yaygın bir 
kentleşme sürecine geçilmiş olacaktır. Çünkü, köy -
kent düzenlemesiyle, birlikte Anadolu'nun çeşitli bölge
lerindeki gelişmemiş orta boy şehirler, kentler ve kasa
balar da bir çeşit ara sanayii merkezleri olacak, on
ların da gelişme olanakları böylece artmış olacaktır. 
Yine bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye'deki nüfus 
hareketleri de daha makul bir düzen içine kendiliğin
den girebilecektir. 

Değerli üyeler, 
Bu Plan döneminde, eğer Yüce Meclisler kabul 

ederse, vergi düzeninde, kredi düzeninde ve şimdiden 
gerçekleştirmeye başladığımız pazarlama düzeninde 
yapacağımız değişikliklerle; bir yandan tasarrufları 
artırma, bir yandan artan tasarrufları üretken yatı
rımlara yöneltme, bir yandan da gelir dağılımında 
adalet sağlama bakımından önemli aşamalar yapabi
leceğimize inanıyoruz. 

Millet Meclisinin önünde bulunan ve aylardır en
gellenen yeni Vergi Yasası, yalnız Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının önemli bir aracı olmakla 
kalmıyor; o bakımdan bu Yasanın bir an önce çıka
rılması yalnız o bakımdan önem taşımakla kalmıyor, 
aynı zamanda Türkiye'deki kaynak savurganlığını ve 
gelir dağılımı adaletsizliğini bir an önce ortadan 
kaldırmaya başlama bakımından da, bu Vergi Yasa
ları tasarısını süratle yasalaştırmanın büyük önemi 
olduğuna Hükümet olarak inanıyoruz ve bu konuda 
Yüce Senatonun da yardımlarını, değerli destekle
rini bekliyor ve umuyoruz. 

Bir yandan vergi yolu ile vergi düzeninde yapı
lacak değişikliklerle vergi gelirini adaletli biçimde 
artırır ve tasarruflan o yoldan çoğaltıp, üretken 
alanlara, yatırımlara yöneltirken, bir yandan da 
«Halk kesimi» dediğimiz ekonomik yönetim ve gi
rişim modeliyle de gönüllü tasarrufları özendirmeye 
ve üretken alanlarda yatırımlara yöneltmeye kararlı
yız. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, gönüllü 
tasarruflardan oluşacak halk kesimine, halk kesimi 
çerçevesinde yapılacak yatırımlara, girişimlere de 
büyük önem vermektedir. 

Sanayide öz yeterliliğin süratle artırılabilmesi 
için, makine imalat, metalürji, elektrik, elektronik 
ve kimya sanayilerine ayrıca dışsatım olanağı bulu

nan sanayilere büyük ağırlık vereceğiz. Bir yandan 
da sanayi ve tarım girdilerinin süratle ülkemizde üre
timini veya sanayide, tarımda önem taşıyan madde
lerin süratle ülkemizde üretimini sağlamaya çalışa
cağız. 

Bu arada, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin 
görünüşte mütevazi, fakat aslında çok önemli ve ko
lay başarılabilecek, kolay erişilebilecek amaçlarından, 
hedeflerinden biri de, Türkiye'yi kısa sürede tüm 
gübre gereksinmesini kendi olanaklarıyla karşılar du
ruma getirmektir, Türk tarımının tüm ilaç gereksin
mesini Türkiye'nin kendi olanaklarıyla karşılar du
ruma gelmesini sağlamaktır. Ayrıca, yine bu Planın 
görünürde mütevazi, fakat vereceği sonuçlar bakı
mından, ekonomik ve sosyal sonuçlar bakımından 
çok önemli bir hedefi de, hayvancılıkla ilgili sana
yilerin süratle tamamlanmasıdır. 

Sayın üyeler; 
Bildiğiniz gibi, hayvancılıkla ilgili sanayileri; et 

kombinalarını, soğuk hava depolarını, deri sanayi 
tesislerini, mandıraları kurabilmek, ne olağanüstü 
teknolojiler gerektirir, ne de büyük yatırımlar veya 
döviz girdileri gerektirir. Bunlar, büyük ölçüde dö
viz gereksinmesi duyulmaksızın, Türkiye'nin kendi 
olanaklarıyla ve çok düşük düzeyde yatırımlarla kısa 
sürede tamamlanabilecek tesislerdir. Ama, plan uy
mamalarına baktığınız vakit, bunların nasıl akıl al
maz şekilde ihmal edildiğini Doğu ve Güneydoğu 
Anadoludaki bir basit et kombinasının nasıl yıllar 
yılı olduğu yerde, temeliyle bırakıldığını görür ve 
sanırım hayret edersiniz. Biz Hükümetimiz dönemin
de hayvancılıkla ilgili bu yatırımları hızlandırmaya, 
başlamış olanları hızla devreye sokmaya ve yenilerini 
de hayvancılık bölgelerine yaygın olarak süratle baş
latıp, bitirmeye kararlıyız. Bu, Türkiye'nin döviz 
girdilerine büyük katkı sağlayacaktır. Bir kere, bu yıl 
almaya başladığımız önlemlerle, Türkiye'nin fiilen 
yıllardır yürüyen; ama Devlete de, köylüye de bir ya
rarı dokunmayan hayvan dışsatımı resmileşmiş ve 
Türkiye'ye döviz, köylüye para getirir, gelir getirir 
duruma gelmiştir; bir yandan da bu sanayileri ta
mamlayacak olursak, hayvan ihracından, hayvan 
ürünleri dışsatımından elde edeceğimiz gelirler çok 
daha fazla artabilecektir. Bu kısa sürede az yatı
rımla ve az döviz harcayarak Türkiye'nin dış öde
me gücünü artırabilmenin en basit, en kolay yolla
rından biridir. Buna da Planda büyük önem ver
mekteyiz. 

Bu arada Türkiye'nin başka doğal kaynakları
nın, özellikle madenlerinin Türkiye'de işlenerek de-
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ğerlendirilmesi bu plan döneminde önemle ele alı
nacaktır ve genel olarak Türkiye'nin, Türk sanayiinin 
kendi doğal kaynakları elverdiği oranda, mümkün 
olduğu kadar kendi sanayiinin hammaddesini kendi 
sağlar duruma getirilmesi gözönünde tutulacaktır. 

Daha hızlı bir sınaileşme için ve sanayide özye-
terliliği artırmak için Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde toplam imalât sanayiinin sabit ser
maye yatırımlarının % 20'sini bulması öngörülmek
tedir. Madencilik alanında da öngörülen yatırım 
Üçüncü Plan dönemine göre % 261 oranında artmış 
olacaktır. 

Bunun dışında. Türkiye'de var olan sanayiin ka
pasitesinin tam kullanımına bu Plan döneminde bü
yük özen göstereceğiz. Yatırıma yönelen kaynakların 
savurganca dağılmamasına, kısa sürede sonuç vere
cek belli yatırımlar üzerinde yoğunlaşmasına ve o ya
tırımların üretime geçmesiyle sağlanacak gelirlerin 
başka yatırımları finanse etmekte kullanılmasına özen 
göstereceğiz ve daha önce de belirttiğim gibi, dış 
borçların hızla üretime dönüşmesine, dolayısıyla Tür
kiye'nin o borçlan ödeme gücünü artırmasına özen 
göstereceğiz. 

Türkiye'nin ihmal edilen doğal kaynaklarının ba
şında ormanları gelmektedir bildiğiniz gibi. Yıllar ön
ce ormanlar devletleştirilmiştir; ama orman ürünle
rinden özel sektörün çok küçük bir kesimi alabildiği
ne Devleti de orman köylüsünü de sömürerek yarar-
lanagelmiştir. Bu durumda ormanları devletleştirme
nin de anlamı kalmamıştır. Hükümetiniz ormanların 
işletilmesinde, yönetilmesinde ve orman ürünlerinin 
değerlendirilmesinde köylünün katkısını büyük ölçü
de artırmaya ve köylü ile Devlet el ele vererek or
man ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlama
ya kararlıdır. Ormancılığa bu yönde önem vermek, 
aslında takdir buyuracağınız gibi, tarımda üretimi ar
tırmak bakımından da büyük önem taşıyor, büyük bir 
gereklilik ifade ediyor. Çünkü, orman alanlarının ge
nişlememesi, hatta giderek daralması yüzünden Tür
kiye her yıl büyük toprak kaybına uğruyor. Biz Dör
düncü Beş Yıllık Plan döneminde bir yandan orman 
ürünlerini daha iyi ve daha hakça değerlendirirken, 
bir yandan da orman alanlarını gerekli yerlerde sürat
le geliştirme yönüne gideceğiz. 

Ormancılıkla ilgili gerekli tesislerin kurulması 
şimdiye kadar ihmal edildiği veya bu konuda Devlet 
bütün gücünü sadece birkaç özel firmanın destekle
mesine harcadığı için, bugün Türkiye ürettiği tomruk
lardan çoğunu işleyemez ve dışsatımda değerlendire

mez duruma gelmiştir. Bu, büyük bir doğal kaynağı 
ne kadar sorumsuzca ve ne kadar düşük düzeyde de
ğerlendirdiğimizin acı bir kanıtıdır. 

Sayın üyeler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında gayri 

safi milli hasılanın yılda ortalama % 8 dolaylarında 
artması hedef alınmıştır. Bu ortalama hıza, bunalım
dan çıkış sürecinin ilk aşamalarında varabilmeyi 
umamıyoruz. Bu konuda Yüce Heyetinizin ve Ulu
sumuzun karşısına gerçekçi olarak çıkmayı, gerçek
lerle çıkmayı bir ödev biliyoruz. 

Eğer kaynaklarımızı belirttiğim kurallar içinde iyi 
ve verimli biçimde değerlendirebilirsek, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminin daha sonraki aşamaların
da ekonomide sağlayabileceğimiz canlılıkla, bu orta
lamayı dönem sonunda tutturabileceğimize; hatta 
Türkiye'nin olanaklarını umduğumuz kadar iyi de
ğerlendirebilirsek, belki o hedefin de ötesine aşabile
ceğimize inanıyoruz. 

içeride ve dışarıda böyle bir kalkınma hızını kuş
ku ile karşılayan, eleştiren bazı çevreler olduğunu bi
liyoruz. Eğer hangi kurallarla ve hangi araçlarla bu 
kalkınma hızı düzeyine erişebileceğimizi, erişmeyi dü
şündüğümüzü söylemesek, bu eleştiriler geçmiş uygu
lamaya bakılarak haklı bulunabilir; çünkü Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde daha mütevazi bir hedef 
benimsendiği halde, onun bir hayli altında kalınmış
tır ve üstelik de 1977 yılında gelişme hızını büsbütün 
düşme sürecine sokmuştur. Böylesine ağır bir buna
lım döneminde ekonomiyi devralıp, nasıl beşinci yıl 
sonunda yıllık ortalama % 8 kalkınma hızına erişti-
rilebileceğini kuşku ile karşılayanlar vardır; fakat biz 
Türk ekonomisinin görünen ve görünmeyen olanak
larının büyüklüğüne inanıyoruz, Türk halkının üstün 
yeteneklerine inanıyoruz, Türkiye'nin doğal olanak
larının zenginliğine ve Türkiye'nin jeopolitik duru
munun sağladığı geniş olanaklara inanıyoruz. Bunla
rın hepsini bir planlı anlayış içinde değerlendirirsek, 
bu hızın başarılabileceği; hatta belki de aşılabileceği 
kanısındayız. 

Bir süre için Türkiye'de hiç kukusuz sıkıntı çeki
lecektir. Önemli olan sıkıntının dar gelirli halk ke
simleri üzerindeki yükünü azaltmak ve bu sıkıntıla
rın yükünü topluma dengeli ve adaletli olarak da
ğıtmaktır ve bir de halka bu sıkıntıların geçici ol
duğu inancını sayılara, gerçeklere dayanarak vere
bilmektir. 

Bu hedefe ulaşmada; hatta belki bu hedefi aşma-
, da savurganlığı önlemek üzere almaya başladığımız ve 

— 227 — 



C. Senatosu B : 6 15 . 11 . 1978 O : 1 

giderek daha geniş ölçüde alacağımız önlemlerin de 
büyük katkısı olacaktır. 

Örneğin, bir yandan Hükümetin tutumuyla bir 
yandan da geçenlerde Yüce Meclislerden geçen Yet
ki Yasasının verdiği olanakla, Türkiye'de kamu sek
törünün yatırımlarını büyük ölçüde emanet usulüyle; 
yani devletin doğrudan doğruya kendi yapması olana
ğı sağlanmıştır. 

İlk deneyimlere veya geçmişteki deneyimlere 
bakarak yaptığımız bir karşılaştırma, emanet usu
lüyle yapılan inşaat makul bir ölçüde, mütevazı bir 
ölçüde başarılı olduğu zaman, inşaatın konusuna 
göre, % 20 - 40 arasında tasarruf sağlamaktadır 
devlete. Eğer, kamu yatırımları ile ilgili olarak kay
naklarımızı bu anlayış içerisinde değerlendirmeyi bü
tün Türkiye'de hızla yaygınlaştırabilirsek, o zaman 
planda öngörülen kaynaklarla daha önce başarıla-
bilmiş işlerden çok daha fazlasını başarma, çok da
ha fazla yatırımları gerçekleştirme olanağı sağlan
mış olacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, dediğim 
gibi, gelişmeyi bir bütün olarak gören, yalnız sa
yısal hedefleri açısından değil, toplumsal hedefleri 
açısından da bir bütün olarak gören bir plan anla
yışına dayanmaktadır. 

Onun için, bu dönem, içinde bulunduğumuz 
ekonomik zorluklara karşın, kişiler arasında top
lumsal adaletin, toplum kesimleri arasında adaletin 
ve bölgeler, yöreler arasında adaletin yaygınlaştığı, 
kökleştiği bir dönem olacaktır. 

Buna gücümüzün yettiğini şimdiden kanıtlamış 
oluyoruz. Henüz fiyat artışlarını yeterince kontrol 
altına bilinen nedenlerle alamadığımız halde, en 
başta döviz ve girdi yokluğu yüzünden, sağlıklı bir 
sunu - istem dengesi, arz ve talep dengesi kurama
dığımız için fiyatları kontrol altına alamadığımız hal
de, Devletin yetkilerini genişletici yasalar çıkar
madığımız için fiyat artışlarını kontrol altına alama
dığımız halde, fiyatların, fiyat artışlarının dar ge
lirli, hatta bir kısım orta gelirli halk üzerindeki 
ağırlığını, yükünü asgariye indirmiş bulunuyoruz. 

Türk - İş ile yaptığımız Toplumsal Anlaşma ile 
belli ve sağlıklı bir denge içinde gerçekleştirilen üc
ret artışları, bir grevler ülkesi haline gelmiş olan 
Türkiye'yi, kısa sürede grevsiz bir ülke durumuna 
getirdiği gibi, işçilerin artan fiyatlardan olumsuz 
yönde etkilenmelerini büyük ölçüde önlemiş; hatta ba
zılarının refah düzeyini yükseltmiştir. 

Dünya piyasalarını da göz önünde tutarak, ger
çekçi; ama adaletli biçimde izlediğimiz destekleme 
alımlarıyla, köylünün gelir düzeyi bir hayli yüksel
miş, dolayısıyla köylü de fiyat artışlarından etki
lenmez veya yer yer az ölçüde etkilenir duruma gel
miştir.; 

Nihayet, son zamanlarda, Yetki Yasasına da
yanarak gere'k kamu görevlisi aylıklarında, gerek 
emekli, dul ve yetim aylıklarında yaptığımız yükselt
melerle, kamu görevlilerinin, emekli, dul ve yetim
lerin de gelirlerini, yeterli ölçüde değil; ama bir 
ölçüde yükseltebilmiş bulunuyoruz. ' 

Ayrıca, bölgeler ve yörelerarası adaletsizliği gi
derme yolunda, kamu hizmetlerini, altyapı yatırım
larını, büyük ölçüde bu bölgelere ve yörelere yö
neltmek suretiyle, şimdiden önemli aşamalar yapmış 
durumdayız. Artık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
halkı örneğin, Devletin nasıl olanca gücüyle bu zor 
dönemde kendi yollarını açmaya, kendi göllerini 
yapmaya, kendi yatırımlarını tamamlamaya yöneldi
ğini görüyor ve bunu takdir ediyor. Bu tutumumuz, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde da
ha etkinleşerek ve yaygınlaşarak devam edecektir. 

Ayrıca, işsizliği azaltıcı projelere bu dönemde 
önem verilecektir. İşsizliği azaltmaya çalışırken, 
asla teknolojide yapmamız gereken atılımları geciktir
meyi düşünmüyoruz. Teknolojiden gereksiz feda
kârlıklarda bulunmaksızın, belli kalkınma proje
leriyle; emek - yoğun kalkınma projeleriyle istihdam 
sorununa çözüm getirme yolunda bazı adımları, şim
dilik mütevazi ölçüde de olsa atmaya başlamış bu
lunuyoruz. 

Öte yandan, gelişmenin sosyal adalet içinde ger
çekleşmesinin temel koşullarından biri, sosyal gü
venliği yaygınlaştırmaktır. Hükümetimiz şimdiden, 
yaz tatilinden önce Yüce Meclislerin kabul ettiği ya
sa tasarılarıyla sosyal güvenlik alanında küçümsene
meyecek aşamalar yapmıştır. 

Ayrıca, bu Plan döneminde, kooperatifçiliğin 
yaygınlaşmasıyla birlikte ve kooperatifçilik hareketiy
le bağlantılı olarak, köylülerimizi de sosyal sigorta
lara ve tarım sigortasına kavuşturmaya çalışacağız. 

Yine bu Plan döneminde, önümüzdeki, daha 
doğrusu girdiğimiz ders yılından itibaren uygulanma
ya başlanılan bir temel kural ve amaç da, daha ön
ce eksikliğini belirtmiş olduğum gibi, Plan hedef
leriyle ve gereksinmeleriyle eğitim politikası ve uy
gulaması arasında sıkı bir bağlantı kurmaktır. Şim
diden, Plan hedeflerine uygun olarak meslek eğiti-
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mine, teknik eğitime verilen ağırlık büyük ölçüde 
artmıştır. Ayrıca yine bu yıldan başlayarak işbaşın
da eğitim yoluyla çalışanları ve çocukları da belli 
meslek dallarında, belli teknik dallarında daha et
kin biçimde eğitme kararındayız ve eğitimi çalışan 
insanın yaşamı boyunca sürekli kılmaya kararlıyız. 

Üretken yatırım sayılmasa bile, üretici insanın 
manevi huzur içinde ve güçlü biçimde çalışabilmesi 
bakımından zorunlu olan konut gereksinmesini kar
şılamaya bu Plan Döneminde büyük önem verece
ğiz, Konut politikasındaki yetersizlik ve tutarsız
lıklar nedeni ile geçmişte bu alana büyük yatırım 
kaynaklan ayrıldığı halde, Türkiye'nin konut açığı 
kapanamamış büyümüştür. Bunun ilk planda akla 
gelebilecek nedenlerinden ikisini sayabilirim. 

1. Bir yandan eski konutlardan yararlanıp bir 
yandan yenilerini yapmak varken, yeni kentleşme 
alanları açmak varken; var olan ve daha uzun süre 
dayanabilecek hizmet görebilecek olan konutlar yı
kılıp onların yerine yenisini yapmak yoluna gidil
miştir, 

2. Kırsal alan ihmal edildiği için, köylü ihmal 
edildiği için köyden kente akın yıldan yıla büyümüş 
ve konut yapımına ne kadar kaynak ayrılırsa ayrıl
sın, konut gereksinmesini karşılamak olanaksız du
ruma getirilmiştir. 

Biz bir yandan yıkıp yapmayı önleyici önlemler 
getirerek, bir yandan Devletin konut üretme gücünü 
artırarak ve bir yandan da köylünün kendi yöresinde 
kalkınma hatta sınaileşme ve kentleşme olanakla- i 
rını geliştirerek konut sorununa hem kaynağında, 
hem de patlama noktasına vardığı yerde etkin çö- \ 
zümler getirmeye çalışacağız. Dördüncü Beş Yıllık \ 
Plan dönemindeki önemli amaçlarımızdan biri de bu | 

ı 

olacaktır. 
Sayın üyeler; | 
Daha önce de belirtmiştim; önümüzdeki yıldan 

geçerli olmaya başlayarak, tarımda bir üretim plan- \ 
lamasına geçmek istiyoruz, yani satamayacağımız \ 
ürünlerin üretimini demokratik yöntemlerle, önlem
lerle kısıp geniş dışsatım olanağı bulunan veya 
kendi sanayimizin gereksinmeleri arasında yer alan 
ürünlerin üretimini artırmayı özendirici bir üretim 
planlamasını önümüzdeki mevsim yılından başlayarak 
uygulamaya koyacağız. Hatta bunun ilk mütevazı 
adımını bildiğiniz gibi, ayçiçeği üreticilerine iş iş
ten geçmeden önce yüksek taban fiyat vermek su
retiyle ayçiçeği ekim alanlarını bir ölçüde genişlet
mesini sağlamakla göstermiş bulunuyoruz. 

Tarımda üretim planlaması ile birlikte, tarım 
ürünlerinin desteklenmesinde sosyal adalete uygun bir 
politika izlemeye kararlıyız, yani bu destekleme faa
liyetinin, desteklenme için ayrılan kaynakların böyle 
bir desteklenmeye gerek duymayacak kadar yüksek 
gelirlilere değil, gerçek gereksinmesi olan geniş köy
lü kitlesine yönelmesini sağlamaya özen gösterece
ğiz. 

Yine, bu Plan döneminde sosyal durumu ve 
ekonomik durumu bakımından önemle üzerine eği
leceğimiz bir toplum kesimi de, esnaf ve sanatkâr
lar olacaktır. Şimdiye kadar esnaf ve sanatkârlarla 
çoğu hükümetler, onların kurulu düzen çerçevesin
deki ivedi ihtiyaçlarını arasıra böyle gönül alıcı öl
çülerde sağlama noktasında kalmışlardır, onda da 
yeterli olamamışlardır. Oysa önemli olan, hızlı bir 
değişim süreci içinde esnafın ve sanatkârın dinamik 
bir yere kavuşmasını sağlamak, güvenli bir yere ka
vuşmasını sağlamaktır. Teknolojideki ve pazarlama 
tekniklerindeki hızlı ve sürekli değişimler yüzünden 
altın bileziğini sürekli yitirme durumunda kalan es
naf ve sanatkâr, Bağ - Kur'un olanakları ne kadar 
genişlerse genişlesin, güvenlik içinde bulamaz ken
dini. Onun için biz, esnaf ve sanatkârın bir yan
dan sosyal güvenliğini daha etkinleştirirken, bir yan
dan da onların daha büyük işletmeciliğe geçebilme
lerini, yeni pazarlama tekniklerine uyabilmelerini, 
eğer sanatkârsalar, kendi meslek dallarında değişen 
teknolojiye uyabilmelerini sağlama hedefine yönele
ceğiz. Aynı zamanda bu yeni teknolojilere veya 
bir meslek, bir sanat geçersiz hale gelmişse yeni 
sanatlara kolaylıkla uyabilmeleri için gerekli eğiti
mi esnaf ve sanatkâra ve çıraklara sürekli olarak 
sağlamak kararındayız buna da bu ders yılından 
itibaren zaten bir ölçüde başlanıyor. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârların araçlarını ve ge
reçlerini daha ucuza ve mümkün olduğu kadar ara
cısız sağlayabilmelerine özen göstereceğiz. Esasen 
şimdiden, bu yıldan, iç pazarda gereksiz aracılık 
aşamalarını azaltmak üzere büyük atılımlar yapmış 
bulunuyoruz; fakat henüz yeterli değildir bu atılım
lar. Bu önlemler ve atılımlardan amaç, esnaflığın 
faaliyet alanını kısmak değil, tam tersine tüketici 
gibi esnafı ve sanatkârı da gereksiz aracılık aşama
ların yükünden ve bazende sömürüsünden kurtarabil
mektir^ 

Gelişmeyi bir bütün olarak gördüğümüzü, Planı 
ve stratejiyi o anlayış içinde hazırladığımızı belirt
miştim. Bu anlayışa uygun olarak, sağlıklı bir top-
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İum yapısına ve sağlıklı toplumsal gelişmeye, sağlıklı 
toplumsal ilişkilere kalkınmanın en az sayısal yönü, 
nicel yönü kadar önem vermek kararındayız ve ruh
sal ve bedensel gelişme olanaklarında daha yaygın 
bir adalet sağlamayı başlıca ve insanca amaçları
mızdan biri olarak görüyoruz. Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde. 

Gerek sağlık alanındaki yatırım ve hizmet anla
yışı, gerek kültür alanındaki, gerek spor alanında
ki, gerek din alanındaki hizmet ve yatırım anlayışı 
böyle bir amaca yönelik olacaktır. Bu konudaki 
içtenliğimizin ve kararlılığımızın belirgin kanıtlarım, 
içinde bulunduğumuz yılın ağır ekonomik zorlukları
na karşın, şimdiden vermeye başlamış bulunuyoruz. 
Örneğin, bu yıl Yüce Heyetinize getirmiş olduğu
muz ve kabul buyurmuş olduğunuz Tamgün Yasası 
ile halkın sağlık gereksinmesi, sağlık bakımı gerek
sinmesi çok daha adaletli olarak karşılanmaya şim
diden başlamıştır. Daha bugünden birçok Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu illerinde doktor, hemşire sağ
lık memuru sayısında % 50 veya daha çok oranda 
artışlar olmuştur. Kısa süre içinde bütün yurtta hal
kın sağlık gereksinmesi dengeli olarak karşılanabile
cektir, 

Ayrıca, sağlıklı yaşamın çağımızda başta gelen 
koşullarından biri olarak, çevre sorunlarına Hükü
metimiz döneminde ilk kez önem verilmeye başlan
mıştır ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
ve Plan stratejisinde de çevre sorunlarına yine ilk 
kez gereken ağırlıkta yer verilmiştir. Çevre sorunla
rı deyince elbette insan sağlığını tehlikeye düşüren 
hava kirlenmesinden başlayarak, doğal kaynakları 
çürüten veya tüketen zehirlenmeleri ve kirlenmeleri 
önlemeye ve doğal kaynakların en sağlıklı ve rasyo
nel biçimde kullanılmasına kadar örneğin, tarım ba
kımından en verimli alanlarda gereksiz yere sanayi 
kuruluşlarına yer verilmemesine kadar bir dizi ön
lemler yer almaktadır. Bilindiği gibi, ilk kez bir 
Cumhuriyet Hükümetinde bir Başbakan Yardımcısı 
bu sorunlarla görevlendirilmiştir. Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminde de çevre sorunları de
diğim gibi, gelişmenin bütünlüğü kavramı içinde, 
sağlıklı gelişme anlayışı içinde önemle ele alınacak
tır; şimdiden de alınmaya başlamıştır. 

Bu dönemde iç güvenliğin ve adaletin etkinleşme
si için gerekli önlemlere ve yatırımlara da önem 
verilecek, böylece toplumun huzura kavuşması o 
yönden kolaylatırılmış olacaktır. 

Öte yandan, yerel yönetimlerin yetkilerini ve 
mali olanaklarını eğer Yüce Meclisler de yardımcı 

olursa bu Plan döneminde büyük ölçüde artırma 
gerektiğine inanıyoruz. Bu, bir yandan demokra
simizi güçlendirme, demokrasimizin köklerini top
lumda daha derinlere indirme bakımından kaçınılmaz 
bir gereksinmedir. Yerel yönetimin yetkilerinin Tür
kiye kadar sınırlı olduğu bir ülkede, demokrasi ne 
kadar güçlü de olsa yüzeyseldir bir ölçüde. Yerel 
yönetimin yetkilerini artırmak demokrasimize daha 
çok gerçeklik ve güç kazandırmak bakımından önem
lidir. Ayrıca, sağlıklı bir kentleşmeyi sağlayabil
mek, gerçekleştirebilmek için de, yerel yönetimlerin, 
özellikle belediyelerin yetkilerini ve kaynaklarını bü
yük ölçüde artırmaya gerek vardır. Bu olanağı da 
Yüce Meclislerin bu dönemde Devlete sağlayacağı
nı umuyoruz. 

Yine, bu Plan döneminde yalmz yerel yönetimle
rin yetkilerini artırmak suretiyle değil, başka yollar
dan ve baka kurumlar yoluyla da halkın siyasal ka
rar sürecine ve çeşitli aşamalarda yönetime ve so
rumluluğa katılmasını artırma kararındayız. Nite
kim, Türk - îş ile Hükümet arasında varılan top
lumsal anlaşmada, işçilerin kamu kesiminde yöneti
me, sorumluluğa ve kâra katılması önemli bir yer 
almaktadır. 

Ayrıca, Meclislerden kısa bir süre önce geçen 
Yetki Yasası uyarınca hazırlamakta olduğumuz bir 
kararname ile de 440 sayılı Yasanın öngördüğü; fa
kat çok yetersiz ve yüzeysel biçimde uygulanan yö
netime ve kâra katılma ilkesine de daha somut içe
rik kazandırılacaktır. 

Ayrıca halk sektörüne verilecek önemle, hal
kın ekonomideki ağırlığı, dolayısıyle siyasetteki ve 
toplumsal yaşamdaki etkinliği de büyük ölçüde artı
rılmış olacaktır. 

Sayın üyeler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Anayasa

mızın öngördüğü sosyal, ekonomik ve kültürel geliş
menin bütünlüğü anlayışında hazırlanmış bir plan
dır. Bu Plan, fiilen 3 yıl, hukuken bir yıl plansız 
geçen bir döneme son veren ve planlı gelişme süre
cine dönüşü simgeleyen bir belgedir. Bu açıdan da 
Hükümetimizin Anayasaya ve hukuka saygısının 
bir kanıtıdır. 

Yine bu Plan, Anayasamızın öngördüğü demok
ratik ve bütüncül bir planlama anlayışının bir ürünü
dür, yani sadece ekonomik gereksinmelere ve büyü
meye değil, daha sağlıklı, mutlu, özgür ve demokra
tik bir toplum yapısına yönelen bir Plandır. Bu an
layış içinde Plan, kamu kesimi için buyurucu, em
redicidir; özel kesim için buyurucu değil, özendiri-

— 230 — 



C. Senatosu B : 6 15 . 11 . 1978 O : 1 

cidir; fakat demokratik bir plan disiplinini özel sek
törde de sağlamanın çözümleri önlemleri aranacak
tır, bulunacaktır ve kısmen de şimdiden bulunabil-
miştir. 

Planın kamu kesimi için buyurucu olmasının do
ğal bir sonucu olarak, kamu kesimi ile ilgili belli 
somut hedefler verilmesi gerekirdi, bu hedefler ve
rilmiştir. Bu, aynı zamanda Türk ekonomisinde 
ve toplumsal yaşamında çok önemli bir yer tutan ka
mu kesiminin özellikle şu bunalım döneminde büs
bütün ağır işlevler yüklenmiş olmasının doğal bir 
sonucudur. Bu, asla özel kesimin yatırımlarını kıs
ma eğilimi anlamına yorumlanmamalıdır. (Bazı mu
halefet şerhleri, karşı oy gerekçeleri dolayısıyle bu
nu belirtmek gereğini duyuyorum.) Eğer özel sek
tör, hele Plan hedefleri doğrultusunda, bu Planın 
öngördüğünden daha çok yatırım yaparsa, hele 
Devletin yapmayı öngördüğünden daha çok yatırım 
yaparsa bunu önlemeye çalışmak şöyle dursun, an
cak özendiririz ve büyük ölçüde özendirmeyi bir gö
rev biliriz. Aynı zamanda bizim anlayışımıza göre, 
özel sektör ve Devlet sektörü dışında ayrı ve yeni 
bir sektör, bir kesim oluşturan halk kesiminin de 
yatırımlardaki ağırlığı Devlete oranla veya klasik 
anlamda özel sektöre oranla ne kadar artarsa, bu
nu da o kadar şükranla karşılarız ve bunu da des
teklemeyi ödev biliriz. 

Plandaki bazı hedeflerin yüksek görülmesine, aşı
rı görülmesine biraz önce değindiğim nedenlerle ka
tılmıyorum. Öyle inanıyoruz ki, Planın amaçları 
ve hedefleri, demokratik plan disiplini içinde Tür
kiye'nin ve Türk Ulusunun sahip olduğu kaynakları 
ve olanakları değerlendirebildiğimiz oranda erişilebi
lir, hatta aşılabilir hedeflerdir ve amaçlardır. 

Biz, milletimize inancımızdan aldığımız güçle sap
tadığımız hedeflere erişebileceğimizi, hatta belki de 
o hedefleri aşabileceğimizi umuyoruz. 

Biz, bu Planın hedeflerine, Türkiye'yi dünyaya 
kapatarak değil, dünyaya daha çok; ama daha den
geli biçimde açarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. 
Çağımızda dünyaya daha çok; ama daha dengeli ve 
dikkatli biçimde açılmak bağımsızlığımızı güçlendire-
bilmenin ve milliyetçiliğin de gereklerinden biridir, 

Dışarıdan ivedi yardım gereksinmemiz ne olur
sa olsun, bize yapılacak yardımlar, eğer bizim içi
mize sindiremeyeceğimiz, halkımızın içine sindire
meyeceğini bildiğimiz bir kalkınma modelinin benim
senmesi koşuluna bağlanacak olursa ulusal irademi
ze ters düşeceğini bildiğimiz bazı koşullara bağlana-

J cak olursa, o yardımlara muhtaç kalmadan da he
deflerimize ulaşabilmek için her çabayı gösterece
ğiz ve milletimizden alacağımız güçle bunu başarabi
leceğimize inanıyoruz. 

Kalkınma modeliyle siyasal model birbirinden ay
rılamaz. Türkiye'nin bir yandan demokrasisine önem 
verilecek, bir yandan da demokrasisini hiç göz 
önünde tutmayan birtakım koşullar Türkiye'ye zor
la kabul ettirilmeye çalışılacak, buna razı olmamıza, 
buna boyun eğmemize elbette olanak yoktur. Kal
kınma modeli sorunu, gelişme modeli sorunu bir 
rejim sorunudur. Biz, gelişmemizi demokratik sü
reç içinde ve demokrasimizi de güçlendirerek hızlan
dırmak kararındayız. O bakımdan gelişme modeli
mizi, halkımızın isteklerine ve demokrasimizin ge
reksinmelerine uygun olarak kendimiz biçimlendir
mek, oluşturmak kararındayız. Bu, bizim için bir 
milliyetçilik sorunudur, bu bizim için bir egemen-

I lik sorunudur. 
Daha önce de bir vesileyle belirttiğim gibi, Tür

kiye'yi bu sıkışık durumundan yararlanarak duvara 
sıkıştırabileceklerini sananlar varsa, yanıldıklarını 
göreceklerdir. 

I Demokratik bir plan disiplininden söz ettim, 
bunu uygulayacağımızdan söz ettim; Plan, kendi ha
line bırakıldığı vakit bir ülkede neler olabileceğini 
saptayan bir belge değildir. Plan, belli bir disiplin 
içine, kalkınma, gelişme çabaları belli bir disiplin 
içine alınıp belli kurallara uyarak, belli hedeflere 
yöneltildiği vakit nerelere, nasıl varılabileceğini sap
tayan bir belgedir. Bu Plandaki hedefleri hayalci 
bulan bazı çevreler, öyle inanıyorum ki, aslında 

| Türkiye'nin birkaç yıldır plansız bir tutum sürecine 
girdiğini gördükleri için, bu hedefleri hayalci bul-

I maktadırlar. Gerçekten her şeyi oluruna bırakırken 
dünyada yepyeni ekonomik koşulların ve gereksinme-

I lerin ortaya çıktığı, en zengin ülkelerin bile birta-
I kim kesin ve kesin önlemler alarak ekonomik yapıla

rını değiştirmeye başladıkları bir dönemde, her şey 
I güllük gülistanlıkmış gibi, har vurup harman savu-
I ran bir ülke olarak kalacak olsaydık, elbette bu 
I Planda öngörülen hedeflere ulaşılması söz konusu 
I olunamazdı. Nitekim, daha düşük hedeflerin bile 

gerisinde kalınmaya başlamıştı; ama biz demokratik 
I bir plan anlayışı içinde halkın benimseyeceği ve des

tekleyeceği amaçlara yönelerek, halkın gene katkı-
I sıyla işleyen kuralları harekete geçirerek bu hedeflere 

ulaşabileceğimiz kanısındayım. 
Bu Plan, dediğim gibi, ekonomik büyüme ile 

J toplumsal adaleti, insan mutluluğunu ve özgürlüğü^ 
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nü bir arada tutan, bir arada gözeten bir anlayış 
içinde hazırlanmıştır ve yine bu Plan, özgürlükçü 
demokrasi ile ulusal bağımsızlığı ve daha hızlı kal
kınmayı bir arada gözeten bir plandır. Bu Planın he
deflerine ulaştığımız oranda Türk insanının daha mut
lu olacağına, Türk halkının daha özgür olacağına 
ve Türkiye'nin daha bağımsız ve daha güçlü olaca
ğına inanıyoruz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (CHP, MBG 
ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupundan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Başbakan. 

Sayın üyeler; şimdi Plan üzerinde görüşmelere 
başlarken Komisyon raporu üzerinde görüşmelerin 
yapılacağı konusunu bir kere daha hatırlatmış ola
cağım. 

Komisyon raporu daha önce sayın üyelere dağıtıl
mış bulunuyor idi. Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmeler.. (AP sıralarından «Daha yeni aldık» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim?... 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Bugün aldık da

ha, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon raporu ile beraber Planın 

iki ciltlik malzemesi Perşembe ve Cuma günleri yüzer 
adet, bilahara yüzer adet olmak üzere bayram ta-

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen'in, 29 Temmuz 1978 günlü Tercüman 
Gazetesinde yayınlanan bir yazıya dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı cevabı. 
(7/976) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
29 Temmuz 1978 günlü Tercüman Gazetesinin 

«Gün Işığında» sütunlarında bir mektup yayınlan
mıştır. İçişleri Bakanı Sayın îrfan Özaydınlı'ya hita
ben Kurucu Meclis Üyesi Op. Dr. Alaeddin Ergönenç 

Not : Bu sorular Cumhuriyet Senatosu Evrak ve 
Arşiv Müdürlüğünün 31 . 8 . 1978 gün ve 16213 sayı
sında kayıtlı sorunun tavzih edilmesi gereğine uyula
rak düzenlenmiştir. 

tilinden önce üye sayıları kadar gruplara verilmesi 
hususu tarafımdan dikkatle takip edilmiştir ve grup
lara, üyelere vermek üzere teslim edilmiştir. Cuma 
günü saat 10.00'dan itibaren gruplara verilmesi husu
su Sayın Aykan.. 

ORHAN! ÇALIŞ (Bolu) — iki ciltlik Plan bu 
Perşembe günü geldi, o günkü toplantı sırasında üye
lere dağıtıldı; fakat Komisyon raporu bize birleşim 
açıldıktan sonra burada verildi. Daha evvelce de bay
ram tatili sırasında biz Senatoda çalıştık ve bizim 
GrupumuZa gönderilmedi. Bunu ıttılaınıza arz etmek 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, 'ben, Cuma günü büroya 
bunların dağıtılması emrini vefdim, kendim takip et
tim. Birer nüsha gözlere atılması ve üye sayısı kadar 
da gruplara verilmesi... Şimdi aldığım bilgiye göre 
Cuma günü emrim üzerine bunlar sayın üyelerin 
gözlerine bırakılmış... (AP sıralarından «Kim bırak
mış?, Bayrama gitmeden önce mi?» sesleri.) 

Benim dağıtılması hususunda gerekli takibi yap
mama rağmen, sayın üyeler bu olanağı bulamadıkla
rını ifade ettiklerine göre, yarın 16 Kasım 1978 Per
şembe günü saat 10.03'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapıyorum. 

Kapanma Saasfi : 18.15 

tarafından yazıldığı ve bir örneğinin Sayın Cumhur
başkanına sunulduğu belirlenen bu mektupta Uşak 
TÜM - DER binasında tertiplenen toplantılar ve gi
rişilen planlı şiddet hareketleri hakkında zaman ve 
mekan zikredilerek bilgi verilmektedir. 

İşlem görmesi gereken bu yazı dolayısıyla aşağıda
ki soruların İçişleri ve Adalet bakanlarınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile ri
ca ederim. 

A) içişleri Bakanlığına müteveccih sorular : 

1. Sayın îrfan Özaydınh böyle bir mektup almış 
mıdır? 

2* Almış ise konu üzerinde idari bir soruşturma 
açılmış mıdır? 

IV. y— SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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3. Açılmış ise idkliaların doğruluk derecesi hak
kında ne sonuç elde edilmiştir? 

4. Varılan sonuç Sayın İçişleri Bakanı veya yet
kili kıldığı bir görevli tarafından Kamuoyuna açıklan
mış mıdır veya açıklanması düşünülmekte midir? 

B) Adalet Bakanlığına müteveccih sorular : 
L Tercüman Gazetesinin 29 Temmuz 1978 gün

kü sayısının «Gün Işığında» sütunlarında yer alan ya
zıkla sözü edilen olaylar üzerinde ve ilgilileri hakkında 
yetkili adli mercilerce soruşturma ve kovuşturmaya 
girişilmiş midir? 

2. Bir örneğinin Sayın Cumhurbaşkanına sunul
duğu iddia edilen mektup Bakanlığınıza intikal etmiş 
mîdir? 

3. Etmiş ise nasıl bir işlem görmüştür? 
Cumhuriyet Senatosu 

Giresun Üyesi 
Prof. Dr. Hayrettin Erkmen 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.14.1978 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyesi Hayrettin Erkmen'in soru önergesi
nin cevaplandırıldığı Hki 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 12.10.1978 gün ve 16452-6484-7/976 sayüı yazıla
rı, 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın Hayret
tin Erkmen'in 29 Temmuz 1978 tarihli Tercüman Ga-
zatesinin «Gün Işığında» sütununda yayımlanan Op. 
Dr. Alaaddin Ergönenç'e ait mektupla ilgili olarak 
yönelttiği Soru Önergesinin, Bakanlığımıza taalluk 
eden kısımları hakkında gerekli bilgi aşağıda arz olun
muştur. 

29 Temmuz 1978 tarihli Tercüman Gazetesinin 2 
nci sahifesinde «Bir Bomba bir duman» başlıklı maka
le ile birlikte neşredilen Op. Dr. Alaaddin Ergönenç'e 
ait mektupta zikredilen olaylar yayımı müteakip, il
gili Cumhuriyet Savcılığınca ihbar kabul edilerek ge
rekli soruşturmaya tevessül olunduğu, adı geçenin tes
pit edilen ifadesinde ileri sürttüğü Uşak Eğitim Ensti
tüsünde muhtelif zamanlarda cereyan eden dövme ve 
yaralama olayları nedeniyle, mağdurların vaki şika
yetleri üzerine açılan soruşturmaların, kanuni mukte-
zalarının takdir ve tayin olunduğu, öğretim özgürlü

ğünü kısıtlayıcı fiiller sebebiyle de gereken kanuni iş* 
lemlere tevessül edildiği, adı geçenin Uşak Valiliğine 
verdiği dilekçe ile, 14 madde halinde ihbar et
tiği zorla dergi satılması, seminerler düzenlenerek, 
«Halkın Kurtuluşu», «Lenin ve Stalin» nin konuşma
larından esinlenen marşlar söylenmesi gibi, olaylarla 
ilgili olarak açılan soruşturmanın da; bilgileri olan 
aynı okulun Fizik Öğretmeninin Çetin Dülger, Mate
matik Öğretmeni Kadriye Çeliköz, Matematik 1-B sı
nıf öğrencilerinden Ali Sürcü, Yüksel Doğan, Kadri 
Bardakçılar, Süleyman Karaşahin ile son sınıf öğren
cisi Zehra Selver'in tanık olarak dinlenmeleri için 
adreslerinin tahkik edilmekte olduğu ve soruşturma
nın ikmalini müteakip gerekli kanuni işlemlerin yapı
lacağı, Uşak C. Savcılığının 2.11.1978 gün ve B. 1978 
/655 sayılı bildiriminden; mezkûr mektubun daha 
önce Bakanlığımıza intikal etmemiş bulunduğu da 
ilgili dosyaların incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin Sayın soru sahibine bildirilmesine de
lalet buyuruîmasını saygıyla arz ederim. 

Mehmet Can 
Adalet Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, 'Erzurum'un Oltu ilçesinde ORKOP 
eliyle herhangi bir fabrika yapılması için alınmış bir 
kararın olup olmadığına dair soru önergesi ve Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (7/982) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanlığınca yazılı ola

rak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygıyla arz ve 
rica ederim. 5.10.1978 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : 
Erzurum'un Oltu ilçesinde ORKOP eliyle herhan

gi bir fabrika tesisi yapılması için alınmış bir karar var 
mıdır? 

Hangi Köy - Kent de ve hangi köyler yararlana
caktır? 

Kurulacak olan bu tesisin temel atma işlemi tak
riben hangi tarihte olabilir? 

TC 
Orman Bakanlığı 6.11.1978 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Say! : 02-2544/lOJb 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
16.10,1978 tarih ve 16469-6796-7/982 Sa. Ya. C. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir : 
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' - Orman Ürünleri Potansiyeli ve kurulu tesisler dik
kate alınarak Orman Ürünlerinin , değerlendirilmesi 
amacı ile çeşitli yöreler için ORKOP projeleri tespit 
edilmektedir. ORKOP projeleri çerçevesinde Oltu'da 
bir tesis kurulması hususu Bakanlığın emri ile ince
lenmektedir. Müspet rapor geldiğinde projenin yatı

rım programına alınması için Devlet Planlama Teş
kilatı nezdinde teşebbüse geçilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakam 

>>«*-<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

6 NCI BİRLEŞİM 

15 . 1 1 , . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B •< İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kal
kınma Planının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 3/442; Cumhuriyet Senatosu: 3/1544) (S. 
Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi : 10 . 11 . 1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B * BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

! • &4tW^**ı*+* 





Toptan* ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 824 

Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planının 16.10.1962 
Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesine Göre Sunulduğuna 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 3 /442; C. Senatosu : 3/1544) 

TC 
Başbakanlık 1 , 11 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 166-80/09812 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8 . 2 . 1978 gün ve 10003-4707 sayıh yazı. 
Yasama döneminin geçen yılında Başkanlığınıza sunulan 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1978 - 1982), Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Plan Karma Komisyonunun «gerekçeli Hükümete geri verme kararı» üzerine ilgide 
kayıtlı yazınız ekinde geri gönderilmiştir. 

77 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin 6/d bendi uyarınca Hükümete geri verilen IV. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı (1978 - 1982), gereğince yeniden hazırlanarak 23 . 8 . 1978 tarih ve 7/16288 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı ile yürürlüğe konulan «Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi» çerçevesinde, ülke sorunlarına ger
çekçi yaklaşmalar ve çözümler getiren içerikte düzenlenmiş ve süresi de 1979 - 1983 olarak saptanmıştır. Bu 
düzenlemede; Başkanlığınızın yazıları ekindeki Plan Karma Komisyonunun «Hükümete geri verme önergesin
deki gerekçeler» dikkate alınarak belirtilen hususlara tümüyle uyulmuş ve bu yönde gerekli değişiklikler ya
pılmıştır. 

Gereğini izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 7/16671 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Devlet Planlama Teşkilatınca, «Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi» çerçevesinde ve TBMM 
Plan Karma Komisyonunun Hükümete geri verme önergesindeki gerekçeler dikkate alınarak hazırlanan ve 
Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmüş olan ilişik «Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planı»nın 
kabulü; 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Yasanın 14 ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 31 . 10 . 1978 
tarihinde kararlaştırılmıştır. s 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
B. Ecevit O. Eyüboğlu H. Çektin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Dr._ F._ Sükan E._ Akova Dr._ LL Doğan 
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Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakam 
A. Şener 

İçişleri Bakam 
/. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Dr. M. Tan 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakam 
M. Can 

Dışişleri Bakanı V. 
H. E. Işık 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakam 
T. Mataracı 

Devlet Bakam 
M. Kılıç 

Milli Savunma Bakam 
H. E. Işık 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Ticaret Bakam 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakam 
G. Öngüt 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakam V. 
A. Şener 

İşletmeler Bakam 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

imar ve iskân Bakam 
A. Karaaslan 

Çalışma Bakam 
A. B. Er soy 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı 
A. Topuz 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
O. Alp 

Turizm ve Tamtma Bakam 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. ilhan 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
M. Özdemir 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. Â. T. Kışlak 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemir 

Plan Karma Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/442 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Yasama Döneminin ilk yılında, T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlar Kurulunun 29.11.1977 
gün ve 7/14297 sayılı kararı ile kabul edilerek, Başbakanlığın 22.12.1977 gün ve 166/80-09050 sayılı yazısı 
ekinde sunulan, 4 ncü Beş Yıllık (1978 - 1982) Kalkınma Planı taslağı, Plan Komisyonunun 6.2.1978 tarihinde
ki birleşiminde ele alınmıştır. Komisyonda 77 sayılı Yasaya göre yapılan görüşmeler sonunda; aynı Yasamn 
2 nci maddesinin (6/d) bendi uyarınca, gerekçeli Hükümete geri verme önergelerinin Komisyonmuzun üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilmesi üzerine sözkonusu doküman Hükümete geri verilmiş
tir. 

Bu kez 4 ncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planı, Başbakanlığın 1.11.1978 gün ve 166-80/09812 sa
yılı yazısı ekinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Başbakanlığın anılan yazısında; 77 sayılı Yasanın 
2 nci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
(1978 - 1982); yeniden hazırlanarak 23.8.1978 gün ve 7/16288 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 824) 
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konulan «Dördüncü Beş Yıllık Planı Stratejisi» çerçevesinde, ülke sorunlarına gerçekçi yaklaşımlar ve çö
zümler getiren içerikte düzenlendiği ve süresinin de 1979 - 1983 olarak saptandığı açıklanmıştır. 4 ncü Plan
da, yapılan yeni düzenlemelerle; Plan Karma Komisyonunun 6.2.1978 tarihindeki toplantısında kabul edilen 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 7.2.1978 tarihli 102 nci Birleşiminde bilgiye sunulan «Hükümete geri ver
me önergesindeki gerekçelerde» belirtilen noktalara tümüyle uyulduğu anlaşılmıştır. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının; Bakanlar Kurulunun 31.10.1978 gün ve 7/16671 sayılı kararı ile kabul edildiği ve gereğinin 
ifası söz konusu Başbakanlık yazısı ile istenilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığının, 2.11.1978 gün ve 3/442 sayılı dosyası ile Komisyonumuza havale edilen 4 ncü 
Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planı görüşmelerine; 16.10.1962 tarih ve 77 sayılı «Uzun Vadeli Planın Yü
rürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunun» 2 nci maddesinde gösterilmiş esaslar 
çerçevesinde 3 Kasım 1978 Cuma günü saat 10.00'da başlanmıştır. 

Görüşmeleri Plan Karma Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan bir konuşma ile aç
mış, Hükümet Adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin bir sunuş konuşması ile 4 ncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde Komisyon üyelerine açıklayıcı bilgiler vermiştir. Bu görüşmelerde Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yüksek Planlama Kurulu üyeleri olan ilgili Daire Başkanları hazır bulunmuşlar
dır. 

Görüşmeler sırasında söz alan üyeler, 4 ncü Plan dokümanı üzerinde görüş ve düşüncelerini açıklamışlar, 
Planda yer alan ilkeler ve önlemlerin ülke ekonomisine, toplum hayatına daha yararlı olabilmesini sağlayıcı 
yönde görüşler belirtmişlerdir. 

Hükümet adına, bu görüş ve eleştirileri yanıtlamak üzere Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hikmet Çetin ile DPT Müsteşarı söz almış ve geniş açıklamalar yapmışlardır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve varılan sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir. 

Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979 - 1983) dönemine girerken, ağır ekonomik ve toplum
sal sorunlarla ve siyasal yaşamı da etkileyen bunalımlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bir bölümü dış, bir 
bölümü de iç sorunlardan kaynaklanan bu bunalımlar, Türk toplumunu bir derleniş toparlama ve ertelenemez 
boyutlara varan sorunları çözme zorunluluğu ile karşı karşıya getirmiştir. 

Dördüncü Plan dönemine girerken Türkiye, önceki dönemlere göre oldukça farklı dünya koşulları karşısın-
dadır. Uluslararası para sisteminin süreklilik kazanan, ama çözüm bulamayan sorunları, Türkiye gibi ülkele
rin dış borç sorunlarına gittikçe daha çok yansımaya, kaynak tahsislerini ve gelişme politikalarını önemli öl
çüde etkilemeye başlamıştır. 

Beş yıldır dünya petrol fiyatlarında gözlenen olağanüstü yükselişler ve bu yükselişlere bağlı olarak, ara mal
lar ile yatırım mallan fiyatlarındaki hızlı ve sürekli artış, gerek petrolü, gerek ara ve yatırım mallarını büyük 
ölçüde dışardan alan ülkelerin ekonomilerini gitgide sıkışan bir kıskaç içine sokmuştur. 

Türkiye de kendini bu kıskaç içinde bulmuştur. Nitekim, 1970'li yılların ilk yarısında, döviz girişlerini ve 
rezerv birikimini artıran, hatta iç fiyat artışlarıyla mücadelede dışalım politikasından yararlanılmasına yol 
açan yüksek dünya konjontrünün tersine dönmesiyle, rezervlerin eridiği, döviz yokluğunun kısa vadeli dış 
borçlanmayla kapatıldığı bir dönem başlamıştır. Bu dönemde, ekonomide mali sistemin üretim yapısının ge
reksinmelerini karşılayamadığı ortaya çıkmış, kaynak yaratacak bir yapıya sahip olmamasına karşın kamu 
kesiminin görevleri ağırlaşmıştır. Bu koşullarda, fiyat yükselişleri karşısında dışalım politikasının da, döviz 
kuru politikasının da bir işlerliği kalmamıştır. Öte yandan, çeşitli kanallardan beslenen enflasyon giderek kay
nak tahsislerini ve üretim yapısını geniş ölçüde etkisi altına almıştır. 

Bu koşullar altında, kur ayarlamaları, devalüasyon, istikrar ve dış ticaret önlemleri gibi etkili uygulamalar 
bile, normal süre içinde etkin ve kalıcı sonuçlar vermemiştir. Ayrıca, yükselen dünya fiyatlarının etkisiyle Tür
kiye'nin dış ticaret hadlerinde de belirgin bir bozulma olmuştur. 

Bu olumsuz koşullara ek olarak, ekonominin büyüme hızını kısa bir süre için yüksek düzeyde tutmak ama
cıyla kısa vadeli dış borçlanmaya gidilmesi, böylece dünya bunalımının Türkiye ekonomisi üzerindeki etki
lerine karşı önlemler getirilecek yerde, yapay yollara başvurularak bu etkilerin bir süre ertelenmesi, sorun
ların giderek ağırlaşmasına ve ekonominin darboğazlara sürüklenmesine yol açmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 824) 
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Ancak, üç plan deneyini geride bırakmış olan Türkiye'nin, yetişmiş insangücü ve teknik deneyim biriki
mi ile önemli doğal kaynaklara sahip bir ülke olması, bu sorunları çözebilecek ve gelişme yolunda daha bü
yük atılımlar yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir. 

Dördüncü Plan, bu güce güvenerek ve bu güçten güç alarak, 1979 - 1983 yıllarını kapsayan Dördüncü 
Plan dönemini, gelişmenin bütünlüğü ilkesine göre Türkiye'nin bugün karşılaştığı ekonomik ve toplumsal 
sorunlara gerçekçi çözümlerin getirileceği, yatırımların hızlandırılacağı, döviz gelirlerinde artışların sağlana
cağı ve toplumsal adaletin yaygınlaştırılacağı bir dönem yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Dördüncü 
Plan sorunları ve bunalım etkenlerini ortadan kaldırmayı ve ekonomiye, orta ve uzun vadede sağlıklı bir 
gelişme yolunda yeni atılımlar yapabilecek gücü ve hızı kazandırmayı gözeten bir anlayışla hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam (1979 - 1983), iki ciltten oluşmaktadır. Bir bütün oluşturan bu iki 
ciltten «Gelişmeler, Hedefler ve Politikalar» adını taşıyan birincisinde «Üçüncü Plan Döneminde Ekono
mik ve Toplumsal Gelişmeler» ile «Ekonomik ve Toplumsal Hedefler ve Politikalar» a ayrılan birinci ve 
ikinci kesimler yer almaktadır. «Sektörler» adını taşıyan ikinci ciltte ise, sektör programları ve politika
larının ayrıntılı olaraik incelendiği, «Birincil Üretim, Altyapı ve Hizmetler» ile «İmalat Sanayii» nden 
oluşan üçüncü ve dördüncü kesimler bulunmaktadır. Türk toplumu için, geçmiş dönemlerin birikimleri
nin yanı sıra, büyüyen ve çeşitlenen sorunların oluşturduğu önemli deneyimlerle geçen Üçüncü Plan döne
minin değerlendirilmesi Birinci Kesimde yapılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen he
defler ile amaçların, beş yıllık uygulama sonucu ne ölçüde gerçekleştiklerinin irdelenmesi bu kesimde yapıl
maktadır. Bu değerlendirmenin ortaya koyduğu temel gelişmeler şunlardır: 

+ Üçüncü Plan dönemi için yüzde 7,4 olarak öngörülen büyüme oranı yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir. 
+ Yılda ortalama yüzde 7,6 olarak hedef alınan Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYÎH) büyüme oram 

yüzde 6,9 olmuştur. 
+ Birey başına GSYÎH ise, ortalama yüzde 4,0 artarak, 1976 yılında 16.000 TL.'na ulaşmıştır. 

+ Ortalama yüzde 3,7 oranında büyümesi öngörülen tarım sektörü katma değeri yılda ortalama yüzde 
3,3 oranında büyümüştür. 

+ Sanayi sektörünün büyüme hızı, dönem ortalaması olaraik, yüzde 11,4 öngörülmüş, gerçekleşme yüz
de 9,9 olmuştur^ 

+ Hizmetler sektörü katma değerinin, ortalama yüzde 6,8 büyümesi öngörülmüş, gerçekleşme yüzde 
7,9 olmuştur. 

+ Üçüncü Plan döneminde, 1976 fiyatlarıyla, 20,3 milyar dolarlık dışalım yapılması planlanmış, ger
çekleşme 22,5 milyar dolar olmuştur.. 

+ Beş yıllık dışsatım toplamı olarak, Üçüncü Planda, 1976 fiyatlarıyla, 9,8 milyar dolar öngörülmüş, 
gerçekleşme 8,4 milyar dolar olmuştur. 

+ Bu gelişmeler sonucu, 10,5 milyar dolar olarak öngörülen dış ticaret açığı 14,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

+ Öte yandan, 1977 yılı sonunda, dövizle ödenmesi gereken dış borçlar toplamı, 4,4 milyar doları 
fiilen kullanılmış, 2j8 milyar doları da daha kullanıl mayan borç olmak üzere 7,2 milyar dolara varmıştır. 
Bunların 3,0 milyar dolar olan ödenmesi gereken faizleri de eklendiğinde, toplam 10,2 milyar dolar olmak
tadır. 

Dördüncü Plamn hedeflerine ve politikalarına ayrılan İkinci Kesimde, önce ekonomik hedefler ve den
geler verilmiştir. Buna göre: 

-f Dördüncü Plan döneminde, GSYİH'nın, piyasa fiyatlarıyla, yüzde 8,2 oranında artması öngörül
müştür. 

+ 1978 yılında 26.796 TL. olan kişi başına gelirin 1983'de 35.275 TL.'na çıkması hedefi alınmıştır. 
+ Dördüncü Plan döneminde, tarım sektörü katma değerinin, piyasa fiyatlarıyla, yılda ortalama yüzde 

5,3; sanayiin yüzde 9,9; hizmetler sektörünün de yüzde 8,5 oranında artması öngörülmüştür. 
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+ Bu gelişmelerle, GSYÎH içinde sanayiin payı, 1978'de yüzde 29,5'den 1983'de yüzde 31,8'e yüksele
cek, tarımın 1978'de yüzde 22,2 olan payı 1983'de yüzde 19,4'e düşecektir. Hizmetler sektörünün payı ise, 
1978'de yüzde 18,3 iken, 1983'de yüzde 48,8 olacaktır. 

+ Sanayice yapısal bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek üzere, imalat sanayii içinde tüketim 
malları üretiminin 1978'de yüzde 42,1 olan payı 1983'de yüzde 36,8'e düşerken, 1978'de 57,9 olan ara ve ya
tırım malları üretiminin payı yüzde 63,2'ye yükselecektir., 

+ Öngörülen bu gelişmeleri sağlamak amacıyla, Dördüncü Plan dönemi içinde, 1978 fiyatlarıyla, 1.575,8 
milyar TL. tutarında sabit sermaye yatırımı yapılacaktır. Öngörülen sabit sermaye yatırımlanmn sektöre! da
ğılımı, Üçüncü Plan dönemindeki gerçekleşmeyle karşılaştırılmalı olarak şöyledir : 

(Yüzde) 
Üçüncü Dördüncü 
Plan Plan 

Sektörler dönemi dönemi 

Tarım 
Madencilik 
imalat Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğer Hizmetler 

TOPLAM 

11,6 
34 

26,3' 
6,8 

21,6 
1,1 

17,9 
3,4 
1,2 
6,5 

100,0 

12,2 
6,1 

27,4 
10,6 
16,3 

1,2 
14,6 
4,8 
1,4 
5,5 

100,0 

+ Toplam sabit sermaye yatırımları içinde kamu kesiminin payının yüzde 57 dolayında olması ve 898,3 
milyar TL. yatırımın kamu kesimince yapılması öngörülmüştür. 

+ Öngörülen yatırım düzeyini gerçekleştirmek için, 1978 yılında GSMH'nın yüzde 16,4'ünü oluşturan 
yurt içi tasarruflar 1983'de yüzde 22,4'ünü oluşturacaklardır. Bunun için de, gelecek beş yılda yaratılacak ek 
gelirin yüzde 35,1 'inin tasarruf edilmesi öngörülmüştür. 

+ Dördüncü Plan döneminin sonunda, 1978'de GSMH'nın yüzde 3,5'ini oluşturan dış tasarrufların payı 
yüzde 2,ö'a düşürülmüş olacaktır. 

+ Toplumsal alandaki gelişmeleri ve hedefleri veren sonraki bölümde, ekonomik hedeflerin gerçekleş
mesine bağlı olarak; 

+ 1978 yılında 2,3 milyon kişi olan işsiz sayısının 1983'de 1,7 milyon kişiye düşmesi öngörülmüştür, 

+ 1977 -t 1978 öğretim yılında ilkokullarda yüzde 87,5; ortaokullarda yüzde 39,8 ve yükseköğrdtimde 
yüzde 10,1 olan okullaşma oranının, 1983/1984 öğretim yılında, sırasıyla, yüzde İOIOI, yüzde 60 ve yüzde 15 ol
ması hedef alınmıştır. 

+ Sağlık hikmetlerinin sosyalleştirilmesi programı tüm yurtta uygulamaya konulacak, genel hastane ve 
doğumevlerine 15.355 ek yatak yapılarak, on bin kişiye düşen yatak sayısı 18,5'e çıkarılacaktır. 

+ Dördüncü Plan döneminde kent konut gereksinmesi 1,7 milyon olacaktır; kentleşme hızının yılda orta
lama yüzde 6,3 dolayında olacağı öngörülmüştür. 

Öngörülen ekonomik ve toplumsal hedefleri gerçekleştirmede kullanılacak politikalar, kayriak tahsisi konu
suna açıklık ve çözüm getiren niteliktedirler. Böylece, yalnızca nihai mal ve hizmetlerde değil, üretim fak
törlerinin dağılımında, başta döviz olmak üzere kıt kaynakları en iyi biçimde planlamaya olanak veren bir ka
rar alma düzeni oluşturulacaktır. 
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..Dördüncü .Beş-Yıllık Kalkınma Planı, hızlı bir sınaileşme ve buna kaynak sağlayacak; Icurumsal düzenleme
leri, dışsatımda önemli atılımları getirmektedir. Dördüncü Plan dönemi sonunda, kimyasal gübre, ilaç,-...bitkisel 
yağlar vb. birçok maddede kendine yeterli duruma gelecek olan Türkiye başka ülkelere önemli ölçüde mal 
satacaktır. 

Dördüncü Plan döneminde imalat sanayii teknoloji yaratma yolunda önemli aşamaları geride bırakacak, 
ileri ve rekabetçi bir sınai yapının temellerini oluşturacaktır. 

Maddi yaşamın sağlam temeller üzerinde gelişmesinin yanı sıra, toplum ve kültür yaşamına da yeni bir 
yön ve canlılık kazandırılacak, demokratik ve çoğulcu bir toplumun temel koşulları gerçekleştirilmiş olacak
tır. 

Komisyonumuzda aralıksız sürdürülen çalışmalara geniş ve verimli katkılarda bulunan Plan Karma Komis
yonunun Sayın Üyelerine, Hükümete ve Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerine, ayrıca, Komisyonumuzda, 
uzun süren çalışmaları izleyen ve görüşmeleri kamuoyuna ileten basın ve yayın organlarına, TRT Kurumu 
emekçi ve yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

4. Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planının ülke yararına ve toplumun geliştirilmesine dönük ilke ve 
politikalarının tümüyle uygulanarak gerçekleştirilebilmesi, planda öngörülen gelir kaynaklarının sağlıklı bir bi
çimde sağlanmasıyla mümkün olabileceği Parlamentoca da kabul edilecek kesin bir gerçektir. Bu doğrultuda 
halen Millet Meclisinin gündeminde bulunan Vergi Yasa Tasarılarının biran önce görüşülerek kanunlaştırılma
sı gereğine inanıyor ve bu inancımızın Parlamentonun tüm üyelerince paylaşılacağını umut ediyoruz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra raporumuzun bu bölümünde de değiştirge önergelerine değinilecektir. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979 - 1983) üzerinde yapılması istenilen değişiklikler hakkında (20) 

adet değiştirge önergesi verilmiştir. Söz konusu önergelerden (17) adedi planın bütünlüğünü bozmayacak nite
likte görülmemekle birlikte (8) önergeye Hükümetin katılmaması nedeniyle ret, (8) önerge ise kabul; (3) adedi 
de planın bütünlüğünü bozacak nitelikte görüldüğü için ret edilmiştir. Ayrıca, beş maddeyi içeren bir önergenin 
ilk (4) maddesi önerge sahiplerince geri alınmış ve önerge sadece son ve 5 nci maddesi ile kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler aşağıda sıralanmıştır. 
1. Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu, Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Tekirdağ Milletvekili Nihan 

îlgün, Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ile C. Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce tarafından verilen: sağlık sorunlarına ve ülkenin acil hekim ihtiyacına cevap ola
bilecek ilkelerin plan metninde yer almasına ilişkin (5) maddelik önergesinin, Hükümet tarafından yapılan 
açıklamalar üzerine önerge sahiplerince; (1) hekim sayısının artırılması (2) otel yatak kapasitelerinin hizmete 
açılması (3) genel sağlık sigortasının çıkarılma zamanmın saptanması ile (4) Rehabilitasyon Merkezleri kurul
masına ilişkin maddeleri geri alındı. Önergenin son ve (5) nci maddesi; Plan metninin Cilt : II Sayfa : 
877'deki (5) No. lu ilkesinden sonra aşağıda yazılı olduğu şekli ile yer alması kabul edildi. 

Cilt : II. Sayfa : 877'deki (5) No. lu ilkenin devamı olarak; «Hayati önem taşıyan ve hayat kurtaran ilaç
ların piyasada devamlı bulundurulabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır^» İbaresi eklendi. 

2. Kars Milletvekili Doğan Araslı, C. Senatosu Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu, Siirt Milletvekili Ne-
bil Oktay, Artvin Milletvekili Mehmet Balta, Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli, Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu ve İstanbul Milletvekili Metin Tüzün tarafından verilen ve Doğu, Güneydoğu Anadolu illerinde 
hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla; Plan metninin Cilt : II. Sayfa : 669'daki (12) No. lu ilkeye aşağıdaki 
ibarenin eklenmesi hakkındaki önergesi kabul edilerek söz konusu ilkenin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde oluş
turuldu. 

Cilt : II. Sayfa : 669 İlke (12) : 
«Gelir düzeyleri düşük ve gerice yörelerdeki, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki halkın uğraşı alanı .ı» 
3. Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sümer Oral, Bolu Milletvekili Müfit Bay

raktar, Konya Milletvekili Aydın Menderes, Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu tarafından verilen ve Pla
nın tasarruf ve finansman politikaları bölümüne açıklık getirilmesini isteyen önergeleri yapılan görüşmeler 
ve önerge sahiplerinin de mutabakatlarını bildirmeleri üzerine Cilt : I, Sayfa : 452'deki (740) No. lu parag
raf aşağıdaki şekli ile kabul edildi : 
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Cilt : I. Sayfa : 452, Paragraf : 740. 
«Tarım üreticisinin doğal koşullardan, doğan gelir istikrarsızlığını üreticinin kendi tasarruflarıyla giderecek 

tarım ürün sigortasının, Plan dönemi içinde yasallaşmasına çalışılacaktır.. Uygulama tarımda gönüllü ve de
mokratik kooperatifleşme ile birlikte geliştirilecektir^ 

4. Konya Milletvekili Aydın Menderes, Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sü
mer Oral, Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün, Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Çorum Milletvekili As
lan Topçubaşı, Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar tarafından verilen önergede, Plan metninin konutla ilgili bölümünde ve önerge sahiple
rince de görüşmelerden sonra benimsenen aşağıdaki biçimde değişiklik yapılması kabul olundu. 

Cilt : II, Sayfa : 895'deki (3) No. lu Paragraf : 
«Kentsel arsa kullanımının kamu yaran gözetecek biçimde etkin bir kanun düzenlemesi ve denetimi al

tında olması sağlanacak, kamu arazilerinin harita, kadastro ve tapu işlerinin en kısa zamanda sonuçlan
dırılmasına öncelik verilecek ve kentsel gelişme alanlarında uzun dönemde konut gereksinimini sağlamak 
üzere kentsel arsa üretimine öncelik verilecektir. Artan konut gereksinimini karşılamak, ailelerin ucuz nite
likli ve sağlıklı konuta kavuşturulmasını sağlamak için gerekli kurumsal ve yasal düzenlemeler gerçekleşti
rilecektir^» 

5. C. Senatosu Tabii Üyesi Suphi Karaman, C. Senatosu Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu, C. Sena
tosu Bolu Üyesi Neş'et Akmandor, Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve C. Senatosu Niğde Üyesi A. 
Emre İleri tarafından verilen ve Plan metninin Cilt : I, Sayfa 490'daki (875) No. lu paragrafın altına aşa
ğıdaki metnin 2 nci bent olarak alınması kabul edildi. 

Cilt : I, Sayfa : 490, Paragraf : (875) 
«Kamu veya Özel Sektörce yapılacak, yeri ve niteliği itibariyle önemli, iç ve dış güvenliği ilgilendiren tesis

lerin projelendirme aşamasında yer seçimi kararı verilirken, topyekun savunma ve milli seferberlik gerekleri 
de dikkate alınacaktır^» 

6. C. Senatosu Tabii Üyesi Suphi Karaman, C. Senatosu Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu, C. Senatosu 
Bolu Üyesi Neş'et Akmandor, Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve Aydın Milletvekili Muharrem Sö
keli tarafından verilen ve Plan metninin Cilt : II, Sayfa 913'te yer alan (22) No. lu paragrafının aşağıdaki 
biçimde değiştirilerek açıklık getirilmesini öneren önergeleri kabul edildi. 

Cilt : II, Sayfa : 913 Paragraf : (22) 
«Askeri yargının hızlı ve etkin bir biçimde uygulanmasına olanak verecek yasal ve yönetsel düzenlemeler 

yapılacak; Askeri yargıda toplu mahkeme sisteminden vazgeçilerek, tek hakimli mahkeme kurulmasına gidi
lecek, disiplin mahkemelerinde askeri hâkimlerin görevlendirilmeleri sağlanacaktır^» 

7. C. Senatosu Tabii Üyesi Suphi Karaman, C. Senatosu Kars Üyesi Muzaffer Şâmiloğlu, C. Senatosu 
Bolu Üyesi Neş'et Akmandor, Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli 
tarafından verilen ve 4. Plan metnini'.ı Cilt : II, Sayfa : 854'teki (8) No. lu paragrafında mevcut «... ve tüm 
ortaöğretim mezunlarının da katılabileceği...» cümlesinin çıkarılarak, söz konusu iikeninı aşağıdaki şekilde 
plan metninde yer alması hakkındaki önergeleri kabul edildi. 

CiSt: II, Sayfa : 854, Paragraf : (8) 
«Yükseköğrenime olan büyük talebin oluşmasındaki etmenlerden biri olan yedeksubaylik konusu yeni

den ele alınacaktır. Bu amaçla, ordunun gerek'siriimini ^karşılayacak nitelik ve nicelikte elemanların seçimine 
olanalk verecek yeni foir eHeımp. sistfpmıi gdiştirilerAtir » —— -— — - — 

8. Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü, Artvin Milletvekili Mehmet Balta, İstanlbul Milletvekili Metin 
Tüzün, İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve C. Senatosu Bolu Üyesi Neş'et Akmandor tarafından verilen 
ve orman ürünlerini ekonomiye en yararlı bir biçimde değerlemdirmıek ve kaynak ile hammadkile taleplerini 
dengelemdk gerekçesiyle 4. Plan metninin Cilt : II, Sayfa : 973'te yer alan 2031 - (1) No. lu paragrafımın aşa
ğıdaki ıbiçimkie deği^tirilmesii hakkındaki önergeleri kabul ediMi. 
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Cüt: H, Sayfa : 973, Paragraf : 2031 - (1) : 
«Kâğıt 'hamuru ve kâğıt teslislerini de içine alan Ulusal düzeyde bir orman ürünleri endüstrisi planlama ça

lışması, plan diönemi içinde ve ivedilikte tamamlanacaktır. 
Kâğıt ile mekanik orman ürünleri tesisleri için her düzeydeki entegrasyon bu planlama kapsamında dü

şünülecektir.» 
9. Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü, Artvin Milletvekili Mehmet Balta, İstanbul MiUetvekil Metin 

Tüzün, Sıvaıs Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve C. Senatosu Bolu Üyesi Neş'et Akmandor tarafından verilen 
ve 4. Plan metninin Cilt II, Sayfa • 973'te hedeflerle ilgili (2030) ncu paragrafındaki; « ... . . Orta Karadeniz 
kâğıt telisinin yapımı sürdürülecek . . » ibaresinin çıkarılması hakkındaki önergeleri kabul edildi. 

10. Bu arada Komisyon Başkanlığımn verilen değişiklik önergeleri üzerinde, gerekli görülen ve redaksi
yon niteliğinde değişiklik yapılabilmesi hususumda Başkanlığa yetki verilmesi hakkındaki önerisi oybirliği ile 
kabul edildi. 

Plan Bütünlüğünü Bozmayacağı Hükümetçe Belirtilen Ancak Reddedilen Önergeler : 
1. Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü, istanbul Milletvekili Sevil Korum, Isitanıbul Milletvekili Metin 

Tüzün, Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez, izmir Milletvekili Süleyman Genç, Zonguldak Milletvekili 
Avni Gürsoy ve Niğde Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli tarafımdan verilen ve Plan me/tninin Cilt : II, Say
fa : 1098'deki (2185) No. lu ilkesinin «V. Plan dönemi sonunda...» kelimesinin arkasına, «.... Kamu eliyle....» 
ilkesinin eklenmesini öneren önergeleri reddedildi. 

2. Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sü
mer Oral, Tekirdağ Milletvekili Nihan Ilgün; Çorum MiDetvefcili Aslan Topçubaşı, Eskişehir Milletvekili is
met Angı ve Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu tarafından verilen ve 4. Plan metninde kooperatiflere dönük 
otoriter sistem getirici, kooperatif ağalığına imkân veren ilkelerin kaldırılmasını öngören önergeleri redde
dildi.! 

3. Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Antalya Milletvekili Kaya Çakrnakçı, Manisa Milletvekili Sü
mer Oral, Tekirdağ Milletvekili Nihan Ilgün, Çorum Milletvekili Aslan Topçubaşı, Ordu Milletvekili Bilâl Ta
ranoğlu, Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve C. Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demıir Yüce tarafından verilen ve «Planda karma ekonomi düzenine bağlılığın açıkça belirtilerek 
bu düzene aykırı politika ve ilkelerin Plan metninden çıkarılmasının gerektiği» hakkındaki önergeleri, böyle 
bir anlayışın Plan metninde aslında olmadığı nedeniyle reddedildi. 

4. Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sümer Oral, Bolu Milletvekili Müfit Bayrak
tar, Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Çorum Milletvekili Aslan Topçubaşı, Tekirdağ Milletvekili Nihan 
Ilgün, Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu, Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve C. Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce tarafından verilen ve 4. Plan metninde yer alan «Balkanlar Kuruluna vergi hadlerinde hız
la değişiklik yapabilme yetkisinin verilmesine» ilişkin politikanın, Meclislere ait bir yetkinin yürütme organı 
na devri anlamanı taşıdığı gerekçesiyle çıkartılması talebini kapsayan önergeleri reddedildi. 

5.; Konya Milletvekili Aydın Menderes, Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sümer 
Oral, Tekirdağ Milletvekili Nihan Ilgün, Çorum Mületvekil Aslan Topçubaşı, Ordu MilletvekiM Bilâl Ta
ranoğlu, Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, C. Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı tarafından verilen önergede, 4. Plan metninde; 
«kaynak dağılımının piyasa mekanizması ile Plan mekanizmasının birlikte gerçekleştirildiğinin tespit olundu
ğu, kamu kaynaklan ile özel kaynakları plan mekanizması içine sokacak yeni tedibirlJerifl gerekliliğinden» söz 
edildiğine işaret edilerek, bu düşünce ile ileride merkezi planlamaya gidişin öncüsü alarak kullanılabilecek bu 
ilkenin Plan metninden çıkarılması önerildi, Hükümetçe verilen yanıtta böyle bir yorumun yersiz olduğu ör
neklerle belirtildi ve önerge reddedildi. 

6. C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Eskişehir Milletvekili ismet Angı, Manisa Millet
vekili Sümer Oral, Tekirdağ Milletvekili Nihan Ilgün, Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, Denizli Milletve
kili E. Atıf Şohoğlu, Çorum Milletvekili Aslan Topçubaşı, Antalya MilletvekiM Kaya Çakmakçı, Ördü Millet
vekili Bilâl Taranoğlu tarafından verilen ve 4. Plan metninde «ticaret politikası başlığında yer alan ilkelerin 
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ilk safhada Devlet kontrolüne alınmas-ı ve ilerici bir safhaya iç ticaretin Devleüe0rilrnesi amacına dönük ol
duğu» öne sürülen ibarelerin plan metninden çıkarıl masat talep eden önergeleri reddedildi 

7, Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü, Kars Milbtvökili Doğan Arafslı, İstanbul Milletvekili Metin Tu
zun, C. Senatosu Bolu Üyesi Neş'et Akımanıdor, Artvin Milletvekili Mehmet Balta tarafından verilen ve 4. Plan 
metninin Cilt : I, Sayfa : 514'te köylüye dönük politikalar bölümüne; «ormanların korunması bakımından, or
man gözetim ve işletilmesinde orman köylüleri ile Devlet işbirliği OR - KOP aracılığıyla sağlanacaktır.» cüm
lesinin eklenmesine ilişkin önergeleri; Plan metninde kooperatifçiliği yaygınlaştıracak özendirme ilkelerine yete
rince yer verildiği kooperatif adlarının açıkça yazılmasının sakıncalı olacağı gerekçesiyle reddedildi. 

8. Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez, Zonguldak Milletvekili Avni Gürsoy, izmir Milletvekili 
Süleyman Genç, Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli, İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve Konya Mil
letvekili M. Yücel Akıncı tarafından verilen ve «Petrol ürünleri ile petro - kimya sanayiinin birlikte yürütül
mesi gerekli yatırımlar» olduğu gerekçesiyle 4. Plan metninde değişiklik yapılmasını öngören önergeleri, böyle 
bir ayrımın teknik bir zorunluluk olduğu, aslında her iki sanayiin yekdiğerinden bağımsız düşünülmediği yo
lundaki Hükümet görüşünden sonra reddedildi. 

Planın Bütünlüğünü 'Bozacağı Hükümet Tarafından Belirtilerek Reddedilen Önergeler : 
1. Konya • Milletvekili Aydın Menderes, Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sümer 

Oral, Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu, Antalya Milletvekili Kaya Çak
makçı, Tekirdağ Milletvekili Nihan Îlgün ve Eskişehir Milletvekili ismet Angı tarafından verilen ve 4. Plan 
metninde; «Kamu Kurumlarının Sosyal Güvenlik Kurumlarının, Kamu Vakıflarının mevduatlarını, mevduat 
toplayan Kamu ihtisas Bankalarına yatırılmasının mecburi olacağı» ilkesinin, «Devletin Kamu ve Özel Sektöre 
eşit davranmasını gerektiren kurala ve karma ekonomi düzenine aykırı» olduğu gerekçesiyle bu ilkenin metin
den çıkarılmasını öngören önergeleri; 

2. Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı, Manisa Milletvekili Sü
mer Oral, Tekirdağ Milletvekili Nihan îlgün, Çorum Milletvekili Aslan Topçubaşı, Eskişehir Milletvekili 
îsmet Angı, Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu ve C. Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce tarafından verilen ve «4. Planın para - kredi - bankacılık sisteminin tümüyle 
Devlet kontrolü altına alınmasını öngören politika ve ilkeleri» içerdiği, bununla ilgili olarak «Dış ticaretin ve 
bankacılığın birlikte denetim altına alınmak istendiği, bu denetimin amacının özel kaynakları da doğrudan 
Kamunun emrine vermek olduğu» gerekçeleriyle plan metninin para - kredi bölümlerinde yer alan (a), (b), 
(c) ve (d) işaretli hükümlerin, Anayasa çerçevesinde yeniden yazılmasını öngören önergeleri ile, 

3. Denizli Milletvekili E. Atıf Şohoğlu, Manisa Milletvekili Sümer Oral, Bolu Milletvekili Müfit Bay
raktar, Antalya Milletvekii Kaya Çakmakçı, Çorum M ületvekili Aslan Topçubaşı, Tekirdağ Milletvekili Nihan 
Îlgün, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu ile C. Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce tarafından verilen ve 4. Plan metninde; «15 milyar lira tutarında kamu fonunun, serma
ye transferi olarak, kooperatiflere aktarılacağının öngö'üldüğü» ifade edilerek «bu bölümün metinden çıkarıl
masını» yerine «kooperatifçiliğin gelişmesi amacıyla idari tedbirlerin alınması ilkesinin getirilmesini» öneren 
önergeleri; 

77 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendi hükümlerine uyularak görüşüldü. 
— Hükümet; bu bölümde yer alan ilk önergede sözü edilen ilkenin aslında bugünkü uygulamanın sürdürü

leceğini belirttiğini ve rasyonel bir ilke olduğunu, ilkenin Plan metninden çıkarılmasının planın bütünlüğünü bo
zacağım, 

— Para - kredi - bankacılık sisteminin tümüyle Dsvlet denetimine alındığı yolundaki önergenin yanlış bir 
değerlendirme sonucu olduğunu, planın hiçbir bölümünde «Özel kesime ya hiç ya da sınırlı veya güdümlü kre
di verileceği yolunda bir ibare yer almadığını aksine özel kesimin kalkınma ve gelişmedeki payım açıklayı
cı ve koruyucu ilkelere yer verildiğini, önergede değiştirilmek istenen somut bir öneride bulunmadığını, tüm 
bölümün Anayasa hükümleriyle uyumlu bulunduğu açıklanmış ve bir bütünlüğü olan bölümün değiştiril
mesi halinde planın bütünlüğünün bozulacağı, 

— «Kooperatiflere sermaye transferi olarak 15 milyar lira tutarında fon aktarılacağını» ifade eden öner
geyi yanıtlayan Hükümet sözcüsü, sö zoknusu 15 milyar TL.'sının «sermaye transferi» olmayıp «yatırım tu-
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tari» olduğunu açıkladı, bu kaynağın çıkarılması halinde planın yatırım dengesinin bozulacağım belirtti. Yapı
lan oylama sonucunda her üç önergede reddedildi. 

Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planına ilişkin olarak düzenlenen raporumuz, Genel Ku
rulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur^ 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Trabzon 

Hasan Güven 

Sözcü 
İstanbul 

Bazı önlemlere ilişkin kar
şıt oy yazım eklidir. 

Sevil Korum 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Adana 

M. Kemal Küçiiktepepınar 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 
İmzada bulunamadı. 

Afyonkarahisar 
Muhalefet şerhim eklidir. 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Kemal Erkovan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Artvin 
Mehmet Balta 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Bahkesir 
Necati Cebe 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Bolu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Müfit Bayraktar 

Bolu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Çorum 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Aslan Topçubası 

Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

E. Atıf Şohoğlu 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Eskişehir 
Muhalefet şerhim eklidir, 

İsmet Angı 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

İstanbul 
Metin Tüzün 

izmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Konya 
Mukbil Abay 

Konya 
Yücel Akıncı 

Konya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Aydın Menderes 

Manisa 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Sümer Oral 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Niğde 
A. Emre İleri 

Ordu 
İdris Gür soy 
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Ordu 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Bilâl Taranoğlu 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Nihan îlgün 

Samsun 
Bahri Cömert 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Tabii Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Suphi Karaman 

Zonguldak 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Ahmet Demir Yüce 

MUHALEFET ŞERHİ 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağı : 
1. Anayasanın 41 ve 129 ncu maddelerinde öngörülen kalkınmanın ekonomik, sosyal ve kültürel bir bü

tünlük içinde gerçekleştirilmesine imkân verecek bir ahenk ve denge kurarak hazırlanmamış bulunması; 
2. Sosyal ve Kültürel politikaların, amaçların ve değerlerin sadece birer araç olarak ele alınmış bulun

ması; bunları iktisadi kalkınmanın araçlarından biri olarak değerlendirmesi; kendilerine ait özel amaçlara yer 
ve değer verilmemiş olması; 

3. Kalkınmanın üç boyutundan biri ve en önemlisi olan KÜLTÜRE, Stratejide «amaç» olarak dahi hiç 
yer verilmemiş olması; eğitimin bazı amaçlarıyla karıştırılmış görünmesi; 

4. Gelir ve harcamaların günün şartlarına göre düzenlenmesi amacı ve gerekçesiyle Bakanlar Kuruluna 
vergi hususunda TBMM'ne ait yetkilerin devredilmek istenmesi; 

5. Kamu kesiminde, karma ekonominin ilkelerini sarsan, aşan ve zedeleyen bir anlayışla aşırı Devletleştir
melere yönelmesi; özel sektör için aşırı sınırlamalar getirmek suretiyle özendirici ve güven sağlayıcı olmaktan 
uzaklaşması; 

Sebepleriyle ANAYASA'ya ve 77 sayılı Kanuna aykırıdır. 
Bu bakımdan Taslağın, belirttiğimiz Anayasa ve Kanunun temel ilkelerine ve tercihlerine, özellikle de planın 

bütünlüğüne ters düşmeyecek şekilde yeniden hazırlanması için Hükümete iadesi gerekmektedir. 

Antalya Milletvekili 
Kaya Çakmakçı 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Eskişehir Milletvekili 
İsmet Alp 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Manisa Milletvekili 
Sümer Oral 

Konya Milletvekili 
Aydın Menderes 

Ankara Senatörü 
Yiğit Köker 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

Çorum Milletvekili 
Aslan Topçubaşı 

Denizli Milletvekili 
Atıf Sohoğlu 

Aydın Milletvekili 
1. Cenap Ege 
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DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TASLAĞINDAKİ BAZI ÖNLEMLERE ÎLlŞKİN 
KARŞIT OY 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağmdaki Bazı Önlemlere İlişkin Karşıt Görüşlerim Aşağıda be
lirtilmiştir : 

1. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağının II nci cildinin 1178 nci sayfasında «Karayolu taşıtları 
imalat sanayii» nin ilkeler ve politikalarını belirleyen önlemlerden ikincisinde, motor ve aktarma organlarının 
salt yurt içinden karşılanması öngörülmüştür. Bu ilke yeterli değildir. Ekonomiyi yönlendirme niteliği olan 
bu temel sanayi dalında, «ölçek ekonomisi» çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu sanayiin teknolojik gelişme
deki etkisi ekonomik yönü kadar önemlidir. Erişilen teknoloji düzeyi diğer sanayilerin ve giderek bütün sek
törlerin teknolojisini etkileyip belirleyecek niteliktedir. Bugün otomotiv sanayiinde dağınık bir yapı oluşmuş, 
bunun sonucunda yan sanayide beliren dağınıklık yeterli kalite kontroluna gerek. duymayan, teknolojik geliş
meleri izleyemeyen 900 yan sanayi firmasını ortaya çıkarmıştır. Bu yapı da önemli ölçüde dışa bağımlılığı 
getirmiştir. 

Motor ve aktarma organları üretim tesislerinde aynı yapının oluşması, sektörün gelecek ve ekonominin yön
lendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu Amaca yönelik olarak 1975'te kamu sermayesi ile büyük 
ölçekli üretim yapmak ve bugün oluşan dağınık yan sanayi yapısını düzenlemek için TÜMOSAN kurulmuş ve 
yatırıma başlamıştır. Dış rekabete açılabilecek nitelikte üretim ancak büyük ölçek gerektiren yeni teknoloji ile 
sağlanabilir. Bugün özel otomotiv sanayii firmaları çok küçük ölçekte ve ancak kendi üretimlerinin gereklerini 
karşılayacak sayıda motor ve aktarma organı üretimi için yatırıma ve bazıları üretime başlamıştır. Mevcut 
tesislerin çalışmasının engellenemeyeceği açıktır. Ancak, yeni tesisler kurulmaması ve TÜMOSAN tarafından 
üretilecek motor ve aktarma organının özellikle binek arabaları dışında yatırım malı niteliği taşıyan taşıt araç
ları sanayiinde kullanımı yurt ekonomisi açısından zorunluluk dur. 

Öte yandan Dördüncü Plan taslağında aynı «Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii» başlığı altında yer alan 
2290 sayılı paragrafta «Karayolu taşıtları üretimi yurt içi talebi karşılayacak 1983 yılında kamyon, otobüs ve 
binek otomobili dışsatım konusu olacaktır» denilmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi, ancak, dış pazarlarda re
kabet edebilecek nitelikte otomotiv sanayii ürününün üretilmesiyle olasıdır. Bu ise ancak TÜMOSAN'ın dış 
rekabete olanak verecek nitelikte üreteceği motor ve aktarma organı kullanılması ile gerçekleşir. 

Bu nedenlerle, söz konusu önlemin, «Binek arabaları dışındaki taşıtların (traktör dahil) motor ve aktarma 
organları (dişli kutusu, arka aks) üretimine yönelik yeni yatırımlar TÜMOSAN tarafından yapılacaktır, 
Mevcut tesislerin TÜMOSAN'ın üreteceği motor ve aktarma organını kullanması özendirilecektir.» şeklinde 
yer alması, 2290 sayılı paragrafta yer alan hedefle tutarlı olduğu gibi, yurt ekonomisinin yönlendirilişi ve geli
şimi açısından geçerlidir. 

2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam taslağının II nci cildinin 1144 ncü sayfasında yer alan «elektriksiz 
makine imalat sanayii» nin ilkeler ve politikalarım belirleyen önlemlerden 7 ncisinde, «traktör üretimine yö
nelik kamu projesinin uygulamasının hızlandırılacağı» na ilişkin önlem yetersizdir. Başlayan yatırımların ger
çekleşmesiyle traktör üretiminde yurt içi talebi aşan ve dışsatıma yönelebilecek bir kapasite oluşacaktır. Bu ka
pasitenin dışsatımı ile değerlendirebilmesi için TÜMOSAN'ın projesinin hızlandırılması yanında, öncelik alması 
gerekmektedir. Yukarıda belirtilen gerekçeler bu alanda, da aynen geçerlidir. 

Öte yandan önümüzdeki yıllarda traktöre olağanüstü talep artışı beklenmektedir. Bu büyük talep, üretilen 
ve dıştan alman traktörlerin dağıtımının kamu eliyle ve öncelikle Türkiye Zirai Donatım Kurumun'ca yapılma
sını gerektirmektedir. Ayrıca, geçmiş yıllarda çok çeşitli markalarda traktörün dışalımı, bu traktörlerin bakım 
ve tamirinde, yedekparça gereksinmelerinin karşılanmasında sorun yaratmaktadır. Yedek parça ve bakım ve ta
mir için diğer gereksinmelerin bir kamu kuruluşunca yapılması bazı yedekparçaların dışalımla karşılanması 
yerine yurt içi üretimle karşılanmasına olanak verebilir. Kullanıma için kolaylık ve traktör parkımn en rasyo
nel nitelikte ve dışa bağımlılığı azaltarak değerlendirebilmesi açısından da böyle bir yaklaşımda yarar vardır. 
Bu görevin de Türkiye Zirai Donatım Kurumuna verilmesi gerekir. 
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3. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağının ikinci cildinin 1099 ncu sayfasında yer alan «demir - çe
lik sanayii» nin ilkeler ve politikalarının belirleyen önlemlerden beşincisinde, salt dışalım yoluyla sağlanan de
mir - çelik ürün ve ara ürünlerinin dağıtımının kamu kuruluşlarınca yapılacağı belirtilmiştir. Yurt içinde üre
tilen demir - çelik ürünlerinin dağıtımının da kamu kuruluşlarınca yapılması ürünün temel girdi olması nede
niyle zorunludur. 

İstanbul Milletvekili 
Sevil Korum 

Muhalefet Şerhi 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dokümanı Cilt : II, Sayfa : 1178 Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii 
bölümü, ilkeler ve politikalar kısmında 2296 (2) maddedeki motor ve aktarma organları sanayiinin özel sektör 
eliyle de gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi ilkesine karşıyım. 

Motor ve aktarma organları sanayii, sanayileşme sürecinde bulunan Türkiye açısından sürükleyici ve kont
rol edici ciddi bir sektördür. O itibarla bu sanayiin kamu eliyle geliştirilmesi görüşünden yanayım. 

Bolu Milletvekili 
Halûk Karabörklü 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 824) 




