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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Pla
nının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu üzerin
de bir süre görüşüldü. 

16 . 11 . 1978 Perşembe günü saat 10,00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 18.15'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sırrı Atalay Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

II. GELEN KAĞITLAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 

Karamullaoğlu'nun Tahvil ve Döviz Komisyonuna 
dair sözlü sorusu. (6/101) (Başbakanlığa gönderilmiş
tir). 

Yazılı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun Erzurum ili Oltu ilçesinin Beden-
dibi mevkiinde 1977 yılı içinde yapımı ihale edilen 
köprü inşaatına dair yazılı sorusu. (7/998) (Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığına gönderilmiştir). 

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Erzurum - Kandilli kasabası (Daphan) 
mevkiini sulamak için yapımı sürdürülen Serçeme 
Barajına dair yazılı sorusu. (7/999) (Enerji ve Tabii 
Kaynaiklar Bakanlığına gönderilmiştir). 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Devlet eliyle kurulmuş matbaa
lardan birinin halkın matbaası şekline dönüştürül
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı sorusu. 
(7/1000) (Kültür Bakanlığına gönderilmiştir). 

» • - < ^ • •»« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Mehmet ÜnaJdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — 7 nci Birleşimi açıyorum. 

/. __ Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkın
ma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 
(S. Sayısı : 824) (1) 

BAŞKAN — Plan Karma Komisyonu raporu 
üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz edeceğim. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Raporun okunması kabul edilmediği için, rapor 
üzerinde 10 dakikalık bir açıklamayı Komisyon ya
pacak. Komisyona söz veriyorum. 

Plan Karma Komisyonu adına Hasan Güven, bu
yurunuz. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Yüce Senato, Dördüncü Beş Yıllık Planın tartış
ması maksadıyla toplanmış bulunmaktadır. Tamamen 
teknik mahiyette çalışmalarda bulunan Plan Karma 
Komisyonumuz, Planı tartışarak rapora bağlamak su
retiyle de huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Olum
lu katkılarınızla gelecek yıllar için sosyo - ekonomik 
alanda Türkiye'ye hayırlı ufuklar açacağı kanaatin
deyiz. 

Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddeleri gereğince 
kalkınmamız plana bağlanmıştır. İktisadi, sosyal, kül
türel hayatın kalkınma plânına dayanacağı Anayasa 
emrinde olmakla beraber, bu Planın, Plan Karma Ko
misyonunda bir arkadaşımızın da özetlediği gibi özel 
bir durumu vardır. Aslında demokratik ilkeler içeri
sinde plan tartışmaları, aldığı istikametler nedeni ile 
tartışmalı geçeceği yerde, son derece uyumlu geçmiş
tir. Bunun da temelinde şu nedenler yatmaktadır : 

(1) 824 S. Sayılı basmayan 15 . / / . 1978 günlü 
6 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Bir siyasi iktidar, devamlı hükümet olma olanağı
na kavuşursa, planını kendi görüş ve doğrultusunda 
hazırlama olanağına sahip olur. Şayet, planı uygula
yan hükümetlerin sayısı çoğalırsa, plan dönemindeki 
işlerin, görüşlerin şekline göre değişeceği ve ona gö
re de birçok işlerin başlaması sonucu yeni plan dö
nemleri, eski dönemin birçok işlerine angaje olma du
rumuna düşer. O bakımdan, bu Planın, niteliği bakı
mından bugünkü Hükümetin görüşünü tam yansıtma
sına olanak yoktur. 

Geçen devrede 1 trilyon 224 milyarlık proje pake
tinden ancak ve ancak 300 milyarlık kısmı yapılabil
miş, 924 milyarlık proje paketi geçen Plan dönemin
den; yani Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden, Dör
düncü Beş Yıllık Plan dönemine intikal etmiştir, Bun
ların birçoğu başlamış işlerdir, birçoğu yarıyı geçmiş 
işlerdir. Gayet tabiidir ki, yeni Hükümetin kendi gö
rüş ve seçeneklerine göre bunlardan vazgeçmesi dü
şünülemez. Onun için geçmişteki birçok işlere angaje 
durumundadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Temel sorunlarımız; hızlı sanayileşme, sağlıklı 

kentleşme, istihdamın azaltılması, fiyat hareketlerine 
çare bulunması, gelirlerin adil dağılımı, ödemeler den
gesindeki darboğazların aşılması, bölgelerarası dengeli 
kalkınma, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, sosyal gü
venliğin artırılması gibi yığınlar halinde önümüzde 
durmaktadır. 

15 yıldan beri planlı kalkınmaya geçmiş bulunu
yoruz. Kabul etmek lazım ki, bütün gelenekleriyle 
planlı dönemde tam oturmuş bir halimiz yok. Çözüm 
bekleyen sorunlarımızın bir kısmı başlangıç noktası
nın gerisine de gitmiştir. Bunda da demin bahsetti
ğim gibi, hiçbir parti ayırımı yapmadan, siyasi dalga
lanmalar sonucu birçok hükümetlerin, bu devrede iş
başına gelip, birbirine karşıt görüşlerle birinin yaptığı
nı diğerinin bozar nitelikteki girişimleri neden olmuş
tur. 
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Sermaye hareketleri çağımızda son derece geniş bo
yutlar kazanmıştır. Sanayileşmemiz bu devrede dışa 
bağımlılığını artırmıştır, işsizlik oranı geçmişe nispet
le daha fazla artmıştır. Sağlıklı kentleşme yerine, 
gecekondu afetinin kentleri sardığı sağlıksız bir kent
leşme sorunu ortaya çıkmıştır. Ödemeler dengesinde, 
tkinci Plan döneminde beş yıllık açık 3 milyarı geç
mezken, bir yıllık açık, Üçüncü Plan döneminin son 
üç yılında 3 milyarın üzerine çıkmıştır ve 1977 yılında 
da 4 milyarı bulmuştur ve Türkiye'nin kanımca en 
büyük darboğazı ödemeler dengesindeki bu açıktır. 

Üçüncü Plan döneminde kalkınma hızı % 7,4 ola
rak öngörülmüştür; fakat Planın tamamlanması sonu
cu bu hız % 6,5'e düşmüştür. 1977 yılında ise % 4'ün 
de altına düşmüş bulunmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma hızı 
% 8,2 olarak öngörülmüştür. Ancak, Dördüncü Beş 
Yıllık Planın ilk yıllarında bu hızı bulmak olanağı ol
madığını açıklamak isteriz. Son yıllarında dahî. hızlı 
bir gelişmeyi öngörmek suretiyle ortalama % 8'in üze
rine çıkması düşünülmektedir. 

Tarımda katma değere katkısı % 5,3, sanayide 
% 9,9, hizmetler kesiminde % 8,5 öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Üçüncü Plan döneminde çözemediğimiz ve Dör
düncü Plan döneminde hızla çözmemiz gereken sorun
ların başında enerji sorunu gelmektedir. En büyük 
darboğazımız bu konudadır. Elektrik enerjisi, su kay
naklarımızdan ancak % 11 oranında yararlanmak su
retiyle geliştirilmektedir. Halbuki, Batı Avrupa mem
leketlerinde % 60 - % 90 arasında bir yararlanma 
oranı vardır. Kaldı ki, daha çok termik santrallara 
dayalı bir elektrik üretme sistemimiz vardır. 

Üçüncü Planın son yılı olan 1977 yılında 20 mil
yar 500 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretmi
şiz; 1978 yılında ise, 22 milyar 400 milyon kilovat/saata 
ulaşılmıştır. Fert başına 498 kilovat/saat elektrik ener
jisi üretmekteyiz ki, bu miktar Yunanistan'da 2 bin 
kilovat/saati, Bulgaristan'da 3 bin, Avrupa'nın diğer 
memleketlerinde 4 binle 10 bin kilovat/saat arasında 
değişmektedir. 

Planda tam manasıyla aleyhte bir şey olmamakla 
beraber, açıklığa kavuşmayan bir husus vardır ki, Sa
yın Bakandan bu konunun da açıklığa kavuşturulma
sını özellikle konuşmasında bekleyeceğiz. O da şu
dur : 

Geçmiş hükümetler devresinde başlatılıp, son Hü
kümet döneminde olgunlaşmaya ulaşan Sovyetler 
Birliği ile Türkiye arasındaki ticari münasebetler pa

ketinde Doğu Karadeniz yöresinde bir rafinerinin ku
rulması mevzuu vardı. O bölgede kömür, linyit bu
lunmadığı gibi, yurdun Kuzeyde en uzak köşesi olma
sı bakımından, ulaşımın da getirdiği yük sonucu akar
yakıtların oraya ulaşması büyük külfetlere mal olu
yordu. Sovyetler Birliği ile yapılan anlaşma sonucu 
orada bir rafineri kurulması mevzubahisti ki, o husu
sun açıklığa kavuşturulmasında yarar olduğu kanı
sındayım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde tarıma da 

son derece önem verilmektedir. Zira, tarımda sulama 
sahaları sulanan arazinin bugüne kadar % 25'i civa
rında gelişmiştir; 8,6 milyon hektarlık sulanır arazi
den ancak 2,6 milyon hektarlığı sulanabilmektedir 
ki, bunun bu Plan döneminde 650 bin hektar artırıl
mak suretiyle ve bilhassa sanayie de kaynak yaratıcı 
olma rolünde tarımdan yararlanmak düşünülmekte
dir. 

İstihdam sorunu, son yıllarda Türkiye'nin en çok 
sıkıntı çektiği bir konudur. 1978 yılında 1 milyon 600 
bin insan işsizdir. Gizli işsizlerin sayısını da 740 bin 
olarak kabul edersek, 2 milyon 340 bin insan işsiz 
bulunmaktadır ki, bu oran % 13,9'dur. 

Dördüncü Plan döneminin son yılı olan 1983 yı
lında işsiz sayısının 1 milyon 100 bine indirileceği, ta
rımdaki gizli işsiz sayısının da 620 bine düşürüleceği 
öngörülmektedir ki, bu sonuca varılabilirse, Türkiye 
için son derece olumlu adımlar atılmış olacaktır. 

Eğitim konusunda, işe dönük eğitime, meslek 
okullarına önem vermek suretiyle her insanı bir be
ceri sahibi kılmak suretiyle kendiliğinden iş yapar ve 
iş bulur hale getirmek de bu Plan döneminde öngö
rülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dördüncü Beş Yıllık Planın getirdiği önemli ko

nulardan biri de, Türkiye'de bugün hayat pahalılığı
nı en çok etkileyen konut sorununa akılcı bir çözüm 
bulmak suretiyle hem hayat pahalılığını etkileme, hem 
de insanların insanca yaşayabileceği bir konut sahibi 
olabilme imkânlarını getirmesidir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde hedeflere 
varabilmek için insangücünü de eğitmekte ve dolayı
sıyla Kamu İktisadi Kuruluşlarına yön vermekte de 
önemli adımlar atılacağı öngörülmektedir. 

Bugün, KİT'lerin durumu son derece acı bir şe
kilde gelişmektedir. Milli ekonomiye en büyük zara
rın, işletmeciliğin bilinmemesi sonucu geldiği görül
mektedir. Geçmiş dönemlerde buralara sadece tek-
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nik adamlarla doldurulup; piyasa mekanizmasını iyi 
bilmeyen, ekonomik gelişmeleri iyi hesaplamayan 
kişilerin yönetime hâkim olması sonucu, KİT'ler dur
madan açık verir hale gelmiştir. Halbuki, bugün Ba
tı Avrupa'da artık KİT'ler bir işletme sorunu olma
sı dikkate alınarak, bu yönetimlerin başına uzun tec
rübelerden geçmiş, uzun seneler emek vermek sure
tiyle başarı sağlamış insanların getirilmesiyle reorga-
nizasyon sorunu çözülmekte, KİT'leri de milli eko
nomiye katkı verici bir noktaya getirmek hedefi alın
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'nin, Dödüncü Beş Yıllık Plan dönemin

de hamle yapabilmesi için şu hususlarda somut, göz
le görülür hamleler yapması zorunludur. 

Eğitim sorununda Plan hedeflerine uygun bir gi
dişle beceri sahibi, meslek sahibi, işe dönük yapılı 
insanların yetiştirilmesi ve bunları yetiştirecek ku
rumların sağlam temellerinin atılması; 

Sağlık sorununun çözümünün, tam manasıyla bir 
Devlet sorunu olarak ele alınması, Tam Gün Yasa
sının noksanları da giderilmek suretiyle hedeflere 
doğru gidilmesi; 

Konut sorununda bütün açıkları kapayacak, ileri
ye doğru ümit verici, toplumda sağlıklı konutların ya
pılmasının temin edilmesi; 

Ulaşım sorununda hızlı adımların atılması gerek
mektedir. Dört tarafımız denizlerle çevrili olmasına 
karşın ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de 
o zamana nispetle son derece ileri bir demiryolu ağı 
bulunmasına karşın, bugün ulaşımımızın % 76'sı ka
rayoluyla yapılmaktadır ki, akaryakıt nedeniyle bü
yük dövizlerimiz bu sektöre gitmektedir. Yine, oto
motiv sanayii, birçok dövizimizi bu sektör eliyle çe
kip yabancı memleektlere akıtmaktadır. Karayolcu-
luk, bağlı bir işletme olması nedeniyle ayrıca mem
lekete büyük de yük olmaktadır. 

Bunun yanı sıra, büyük pahalılık harekâtını dur
durmak amacıyla, temel ihtiyaç maddelerinin fiyat
larında sıkı bir Devlet kontrolünün bulundurulması 
gelmektedir ve ondan sonra da işsizlik illetine çare 
bulucu bazı somut gelişmelerin yanı sıra, gelir da
ğılımındaki adaleti sağlamaya da son derece önem 
vereceğiz. 

Kırsal alanda yaşayanlar taban fiyatlarından hak 
ettikleri imkânları almak suretiyle durumlarım düzelt
mişlerdir. İşçiler, pazarlık gücüyle, toplu sözleşmelerle 
imkânlarına kavuşmuştur; ama bu olanaklardan mah
rum büyük bir memur kesimi ve memur emeklileri, 

I pazarlık gücü olmaması nedeniyle milli gelirden hak 
ettikleri payı alamamaktadır. Yetki Yasasında bunu 
ayarlayacak, dengeleyecek bir kuruluşun mevcudiye
ti ileri için ümit vermekle beraber, burada somut 
adımlar atılmak suretiyle milli gelirden herkesin eme
ğine ve katkısına göre pay alacağı bir düzenin de bu 
devrede kurulması gerekmektedir. 

Yine, kırsal alanda yaşayan topraksız köylünün, 
gelecekte daha ümitli bir yaşam düzeyine ulaşabil-

I mesi için, hakça düzeni kapsayan bir toprak reformu-
I nun da bu devrede gerçekleşmesi gerekmektedir. 
I Sayın Başkan, sayın üyeler; 

I Bu çerçeve içerisinde, bilhassa, geçmişin birçok 
yarı kalmış işlerini devralan bu Planın, günün ihti-

I yaçlarını da dikkate alarak ahenkli bir şekilde yürü-
I tülmesiyle, Türk Milletine, iktisadi ve sosyal alanda 
I hayırlı ve uğurlu sonuçlar getirmesini diler, hepinizi 
I saygılarımla selâmlarım. (CHP, Cumhurbaşkanınca 
I S. Ü. Grupu ve MBG sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Plan Karma Komisyonu raporu üze-
I rinde grupları ve şahısları adına söz istemiş olan sa-
I ym üyeleri sırasıyla takdim ediyorum: 

Sayın Kâmil Karavelioğlu, Milli Birlik Grupu 
I adına, 
I Sayın Sıtkı Yırcalı, Adalet Partisi Grupu adına. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı-
I na Sayın Fikret Gündoğan. 

I Şahısları adına söz istemiş olan sayın üyeleri tak-
I dim ediyorum: 
I Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın İskender Ce

nap Ege, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Ziya Gökalp 
Mülayim, Sayın Suphi Karaman, Sayın İsmail İlhan, 
Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın Mukbil Abay, Sayın 
Lütfi Doğan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Kad
ri Kaplan, Sayın Münir Daldal, Sayın Cahit Dalokay, 
Sayın Macit Zeren, Sayın Kemal Cantürk, Sayın Sait 
Mehmetoğlu, Sayın Hasan İldan, Sayın Kâzım Ka-

I raağaçlıoğlu, Sayın Akıp Aksaç, Sayın Safa Reis-
oğlu, Sayın Zeyyat Baykara, Sayın Hilmi Fırat, Sa
yın Namık Kemal Şentürk, Sayın Orhan Vural, Sa
yın Niyazi Unsal, Sayın Yiğit Köker, Sayın Sabahat-

I tin Savcı, Sayın Ahmet Özmumcu, Sayın Mehmet 
I Özgüneş, Sayın Cevdet Aykan, Sayın Sadettin Demir-
I ayak, Sayın Reşat Oğuz, Sayın Besim Üstünel. 
I Milli Birlik Grupu adına Sayın Kâmil Karavelioğ-
J lu, buyurunuz efendim. 
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MB GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Grupum adına hepinizi saygılarımla selamlayarak 
sözlerime başlıyorum. 

Ben bazı konular üzerinde özet yorumlarımızı si
ze intikal ettirerek konuşmamı sürdüreceğim. Bazı 
kanıtlar bulmak için küçük rakamları huzurunuzda 
ifade etmek zorunda kalırsam, şimdiden özür dilerim. 
Aslında konuşmamı hiçbir zaman bir rakam kalaba
lığına boğmayacağım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının gecik
miş olmasına rağmen, daha elverişli bir ortamda ya
sama kararı haline gelmesini geçen sene en başta sa
vunanlardan biriydik. Güvenilen ve tutarlı bir plan 
yapılmasını savunmuştuk. Ayrıca, bu dönemde 
(1978 yılı) ekonominin içinde bulunan dağınıklığını 
toparlama imkânına kavuşmasını ummuştuk; ama 
hemen ifade etmek istiyorum ki, 1978 yılı, ekono
miye olumlu bir katkıda bulunamadı, bunu üzülerek 
beyan etmek istiyorum. 

Önümüzdeki Planın ciddi bir plan çalışması oldu
ğundan Hiç kuşkumuz yok. Bu Plan, Türk ekonomi
sini dört başı mamur bir tarzda değerlendirdi. Eme
ği geçenlere Grupum adına özellikle teşekkür ediyo
rum. Çok temenni ediyoruz ki, geçmiştekilerin ak
sine bu Plan, memleketimizin içinde bulunduğu ko
şulları isabetle değerlendirebilmiş olsun ve gerçekçi 
çözümlerle dengeli bir toplumsal hayatın kurulma
sına ön ayak olabilmiş olsun. 

Şimdi kısaca geçmişe bakmakta fayda görüyorum. 
27 Mayıs Anayasasında 41 ve 129 ncu madde yer 

aldığı zaman, Türkiye'nin hızlı kalkınmasında katkı
sı olacak önemli bir araç Devlete mal olmuştu, Ana
yasayla desteklenmişti, biz de bunun sevincini duy
muştuk. Bu arada, planlama Anayasada yer aldığı 
zaman bazı seviyeli eleştirilerle karşılıklı; ama tartış
malarla zaman kaybedilmedi. Devlet polemiklerle bir 
etkin araçtan yoksun kılınmadı. İsabetli oldu. O za
man örgüt de kurulmuştu. Planlama kavramı Anaya
sayla takviye edilmiş oldu. Hepinizin bildiği gibi 
bazı polemiklere rağmen, Birinci Plan uygulamaya 
başladığı zaman hiç olmazsa idealist, aydın kamu
oyu plandan, plancılardan ve plan uygulamasından 
çok şey bekledi; âdeta mucize bekledi. Tabii bekle
nenler olmadı. Görüldü ki, planı kendi yapan itki-
darlar bile, planın bütünlüğünü, etkinliğini sağlaya
cak tedbirleri almadılar, tedbir almayı politik bulma
dılar. İşin kolayına kaçtılar ve Devlet, bürokrasi özel
likle hükümetler plan disiplinine yatmadılar. Böylece 
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plan umudu tavsadı, planlardan umulan sonuç ahnâ* 
madı. 

Konuyu uzatmıyorum; bunları belli bir maksat 
için söyledim, bir pratik sonuca varmak için hatır
lattım. Ayrıntıları beraber yaşadık. Şimdiye kadar üç 
plan dönemi tamamlandı. Başta öngörülen hedeflerin 
maalesef hiçbiri sağlanamadı. Üç plan istikrar için
de hızlı ve. dengeli bir kalkınmayı amaç edinmişti. 
Üçüncü Planın sonunda ne denge sağlandı, ne istik
rar sağlandı. Sadece tartışmalı, illetli, darboğazlarla 
dolu kısmi bir kalkınma sağlandı. Üçüncü Planla 
vardığımız yeri kısaca işaretlemeliyim. 

Kaynaklar artırılmamıştır, kamu kesiminin sağlık
lı kaynak yaratma gücü oluşmamıştır. Kamu kesimi
nin yatırım gücü % 60'dan % 51'e kadar gerilemiş
tir. Yatırımlar dağıtılmıştır. Ekonomik istikrar deni
len şey Üçüncü Plan döneminde akıldan geçmeye
cek kadar bozulmuştur. Planlı dönemde istikrar ala
bildiğine yozlaşmıştır. Gelir dağılımı 1969'dan bu ya
na çarpılmış, toplumun huzurunu bozacak boyutlara 
varmıştır. Sanayileşmede yapısal denge kurulamamış
tır. Sanayileşmenin ortamı ve iç dengesi de çarpıl
mıştır. Altyapı, başta enerji olmak üzere yetersiz kal
mış, büyümeye köstek olur hale gelmiştir. İşsizliğin 
büyüdüğü bir planlı dönem yaşanmıştır. Türk eko
nomisi büyüdükçe dışa bağımlılığı artmış ve bu ba
ğımlılık son yılların en büyük kamburu olmuştur. 

Bütün bunlara rağmen, Türk ekonomisinde önem
li bir özel sektör büyümesine işaret edilmelidir. Özel
likle küçük kalması istenen imalât sanayiinde, tüke
tim mallarında bir özel sektör gelişmesi olmuştur. 
Yer yer yurda yayılmıştır, önemli üretim ve istihdam 
kapasitesi doğurmuştur. 

Planlı kalkınma kamu sektörünü güçlendireme-
miş; dağıtmış, halsiz hale getirmiş; ama özel sektö
rü büyütmüş ve zenginleştirmiştir. 

O halde, Üçüncü Plan veya üç plan dönemi Tür
kiye'ye ne sağlamıştır?... Plan hedefleriyle çelişen, il
letli, darboğazlı, beğenilmeyen, yeterli bulunmayan 
bir sanayileşme. 

Neden böyle olmuştur?... Bu sorunun bazı cevap
larını Plandaki tablolar belgelemektedir, özellikle 
bunlar 32, 33, 34 ve 35 sayılı tablolardır. Kısaca bun
ları özetlemek istiyorum. 

Planlı dönemde, plan tedbirleri ve önlemleri şu 
nispetlerde uygulanmıştır. Birinci Planda % 45, İkin
ci Planda % 58, Üçüncü Planda % 39 nispetinde uy
gulanmıştır. Bu tedbirler ağırlıklı bir nispeti ifade 
etmemekle beraber, genel bir temayülü göstermekte-
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dir. Çok temenni ederdim ki, Devlet Planlama Teş
kilatı ağırlıklı bir muhasebesini Plana koyabilmiş ol
sun. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Bu rakamları bir 
daha tekrarlar mısınız?... 

MB GRUPU ADINA KAMÎL KARAVEÜOĞ-
LU (Devamla) — Birinci Plan döneminde tedbirlerin 
ancak ı% 45'i uygulanabilmiştir, 4,5 numara alacak 
kadar, ikinci Plan döneminde tedbirler ancak % 58 
nispetinde uygulanabilmiştir. Üçüncü Plan dönemin
de de ancak % 39 nispetinde uygulanabilmiştir. En 
iyi yıl, 1960 yılıdır; % 70 nispetinde uygulanmış. En 
kötü yıl, 1975 yılıdır; % 26 nispetinde uygulanmış. 
En kötü yıllar 1965 ve 1966 yılı ile 1974 ve 1975 yu
larıdır. Üçüncü Plan döneminde en küçük ortalama
nın elde edildiği dikkatinizden kaçmamış olacak. Çı
raklık dönemi geride kaldığı halde, plan konusunda 
olgunlaşıldığı halde, hatta artık plana itirazlar kal
madığı halde en başarısız plan uygulaması Üçüncü 
Plan döneminde yaşanmıştır, 

Bunun sebebini yorumlamak kolay; kanaatimizce 
evvela siyasi istikrarsızlık, sonra da plana bağlılığın 
gittikçe azalmasıdır. 

Bir önemli tabloyu daha huzurunuzda özetlemek 
istiyorum. 

Üçüncü Plan işinin % 80'ini Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planına devretmiştir. Yani, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı yapmak zorunda kaldığı işle
rin % 80'ini Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından 
devralmıştır. Ekonomi o kadar dağınıktır ki, proje
ler o kadar dağınıktır ki, 1963 yılından beri toparla-
namamış, sonuçlandırılamamış projeleri tablolar tespit 
etmektedir. 

1978 senesinde Planlama % 16,5 nispetinde pro
jeleri yürürlüğe koyabilmiştir. Geri kalanın hepsi 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından kalma proje
ler sayısıdır. 

1981'e kadar geçmişten teslim alınan projelerin an
cak üçte biri toparlanabilecektir, 1981'e kadar Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planından kalma projelerin 
ancak üçte biri toparlanabilecektir. 1983'e kadar geç
mişten tevarüs edilen projelerin üçte ikisi ancak der
lenip, toparlanabilecektir. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı bittiği zaman, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planına geçmişten kalma sorumluluğun üçte biri 
devredilmiş olacaktır. 

Bunları niçin arz ediyorum? 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı gerçekçi bir 

plandır. Olumsuzluklar planı da denebilir bu plana; 

fakat bu olumsuzluklar geçmişten tevarüs edilmiştir. 
Bunu bir siyasi polemik için söylemiyorum, durumu 
gerçekçi değerlendirmek için söylüyorum. Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı bir derlenme toparlanma 
planıdır, bir intikal planıdır. Plana bu gözle bakar
sak kendimizi aldatmamış oluruz. 

Demek ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı so
runlarını çözemeden bütün dağınıklığı ve ağırlığı ile 
görevini Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına dev
retmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının so
nunda özel kesimi büyümüş, kamu kesimi güçten düş
müş bir yarım sanayileşme olgusu ile karşı karşıya-
yız. Bu koşullar altında Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı hizmete giriyor. Burada, «Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı nasıl olmalıydı?» diye tartış
ma insiyatifimizin bile olmadığını sanıyorum. Dör
düncü Beş YüM Kalkınma Planı geçmişi derleyip 
toparlamak zorunda olan bir plandır. 

Toplumumuza bugün Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının hedeflerini sağlayacak, dağıttıklarını to
parlayacak, bozulanları düzeltecek bir plan gerekliy
di. îşte Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı da 
böyle bir Plan olmuştur. Dördüncü Plan da böyle 
bir plan olmuştur. 

İşinin % 80'ini geçmişten alan bir planı, geçmişe 
bağımlı, çakışık bir plan olarak nitelemek yanlış de
ğildir. Vakıa bütün planlar birbirini takip eder, bü
tün planlar projeleri tamamlar; fakat sanmıyorum ki 
planlama hayatında bir daha sorumluluğun % 80'nin 
kendinden evvelki plandan teslim alan bir plan ola
bilsin. Temenni ediyorum ki olmasın. 

Dördüncü Plan sadece geçmişe bağımlı bir plan 
değil, maalesef günümüzdeki koşullarda dışa bağım
lı bir Plandır. Bu bağımlılığı, geçmişe bağımlılığından 
daha az önemde de değildir. 

Döviz için dışa bağımlıdır. Planın her sene 
2 , 3 - 2 milyar dolar arasında döviz açığı vardır ve 
içinde bulunulan şartlarda bu bağımlılık olağanüstü 
niteliktedir. Bu, günümüz koşullarında ekonomiyi ve 
özellikle kurulmuş olan plan çatışım tehdit altında 
bulunduran bir niteliktir. 

Gayri safi milli hâsılanın % 3,5 - 2'si arasında 
dış kaynağa da umut bağlanmıştır. Bunu fazla önem
semiyoruz. Döviz sağlandığı zaman, dış kaynak da 
kendiliğinden sağlanmış telakki edilebilir. 

Bütün bunlara rağmen bu olumsuzlukları gerçek
çi buluyoruz ve büyütmüyoruz. Bu Plan, toplumsal 
sorunları çözerken gelir dağılımındaki aşırı çarpıklığı 
da düzeltmek iddiasındadır, düzeltmek zorundadır. 
Bu da, geç kalmış ve önemi fazla büyütülmemiş bir 
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konudur; fakat biz buna bir başka açıdan bakıyo
ruz. 

Bu haliyle dengeleri ve hedefleriyle Dördüncü 
Planı destekliyoruz, isabetli buluyoruz, gerçekçi bulu
yoruz. Ağır koşulları yüklenmesine rağmen, geçmiş
ten kopuk bir plan yapılabileceğine inanamazdık ve 
bu Planın samimiyetine, ciddiyetine güveniyoruz. 

Şimdi, bu muhasebeden sonra bazı konuları özet
lemek istiyorum. 

Dördüncü Planın ekonomik genel dengesi şöyle ku
rulmuştur: Tüketim kısılmaktadır, kısılacaktır. Büyük 
olan özel tüketimdir; özel tüketim bir nispette daha 
fazla kısılacaktır. Mesela; gayri safi milli hâsılanın 
eskiden % 68 veya % 69'u tüketime sarf edilirken, 
bu Plan döneminde bu tüketim % 61 - 62'ye kadar 
bastırılacaktır. Bu önemli bir tasarruf payıdır. Bu
nun uygulanabilmesini temenni ediyoruz. Böylece 
yurt içi tasarruflar artırılacaktır. Bu iş geçmişte yapı
lamamıştır; sadece edebiyatı yapılmıştır. Bu tasarruf
lar 16,4 puandan 22,4'e kadar çıkarılacaktır. Bu 6 
puan önemli bir tasarruf payıdır. 

Kamu tasarrufları hızla büyütülecektir. Kamu 
sektörü kaynak yaratacaktır. Tasarruf hızı % 6,7'den 
% 11,3'e çıkacakmış; yani takriben tasarruf hızı iki 
misli büyütülecektir. İsabetlidir; ancak uygulaması 
tartışmalı olabilir. 

Dış tasarruftan da nispet gittikçe küçülerek yarar
lanılmaya devam edilecektir. Kamu yatırımları Dev
let eliyle büyütülecektir. Bilindiği gibi Üçüncü Pla
nın sonunda kamu yatırımları nispeti gayri safi mil
li hâsılanın % 51'ine kadar düşmüştü. Bu Plan bu 
nispeti % 57'ye kadar çıkarma iddiasındadır. Tabii 
böylece yatırımlar artırılacaktır. % 19,9'dan % 24,4'e 
ulaşacaktır. Yatırımlar için harcanan para her sene -
daha hızlı artırılmaktadır. 

Bunlar doğru ve kabul edilebilir bir stratejinin un
surlarıdır. Hepsi övülmelidir. İçerisinde eleştirilecek 
tek unsur bile göremiyoruz. Kürsülerde daima sa
vunulan tercihleri temsil etmektedirler. Geçmişten 
farklı olarak öncelikler belirgindir, belirlidir, karak
terlidir. Öncelikler silik değildir. Bu vasıf, bu Plan 
için önemli bir katkıdır. 

Tarım konusunu özetlemek istiyorum. 
Sayın arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, hatırlayacağınız gibi Üçüncü Plan

da tarım sektörünün küçük tutulması kamuoyunda, 
özellikle Parlamentoda şiddetle eleştirilmiştir. O gü
nün şartlarına rağmen isabetsizdi, isabetsiz olduğu 
giderek anlaşıldı. 
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Bu Planda tarımın nispi küçülmesi devam etmek
le beraber, kendi içerisinde tarım büyütülecektir. Çok 
isabetlidir. Tarımda büyüme hızlarının büyük tutul
ması gerçekçidir, isabetlidir. Tarım için önemli bir
kaç unsura burada hemen işaret etmek istiyorum. 

Tarımın büyütülmesi anafikir olarak doğru olmak
la beraber, sulamaya ayrılan fiziki hedef yeterli gö
rülmemektedir. Bü hedefin daha fazla büyütülebilece-
ği açıkça eski planlardan, eski hedeflerden görülebi
liyor. Sadece kaynak artırmak demek, fiziki hedefin 
büyütülmesi demek değildir. 

Gübre için ulaşılacak üretim hedefi küçük görü
lüyor. Gübrenin % 70'i iç üretimle karşılanacak, 
% 30'u dıştan alınmaya devam edilecektir. Bu da 
tarımın dışa bağımlılığının devam etmesi demektir. 
Gübre, basit bir sanayi olduğuna göre, acaba daha 
büyük bir hedef alınamaz mıydı?... % 30 gübre ve
ya tarım girdilerinin bugünkü seviyede devam etme
si demek, bugünkü seviyede döviz harcamaya devam 
etmek demektir ki, bilindiği gibi 1978 senesinde tarım 
girdileri için döviz rakamı takriben 250 milyon dolar 
seviyesindedir. Içnde bulunulan şartlarda bu son de
rece büyük bir rakamdır. 

Tarımda nispi ağırlığı en büyük olan hayvancılık
tır. Hayvancılık tarımın, hatta ekonominin büyük, 
önemli bir tramplenidir. Çok geniş tabanlı üretici kit
lesine hitap eder ve çok elverişli şartları ihtiva eder. 

Burada işaret etmek istediğim iki nokta var: 

Birisi, tarımda yem açığı planlanmıştır. Yem, sa
nayi olarak bir şey ifade etmez. Yem sanayi, sanayi 
olarak komplike değildir; fakat tabii açık olan her
halde hammadde sorunudur. Bunun üzerine eğilmek 
lazım. Yem açığı demek, beslenme açığı demektir, 
ihracat açığı demektir, döviz açığı demektir. 

Arkadaşlarım; 
Bir Bulgaristan örneğin iki satırla ifade etmek is

tiyorum. 
Sulanan her tarım kesiminden çift mahsul alıyor

lar. Çift mahsul alamadıkları yerden, ikinci değiştir
me bitkisi olarak sonbaharda «Turşu yem» dedikleri 
yem bitkisi üretiyorlar. Mısır, burçak, fiy vesaire.. Yem 
bitkisi için özel tarım yapıyorlar devlet çiftliklerinde. 
Bir örnek olsun diye arz ediyorum. Yem açığına bir 
Çare bulunmalıdır. Bunun çözümü bulunmalıdır. 

Hayvancılıkta asıl sorun, pazarlama sorunudur. 
Eli kolu bağlı bir Et ve Balık Kurumu var. Üretici 
ona bakar, tüketici ona bakar. Sayın Başbakanın dün 
isabetle işaret ettiği gibi, bu teşkilat evvela kapasite
sinin hudutlarına getirilmeli, sonra da büyütülmeli-
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dir. Bugün Et ve Balık Kummu Teşkilatı depolanyla 
alma - satma kabiliyetiyle dondurulmuş durumdadır. 
Bunun büyütülmesine, kapasite üstü çalışmasına gay
ret sarf edilmelidir. 

Tarım konusunda bir küçük noktayı huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

Bir zamanlar hayvancılığın büyütülmesi Şeker Sa
nayimden beklendi ve o uygulama devam ediyor. 
Bu sene de yağ bitkileri açığının veya yağ açığının 
kapatılması görevi Şeker Sanayiine verilmiştir. Bu 
yanlıştır. Şeker Sanayii bu kadar büyükse, bu işleri 
bu kadar ehliyetle yapabiliyorsa, Tarım Bakanlığını 
Şeker Sanayiine teslim edelim veya Tarım Bakanlı
ğı kendi fonksiyonunu üzerine alsın. Hayvancılığı Şe
ker Sanayii kalkındıracak, yağ bitkilerini Şeker Sa
nayii kalkındıracak... Bu, kısa vadeli bir tedbir diye 
işaretlenmelidir. 

Tarımla ilgili bazı sorularımı arkadaşlarımın dik
katlerine sunuyorum: 

Neden, sulama fiziki hedef olarak daha büyük tu-
tulamadı? Neden, gübre gibi basit bir sanayi dışa ba
ğımlı halde kaldı? Neden, yem açığı planlandı? 

Tarımın nispi büyütülmesi isabetli olmakla bera
ber, ayrıntılar anafikirle çelişir gibi görünmektedir. 
Bize mi öyle geliyor, yoksa böyle midir? 

Sanayi sektörü hakkındaki küçük yorumlarımız: 
Üçüncü Plan döneminde madencilik büyümüştür, 

büyütülebilmiştir. İmalat sanayii büyümüştür; ama 
büyüdükçe çarpılmıştır. Enerji, hedefin gerisinde kal
mıştır; fakat asıl sorun imalat sanayiinin bünyesin
deki sorundur. «Sanayileşmenin iç dengesi, yapısal 
dengesi» denilen kavrama Üçüncü Plan hiçbir olum
lu unsur katamamıştır. 

Üçüncü Plana göre, imalat sanayiinin bünyesindeki 
tüketim mallarının nispi küçülmesi sağlanacaktı; bu ak
sine olmuştur. Ara malları büyütülecekti; büyütüle-
memiştir, yerinde saymıştır. Yatırım mallarında büyü
me başarılamamıştır. 

Tüketim malları istenilen sınırda tutulamamış, is
tenilenden daha çok büyümüş. Bunu olumsuz mana
da söylemiyorum; nispi olarak istenilen sınırda tu-
tulamamıştır. Ara malları üretimi hedefin gerisinde 
kalmış, istenilenin ancak yansı kadar büyütülebil-
miş. Yatırım malları beş senede sadece onda bir nis
petinde büyümüş ki, plansız olsa herhalde bundan da
ya iyi büyürdü. 

Üçüncü Plandaki öngörmeler, olduğu gibi Dör
düncü Plana aktarılmıştır. Üçüncü Planın sanayileş
mede, imalât sanayiinde yapamadığı görevi Dördün
cü Plan teslim almıştır. 
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Bilindiği gibi, sanayileşmede hedef, bu nispetlerin 
yukarıdan aşağıya büyütülmesidir: Tüketim sanayii
nin en küçük nispette kalması, ara mallarının biraz 
daha büyük olması ve yatırım mallarının büyük tu
tulmasıdır ki, bizdeki tablo bugünkü haliyle bunun 
tam aksidir. 

Burada kaynakların çoğu tüketim mallarına har
candığı için, tüketim malları devam etmiş, büyümüş; 
büyütülebileceği halde, kaynaklar tahsis edilemediği 
için diğer kesimler küçük kalmışlardır. 

Dış ticaret konusundaki görüşlerimizi de özetle
meme izin vermenizi diliyorum. 

İki seneden beri Türk ekonomisi dış ticaret tıka
nıklığının etkisini bütün ağırlığıyla yaşamaktadır. 
Hammadde, yatırım malı, ikmal maddesi temininde
ki sıkıntılar ve gecikmeler, hem yatırımlan, hem de 
büyük ölçüde üretimi düşürmüştür. 

Yeni Hükümet, dış ticaret anlaşmalarının hacmi
ni üç misline kadar çıkarabilmiştir. Ticari ilişkileri
mizde büyük bir sıçrama sağlamıştır; fakat bunun 
önemi gelecekte anlaşılacaktır. Gerçekten dış ticaret 
hamlesi bu Hükümeti başarı hanesine yazılacak un
surların en başında yer alabilir. 

1978 yılında şimdilik ancak dış ticaret artışı 
% 24 oramnda sağlanabilmiştir; fakat bunlar yeterli 
değildir. Bu hamleler Türk ekonomisinin dış tica
ret darboğazına hiçbir şekilde özellikle bugün için 
yetmemektedir. Üçüncü Planın dış ticaret dengesin
de önemli açık olduğuna yukarıda işaret etmiştim. 
Bu açık Plan boyunca sürecek ve açığın miktarı da 
2 milyar 350 milyon dolarla 2 milyar dolar arasın
da değişecektir. 

Sektörlere inince; Plan sonunda tarımsal ihracat 
ürünleri 1,5 misli büyütülecektir; fakat tarım girdileri 
de bugünkü seviyede devam edecektir. Sanayi ürün 
ihracı üç misli büyütülecektir. Sanayi ürünleri itha
latı bugünkünden daha çok olacaktır. Madencilikte 
ihracat azalacak; fakat girdiler iki misline çıkacak
tır ki, bu doğrudur, çelişki gibi görünse de. 

Bunlar Dördüncü Planın dış bağımlılığının ayrın
tılı kanıtlarıdır. Dış ticarette darboğaz yaratmayan bir 
ekonomi için bu açıklar çok önemli telakki edilebilir; 
ama Türk ekonomisinin bugünkü halinde her sene dı
şarıdan iki milyar dolar yardım ve kredi beklemek 
önemli bir plan kösteğidir. Bu krediyi nasıl ve hangi 
taviz karşılığında bulacağız, alacağız, bulmaya çalışa
cağız? Bunları irdelemek gerçekçilik olur. Plan çatı
sı bulunabileceğine göre kurulmuştur. Başka bir al
ternatifi yoktur veya önümüze gelmemiştir. Dış tica-

243 — 



C. ıSenatosu B : 7 ltf . 11 . 1978 O : 1 

ret açığı Planın eri olumsuz yönü telakki edilmeli
dir. 

Bakınız, 1978'deki dış ticaret olaylarını kısaca göz
den geçirelim. 

ihracat hamlesine rağmen, % 25'lik artışa rağ
men ihracat Plan hedefinden uzak kalacaktır, tşçi 
dövizlerinde artış olmamış % 10 seviyesinde gerile
me olmuştur. Taze para sorunu güncelliğini devam 
ettirmektedir ve artık gecikmiştir. Taze paraya, 1978 
senesinde sanayide tam kapasiteye doğru tırmanmak, 
üretim ve yatırımları artırabilmek için umut bağlan
mıştır. Artık bu şans bugün kaybedilmiştir. Türk pa
rasının değeri tutulamamaktadır, devamlı düşmekte
dir. 

Yeni Hükümetin aldığı tedbirler, içeride ve dı
şarıda eleştirilmeye devam edilmektedir. Bu tedbir
leri bir kısım çevreler yeterli bulmuyorlar. Biz bunu 
önemli bulmuyoruz. Eleştirebilirler, yeterli bulmaya
bilirler. Hükümet onların istediğini yapmaya mecbur 
değildir; fakat neticeyi niye alamıyoruz? Bizim ka
famızdaki soru budur. Netice niçin beklenileni ver
memiştir? Sonuç niçin başarılı görülmemektedir? 
Acaba biz mi emarelerini tespit edemedik? Dış tica
ret sorunu, Dördüncü Planın kaderini etkileyecek baş
lıca unsurlardan biri olduğu için üzerinde bu kadar 
durmak ihtiyacını duydum. 

İstihdam konusunu arz ediyorum. 
Üçüncü Planın sonunda da, çalışma hayatımızda

ki geri kalmışlık yapısı olduğu gibi devam etmekte
dir. uygulanan üç plan işsizliği azaltamamıştır. Ye
ni Planın da bu sorunu sadece hafifletmesi plan
lanmıştır. 

1962'de Türkiye'de tüm nüfusun '% 42'si çalışma 
hayatına katıiabildiği halde, planlı geçen üç dönem
den sonra bu nispet maalesef % 35 seviyesine düş
müştür. Buna göre 1978 yılında yurt içinde nüfusun 
sadece üçte biri çalışma hayatına katılabilmekte ve 
bu üçte bir, diğer iki kişinin hizmet ve üretim ihti
yaçlarını karşılamak zorunda kalmaktadır. 

1962'de Türkiye'de 1,4 milyon; yani % ll'lik bir 
'işsiz varken, planlı üç dönem sonunda bu nispet 2,3 
milyona ve % 14 seviyesine çıkmıştır. Bu yurt içi 
rakamlarıdır. Planlı dönem, yurt dışı imkânlara rağ
men işsizliği sadece artırmıştır. Dördüncü Beş Yıllık 
Plan ne yapacak? Dördüncü Beş Yıllık Plan yurt içi 
işsizliği % 10 nispetine indirebilecek ve yine bu nis
pet mutlak değer olarak 1,7 milyon seviyesinde ka
lacakmış. Yurt dışındaki iş gücümüzü de dikkate alır
sanız, bu nispet % 15 seviyelerinde 1983'e kadar de

vam edecek demektir. Fakat, istihdam konusunun so
runları, bizce asıl bu tabloların dışındaki sorunlar
dır. 

Bugün kamu sektöründe memur ve işçi olanların 
rahatlıkla 1/3'ü ve 1/4'ü fazladır, istihdam ve gizli iş
siz durumundadır. Üretmiyor, yaratmıyor, hiçbir şey 
katmıyor; sadece tüketiyor, harcamalara sebep olu
yor. Bazı örnekler vermek istiyorum; bunlar kendi 
raporlarından alınmış rakamlardır. 

Türk Hava Yollarında bugün 3 000 kişilik bir faz
la istihdam vardır. 6 500 kişi çalışır, 3 500'ü ola
bilirmiş, 3 OOO'i fazladır. 

Demir - çelikte önemli bir fazlalık vardır, çok 
çarpıcı bir örnektir. Sadece îskehderun Demir - Çe
likte 10 000 kişilik bir fazlalık olduğu her raporun 
en başında yazılıdır. 

En oturmuş bir kesim olan Makine - Kimya, En
düstrisinde bile, Yönetim Kurulu üyesinin ağzından 
çıkan rakama göre, 5 000 - 6 000 seviyesinde fazla 
istihdam vardır. Bir Azot Sanayiinde 1 500 kişi ça
lışması gerekirken, 4 500 kişi çalışıyormuş, kendü yö
neticisinin ifadesidir. 

Devlet kadrolarım dikkatinize sunmuyorum. Bir 
bütçe konuşmamızı, bir grup konuşmamızı bunun 
araştırılmasına ve incelemesine tahsis etmiştik. Bu 
çarpık istihdam durumu toplumu, özellikle kamu ke
simini ve tabii KİT'leri üretmeden tüketen bir kuru
luş haline getirmiştir. Her olanağı tüketime harcayan 
bir duruma sokmuştur. Her teşekkül yatırımdan ev
vel nasıl ücret ödeyeceğini düşünmektedir ve yatı
rım sorunlarına sıra gelmemektedir. KİT'ler böyle
dir. Kamu kesimi de bütçe harcamalarının % 70'ini, 
cari bütçenin % 70'i özlük haklarına gitmektedir. Bu 
rakamın büyüklüğünü dikkatinize sunuyorum. 

1971'den itibaren yeni kadro kanunu çıkıncaya 
kadar, kadro verme yetkisinin bütçe kanunlarıyla 
hükümete bırakılması Devlet harcamalarında hiçbir 
disiplin bırakmamıştır. İstihdam baskısı yüzünden uy
gulanan erken emeklilik; kaynakları, yatırım gücünü 
verimsiz kılan bir başka önemli unsurdur. Avrupa'da 
hiçbir devlet, bizim erken emeklilik, kıdem tazminatı 
gibi emsallerimizle mukayese edilemez durumdadır. 

Geçmiş planlar istihdam sorununu emek - yoğun 
teknoloji diye günümüzde yaygın olarak hiç geçer
liği kalmayan bir kavrama güvenerek hafifletmek is
temişti; ama beklenenin tam tersi oldu. Emek - yoğun 
teknoloji yerine, geçen sürede emek - yoğun, serma
ye - yoğun teknoloji oluştu. Çünkü, koşullar bunu 
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gerektiriyordu. Koşullar, emek - yoğun teknolojiye 
göre değildi. 

Şimdi, Dördüncü Planda emek - yoğun tekno
loji yerini bazı özel projelere terk etmiştir. İstihdam 
sorununun ağırlığını bundan böyle Plan, bazı özel 
projelerle halledecektir ki, 1978 senesinde örnekleri 
görülen bu projeler isabetlidir, doğrudur; ama her-. 
keşten emek - yoğun teknoloji beklemek son derece 
yanlıştır ve iflasa mahkûmdur. 

Gelir dağılımı konusunda görüşlerimizi arz etme
me izin veriniiz. Buradaki tablolar gerçekten çarpıcı
dır. Uzmanlar için çarpıcıdır, uzman olmayan tablo
ya bakan herkes için çarpıcıdır; fakat daha önemli
si bu tabloların içeriği incelendiği zaman çarpıcılık 
10 misline, 20 misline çıkar. Ben, bu tablolar üze
rinde inceleme yapmış olmamıza rağmen fazla dur
muyorum. Vergi konusunda bu incelemelerimizi ar
kadaşlarım tekrar sunmak imkânını bulacaklardır. 

Bunu da özetleyerek huzurunuzda arz etmek isti
yorum. Verilmiş olan örnekler, konulmuş olan tab
lolar, gelir dağılımı adaletsizliğini bol bol ve yeterli 
ölçüde kanıtlamaktadır. Sorunun ayrıntılarına girdik
çe adaletsizliğin daha acı olduğu belgeleniyor. Plan
da yer almamış araştırma rakamlarına göre de, (Ki, 
o da Devlet Planlama Teşkilatının araştırması ve ya
yınıdır) özellikle yüksek enflasyonun hâkim olduğu 
yıllarda adaletsizlikler, dengesizlikler alabildiğine bü
yümüştür. Gelir dağılımı toplumda, zümreler, meslek 
grupları, şehirler ve coğrafi bölgeler arasında çarpı
larak devam etmektedir. Bu çarpılmışlık, bu çarpıklık, 
toplumun huzurunu alabildiğine bozmaktadır. 

Bizim kanımıza göre, gelir dağılımındaki sorun, 
gelir dağılımı sayfalarındaki sorunların dışındadır. 
Buna yeni ve başka bir gözle bakmak gerekir. Ge
lir dağılımı adaletsizliği, Devlet tasarruflarının, Hü
kümet tasarruflarının en baş paragrafı olmalıdır ve 
olurken de gelir sahipleri arasında denge sağlamak 
konuları tartışılırken, evvela gelir dağılımı dışında ka
lan insanlara ne verebiliriz, ne ayırabiliriz, o konu 
öncelik almalıdır. O konuya öncelik verilmeden, ge
lir dağılımı paylaşanların özellikle sosyal hakların 
desteklenmesi, takviyesi sorunları öncelik alamaz. An
cak, düzenlemek, çarpıklıkları düzenleyerek, alarak 
işsizlere vermek, alarak istihdam sorunu yaratmak 
gündemin başında gelmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Konuşmanın son bölümüne geldim. Bu bölümü 

1978 senesi Hükümet tasarruflarını irdeleyerek ve bir 
özet yaparak bitireceğim, 1978 senesi tasarrufları Dör

düncü Plamn eşiği olması itibariyle Dördüncü Pla
nın yapısı 1978 senesinden başlaması itibariyle son 
derece önemlidir. Dördüncü Planın başlamasından 
önce ekonominin iyileştirilmesi, darboğazların gideril
mesi ihtiyacı devam etmektedir. 1978 senesinde yatı
rımlar büyütülememiştir. Üretim düşüklüğü, mal ve 
hizmet darlığı olarak sürmektedir. Özel ve kamu sek
törü dış ticaret tıkanıklığına bağlı olarak yarım ka
pasite ile çalışmaktadır. Bu, çok ciddi bir üretim so
runudur. Dış ticaret ihtiyaçları sınırlı olarak karşıla
nabilmektedir. Ekonominin döviz ihtiyacım karşıla
makta geç kalınmıştır. Doğal olarak umulan büyüme 
hızına ulaşılamamıştır. Ancak, nüfus artışını karşıla
yacak kadar bir büyüme olacağı sanılmaktadır. Enf
lasyon hızı, planlanan % 20'nin çok üstünde, misil-
leriyle seyretmektedir. Üretim azlığı, bütçe harcama
larının 1/4 nispetinde artmış olması, paranın dış de
ğerinin sabit tutulamaması ve özellikle geçmişten 
sarkan birikimler, enflasyonu alabildiğine körükle
mektedir. Toplum işsizlik baskısının ve enflasyonun 
ağır etkisirii yaşamaktadır. Full - Time Kanunu ve 
çok haklı olarak düzenlenen katsayı sorunu karşılığı 
olarak ödenen harcamalar enflasyonu kamçılamış
tır. 

Meclislere sevk edilen vergi kanun tasarılarının çı-
karılamaması sakıncalı olmuştur. Bu tasarılar hazır
lanırken, keşke Meclis yapısının yaratacağı sıkıntılar 
dikkate alınabilseydi. 

Bu Hükümet döneminde de 70 bin kadar yeni 
kadro ihdas edilmiş olmasını inandırıcı bile bulmu
yoruz. Bundan daha yanlış bir tasarruf olabileceğini 
sanmıyoruz. Bu ve yeni artışların bütçeye yüklediği 
harcamalar ekonomide sağlanmaya çalışılan, amaç 
olarak alman istikrar hedefini altüst etmiştir. 

Burada keşke Full - Time Kanunu, Devlet per
sonel rejiminin bir bütünlük içinde ele alınmasına 
vesile olsa idi diye düşünmekten kendimizi alamıyo
ruz. Münferit olarak çıkarılan personel hakları yasa
ları, diğer meslekler için daima yeni haklar isteme
nin gerekçeleri olmuşlardır. Devletin; her tasarrufunda 
bütünlüğü düşünmek, bütünlüğü korumak gerekli ol
makla beraber, özellikle özlük haklarında ortaya çı
kan emsaller diğer meslekler için, diğer meslek grup
ları için daima yeni haklar istemenin gerekçeleri ola
caktır. 

İçinde bulunduğumuz günlerde uygulanan ekono
mik politikamn bir bekleme dönemini yaşadağını 'iz
liyoruz. Sanayide üretim artışını, yatırımlarda hızlan
mayı sağlamak, dış para ve iç para sorunu olduğu 
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gibi önemini sürdürmektedir. Vergü tasarılarının da 
ivediliği artmıştır, 

1979 mali yılına vergi yasalarını çıkararak gir
me zorunluluğu var. Hükümetin bunda başarılı ol
masını diliyoruz. Vergi yasaları bir sosyal adalet so
runu olmaktan ileri, kalkınmaya sağlıklı kaynak ya
ratacak bir unsurdur. Kalkınmayı tehdit altında bu
lunduran unsurdur. 

Ayrıca, yarım kapasiteyle çalışan bir sanayiden, 
bir ekonomiden büyüme beklenemez, gelişme bekle
nemez. 

1978 yılının başarısız olarak geçmesi, Dördüncü 
Planın kaderiyle yakından ilgili olduğu için üzerinde 
İsrarla duruyorum. Hükümetin ekonomik politikasını 
yeniden gözden geçirmek ihtiyacıyla karşı karşıya kal
masını ummak istemiyoruz. Hükümetin içinde bulu
nan günleri değerlendirerek, ekonominin darboğazla
rını çözmesini, yeni plan döneminin başarı şartları 
olarak görüyoruz. Türk ekonomisinin eli kolu bağlı 
bir plan dönemi daha yaşamasına gönlümüz razı ol
mayacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Konuşmamın sonuna geldim. Bu bölümde özel

likle Plan hakkındaki görüşlerimizi özetleyerek ko
nuşmamı bitireceğim. 

Dördüncü Plan; dağınık, dengesiz, çarpık bir 
ekonomi ile huzursuz bir toplumu teslim almıştır. 
Bu Plan, işinin % 80'ini geçmişten devir almıştır 
ve Plan, sonunda da özellikle geçmişi sonuca gö
türerek hizmeti devam ettirecektir. Dördüncü Plan 
evvela devir aldığı ağır mirası derleyip toparlamak 
zorundadır. Bu Plan, geçmişe ve dışa bağımlı ol
makla beraber, gerçekçi bir Plandır, bir intikal 
planıdır; bundan başka bir plan olması yanlış olur
du. 

Dördüncü Plan döneminde ekonominin ve sek
törlerin dışa bağımlılığı, Planın kaygı yaratıcı bir 
yanıdır. İçinde bulunulan şartlarda dışa bağımlılık, 
plan dönemini boşa çıkartabilecek kaygıları içinde 
taşımaktadır. Plan boyunca muhtaç olunan dövi
zin nasıl ve hangi tavizler karşılığı bulunabileceği, 
güncelliğini koruyan sorular halinde devam etmek
tedir. 

Dördüncü Planın eşiği olan 1978 yılının daha ba
şarılı geçmesini çok dilerdik. Geçmişteki hükümet
lerine benzer bütçe uygulamalarından kaçınılama-
mıştır. Bu yanlıştır. Önümüzdeki günlerde Hükü
metin, uyguladığı ekonomik politikayı gözden geçir
mek zorunda kalması bir ihtimal olarak ortadadır. 

Dördüncü Planın çatısında karakterler belirlidir, 
büyüme hızları ve öncelikler belirgindir. Bu yapısı 
ile Dördüneü Plan iddialı ve cesur bir Plandır. Sık
let merkezleri isabetle seçilmiştir. Bu Plan ile geç
miş tortular temizlenecek; çarpıklıklar, dengesizlik
ler bu dönemde giderilecektir. Buna katılmamak 
elde değil; ama bu hedefler güçlü bir siyasal iktidar 
elinde gerçekleşebilir. Plana inanan, planın bütün
lüğüne ve bağlayıcılığına katlanacak, başlangıçta fe
dakârlık edecek, uzun vadede başarı bekleyecek bir 
siyasal iktidara ihtiyaç vardır. 

Dördüncü Planın başarı şartlarından en mühimi, 
dış bağımlılığın hafifletilebilmesidir, azaltılabilmesi-
dir. Bu da güçlü ve saygın bir iktidar sorunudur. 
«Planın başka bir yapıda kurulması olabilir miydi?» 
diye bile tartışmıyoruz. Bu Plan dış destek ister, 
bunu da iktidar sağlayabilir. Bu Planı cesaretle öv
memizi 1978 şartlarının olumsuzluğu ve dış ödeme
ler dengesinin yarattığı istifhamlar önlemektedir. 
Yoksa Planın kurgusal yapısını beğeniyoruz. Bu 
Plan, idare etmek isteyen bir plan değil, vakit har
camak isteyen bir plan değil; çözmek isteyen, ce
sur bir plandır, silik bir plan değildir. 

Geçmiş üç plandan bugün bir özel sektör doğ
du. Böyle planlanmamıştı; ama böyle oldu. Bu so
nuç, özel sektörü yermeden, küçümsemeden söy
lüyorum; eksik bir sonuçtur. Özellikle özel sektör 
için de eksik bir sonuçtur. Enerjiyi özel sektör üret
miyor, sulamayı özel sektör yapmıyor, altyapıyı 
özel sektör geliştirmiyor. Burada, «Kamunun yatı
rım gücü artmıştır. Bu Plan, devletçi bir plandır.» 
diye eleştirmek yanlıştır. Kanunun yatırım gücünün 
artmış olması, bu Planın en olumlu unsurudur. Bu 
Plan için bir olumsuzluk telakki edilemez. Bu Plan, 
bir derlenme toparlanma planıdır. Bu zorunludur. 
Keşke yatırım gücü daha büyük olabilseydi, keşke 
daha büyük bir gübre hedefine ulaşılabilseydi, keş
ke daha büyük bir sulama hedefine ulaşılabilseydi. 

Özel sektör aleyhine sayılabilecek bir başka ko
nu, özellikle dağıtımdaki vurgun kazançlarına son 
vermek önerileridir. Dağıtım kazançlarının, kıtlık 
kazançlarının topluma mal edilmesi, bu Plan için 
bir eleştiri konusu yapılmamalıydı. Senelerden beri 
devam eden bu vurgunlara keşke Dördüncü Plan 
son verebilse. Keşke bu vurgun kazançlarını toplu
ma mal edebilse. 

Yeri gelmişken sanayileşen her toplum gibi, özel
likle günümüzde sanayicileri ve ihracatçıları mute
ber meslek grupları olarak saymaya mecburuz. Bu-
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na işaret ediyorum. Plan, teorik yapının üstünde bir 
uygulama sorunudur. Uygulayıcı siyasal iktidardır. 
Kaynak yaratmaktan ve harcamaları kısmaktan si
yasal iktidar sorumludur. Uygulamada sıklet mer
kezi yapmadan hiçbir şeyde başarı elde edilemez. 
Sıklet merkezi prensibi, stratejinin en baş ve ev
rensel kuralıdır. Hükümet olarak harcamaları kü
çültmek, harcamaların nispi küçülmesini sağlamak, 
yani personel rejimine, kadrolara sahip çıkmak doğ
rudur. Bu amaç için 1978'de maalesef hiçbir şey 
yapılamamıştır. 

Yatırım, üretim ve istihdam için sıklet merkezi 
konusu, sorunu, kaynak yaratmak sorunudur. Bu
rada vergi kadar, vergiyle beraber akla KİT'ler gel
melidir. KtT'lere hâkim olamayan hiçbir hükümet 
Türkiye'de hiç bir başarı kazanamaz. Kaynak ya
ratmak, yatırım yapmak, harcamaları kısmak si
yasal iktidarın niyetine de bağlı değildir, yapışma 
ve gücüne bağlıdır. 

Açıkça görülmektedir ki, plan bir dengeler, he
saplar, tercihler sorunu olarak görünse de, teorik 
düzenlemesinde başarılı olunsa da, (Plancıların eme
ğini küçültmeden söylüyorum) sonuçta önemli olan 
uygulama iradesidir. Geçmiş bunu göstermiştir. 
Uygulayıcı olan siyasal iktidardır. Onun gücüdür, 
yapısıdır, tercihleridir. Bu anlayışla diyorum ki; 
plan sorunu, siyasal iktidar sorunudur. Mesele, iş
te budur. Uygulayıcılara başarılar diliyorum. 

Hepinize Grupumun saygılarını sunuyor; Pla
nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Sıtkı Yırcalı, buyurun efendim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

AP GRUPU ADINA SITKI YIRCALI (Balıke
sir) — Sayın Başkan, Senatomuzun değerli üyeleri; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 
Grupum adına düşüncelerimizi ve eleştirilerimizi arz 
için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Yaptığımız ilk hazırlık üzerine, sadece planın 
geçerli, olumlu, olumsuz noktaları üzerinde düşün
celerimizi belirtecektik; fakat dünkü Sayın Hükü
met Başkam Bülent Ecevit Beyin huzurunuzda bir
likte dinlemiş olduğumuz genel konuşması üzerine, 
izninizle biz de toplumun bu gelişmesi üstünde ve 
planların Türkiye'de daha ilk başladığı tarihten bu 
yana gelişmesi konusunda düşüncelerimizi ve tarih
sel görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşından ve 
milli misak içinde tam bir bağımsızlığa kavuştuktan 

sonra, Atatürk'ün liderliğinde, rahmetli İnönü ve 
sayın Celâl Bayar'ın çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk 
iki sanayileşme planı, 1930 yıllarında hazırlanıp uy
gulanmaya konulmuştur. 

Atatürk, Birinci İktisat Kongresi ve onu izle
yen günlerde, Türkiye'nin ekonomik gelişmesi yö
nünden kendi düşüncelerini ve prensiplerini ve Dev
letin kurulmuş olan sınırları içinde her şeyden önce 
halkıyla topraklarıyla bölgesiyle bütünlüğü içinde her 
yere götürülebilecek hizmetin anaprensiplerini şöyle 
ifade ediyordu: 

Bu politika sadece içe dönük değildir. Aynı za
manda, dışa da dönük olan düşünceleri de belirti
yordu. Diyordu ki, «Türkiye kendi ekonomisini kal-
kındırabilmeyi kendi insanları ve kendi imkânları 
(o zamanın deyimiyle) ve kendi mahsulleriyle temin 
edecektir. Türkiye'nin tüccarları Türkiye'de yetiş
miş olan mahsulleri başka birine ihtiyacı olmadan 
toplayıp, değerlendirip ihraç edecek, kazanç temin 
edecek, memleket içindeki ihtiyaçları temin edecek; 
onun karşılığında da elde ettiği zenginliklerle Tür
kiye'nin her yöresinde hem kalkınmayı sağlamak yö
nünden, hem de dışarıya karşı kendi mahsullerini 
daha iyi değerlendirmek bakımından teşkilatlandı-
racaktır. Devlet de bu kişilerin ve tüccarların, sa
nayicilerin yapamadığı konularda ona yardımcı ola
cak. Yardımcı olmasıyle de başarılamayan yerleri de 
Devlet kendi o boşlukları doldurmak suretiyle Tür
kiye Cumhuriyetinin ekonomik ve sanayi kalkınma
sını sağlayacaktır.» 

îşte, anaprensibi, Atatürk daha 1930'larda ve 
onu izleyen günlerde böylece tespit edip belirtmiş 
bulunmaktadır. 

Bunun anlamı şu: Tam bir hürriyet rejimine da
yanan ve milli bir anlayışla ele alınan Türkiye'nin; iş
çisinden memuruna, çiftçisinden tüccarına, esnafına, 
sanayicisine kadar ortak bir menfaatler çevresi için
de, bir özel teşebbüs - Devlet işbirliği olan, karma 
ekonomi prensipleridir. 

1946 ve 1950 arasında ülkede yeni bir siyasal 
hareket başladı. Bu siyasal oluşumun sonunda, 1950'de 
Milletin iradesiyle ve Milletin oyuyle çoğulcu demok
ratik rejim de kurulmuş oldu. Böylece yeni bir aşa
ma, yeni bir dönem başladı. Bu dönem aynı za
manda sadece belli grupların, belli çevrelerin değil, 
toptan Türk Milletinin kendi kaderine sahip olmak 
yoluyle kendi oylarıyle kendi kendisini idare etme
nin ilk başlangıcı oldu. O dönemde de yine Ata
türk'ün koymuş olduğu, biraz önce belirttiğim ve 
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bugün de Anayasamızın açıkça tespit etmiş olduğu 
hürriyetçi bir rejim içinde özel teşebbüs ve Dev
let elbirliğiyle karma ekonominin uygulanmasının 
yeni bir çığırı, yeni bir atılımı başladı. 

Ama, o zaman elbette ki bu dönem biraz kü-
çümsenmedi değil Aydın birtakım kesimler, aydın 
birtakım çevreler bir «çarılklıliar», bir «kasketliler;» 
döneminin gelip işbaşına geçtiğini de söylemiş oldu; 
ama zaman gösterdi ki ve bugün içinde bulunduğu
muz koşullar da bizi ispatlıyor ki, o başlangıçlar 
bize, bugün Türkiye'nin her yöresinde her kesim 
halikı, her kesim insaniyle birlikte, ortak bir demok
rasiyi getirdi. Hatta 1961 Anayasasının ortaya koy
muş olduğu prensipler içinde de hür, demokratik, 
sosyal bir rejimle birlikte karma bir ekonominin, yü
rüyen piyasa ekonomisinin yürütülmesindeki zorun-
luğu ve prensipleri başlatmış oldu. 

O dönemde başa geçilir geçilmez, elbette ki, bu-
günlkü anlayışımız manasında bir plan yoktu. Bunu 
kabul etmek lâzım; fakat eğer arkadaşlarını tecessüs 
duygularını daha ileriye götürür de o günün yayını
nı, hatta Meclis konuşmalarını incelerlerse görürler 
ki, o zaman da bir program vardı. Bunu biz daha 
1950 Bütçesinin kabulü münasebetiyle ele almıştık. 

Karşımızda Ferid Melen Beyi görüyorum, o za
man Meclisteydi. Bilmiyorum hatırlarlar mı? Başka 
arkadaşlarımızdan kimse yok. O bütçenin konuşul
ması sırasında, onu takip eden ara seçimlerinde de 
en yetkili arkadaşlar olarak radyodan ve basınla da 
biz belli bir programı belirtmek suretiyle yola çık
mış bulunuyorduk. «Ara seçimleri» diyorum; çünkü 
o zaman şöyle bir yasa vardı. Milletvekilliği adaylı
ğı için iki ya da üç yerden aday olunalbiliyordu. O 
bakımdan bu şekilde, adayın seçildiği yerlerden, ter
cih ettiğinin dışında boş olan yerler için yeni seçim 
yapılıyordu. Bu nedenle 1951 ara seçimlerinde de 

en yetkili arkadaşlar olarak biz belli bir programı 
belirterek yola çıktık. Bu program aynen Atatürk'ün 
simgelediği, hayatında simgelediği ve uygulamaya 
başlattığı Devlerle özel teşebbüsün ortak karma eko-
konomi ve piyasasına, serbest piyasaya dayanan eko-
nomisiydi. Bunda bilhassa ilk anlarda yapılan şey 
'büyüktü tabii. Çünkü, henüz piyasamıza başka dev
letler ve iç yapıdaki yabancı birtakım kuruluşlar 
hâkimdi. Bundan kurtulmak, daha ileriye doğru 
gitmenin hızı vardı. Henüz altyapıların hiç biri hal
ledilmiş değildi. Elektrik meselesi değil, henüz biz 
çıra ve halta mum dönemini yaşıyorduk. Birçok yer-
kvc henüz gazyağı 'bile girmiş değildi, 

îşte böyle bir donemde harekete geçildi ve bu an
layış içinde nasıl daha önce Atatürk döneminde De
mir - Çelik, Sülmerbanlk, Btilbanik, onun yanında di
ğer müesseseler aynı şekilde kurulmuşsa, 1950'den 
sonraki bu anlayış içlinde de bir taraftan çimento 
fabrikaları, şeker fabrikaları, onun yanında koope
ratifler, çeşitli limanlar, rafineri, hatta o rafinerinin 
İskenderun'da ıkuruiması üzerindeki yapılmış olan 
çeşitli önerilere rağmen, bölgeler arası dengeyi ku
rabilmek için Bajtman'da kurulması, üçüncü üniver
sitenin ilk defa Erzurum'da açılması, 1954'te Hakkâ
ri'ye kadar gidilebilecek yolun yapılması, Van Gö
lüne kadar demiryolunun uzatılması, bütün bunla
rın içindeki, 'bu hareketlerin içinde özel teşebbüs de 
bir yandan nem Türkiye'nin mahsulünü kıymetlen
dirmek, kendi çalışmasını değerlendirmek ve Türk 
malının dünya piyasasındaki değeriyle satılabilme-
simi, kendi elinde tutabilmenin şartlarını yaratabile
cek bir şekilde desteklenmek yoluna doğru gidilmiş 
ibulunım aktadır < 

19'57'ye kadar devam eden şartlar içinde elbette 
ki, birtakım zorluklar oldu. Bu zorlukların sonun
da 1958'de devalüasyon yapıp ve bu sırada esasen 
yalnız biz değil, bütün dünyada ve özellikle 'bizi et
kileyecek olan Avrupa'da Üçlerin Demir ve Çelik 
Birliği olarak başlatıp 1958'de Roma Anlaşması ile 
kurmuş oldukları Ortak Pazara kadar İkinci Dünya 
Savaşının doğurmuş olduğu sonuçlar neticesinde bü-

I yük çalkalanmalar vardı. O çalkalanmalar içinde, 
o dönemde Fransa, İtalya, İngiltere, özellikle İtalya, 
hatta bir anlamda Belçika aynı bizim gibi, 1953 -
1954'lerden sonra 1957'ye kadar çeşitli kalkınma 
hamlesinin yanında, bir bakımdan bugün de içinde 
'bulunduğumuz para darboğazları, kredi bulmak, mal
ları dünya piyasasında değerlendirmek yönünden 
birtakım zorluklarla karşı karşıya bulunuyordu. İş
te 1958'de yaptığımız büyük bir devalüasyon neti
cesinde yeni bir istikrar noktasına girilmeye başlan
dı ve o dönemde plan fikri yeniden; ama yıllık 

} program değil, uzun dönemli programın ki, bu şekil
deki programlar Almanya'da bile ancak 1955'ten 

| sonra, Avusturya'da 1953'ten sonra, Fransa'da hatta 
f 1956 ve 1957'den sonra uygulanmaya başlamıştır. 

Biz de o dönemde böylece uzun vadeli bir plan uy-. 
| gulamasını, prensibini benimsediğimiz için dışardan 
İ ilgili profesörleri çağırdık. Bunların başında gelip, 
i yetkili yardımcılarıyla beraber çalışan Prof. Tinlber-
i gen vardı ve bu bize meşhur in put - out putt'a da-
[ yanan programını hazırladı. Biz de aşağı yukarı bu 
[ esaslar içinde bunu benimsemek yoluna gittik ve 
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nitekim bugün; yani 1961'den sonra uygulanmakta 
olan planların temeli tamamen o gün hazırlanmış 
bulunan bu plan temeline ve stratejisine dayanmak
tadır. Haıfcta onun A/54 çözümüne. Nitekim, bugün
kü önlümüze gelmiş, halen tartışmasını yapmakta ol
duğumuz Plan da tamamen bu prensiplere dayalı
dır. Bunun içinde yüz çeşit çözüm yolu vardır. Dö
nüp dolaşıp yine geçen defa, Dördüncü Planın ilk 
hazırlanışında kabul edilmiş olan aynı çözüm, bu de-
fakii bu iktidar tarafından da aynen ıkalbul edilerek 
uygulanan çözüm yoludur. 

Böylece o kaıbul edilmiş gelmiş; fakat 1958'derı 
sonra dış dünyada ve iç dünyada olan çeşitli iiLişküe-
niımizin sonucunda ve çeşitli yönlerden ileriye sürü
len ve iç politikada, hatta diyebilirim ki, dış poli
tikanın etkisiyle yapılan birtakım ithamlar ve hare
ketler sonunda 27 Mayıs olayları oluşmuştur. Bu ba
kımdan da bizim hazırlığını yaptığımız planın yü
rürlüğe, işlemeye geçmesi imkânı hâsıl olmamıştır. 
Fakat, biraz evvel de belirttiğim gibi, 1961 Anayasa
sında yasalaşmış olan plan fikri üzerine ilik planın 
hazırlanması da, ikinci Beş Yıllık Planın hazırlan
ması da, Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlanması da 
ki, Sayın Bakanımız o zaman da bu işin yetkili ar
kadaşlarından biriydi ve bugünkü Planın hazırlan
masında da (Tekrar ediyorum. Bunu iftihar etmek 
için söylemiyorum) bizim o dönemde, o gün hazır
lanmış; fakat uygulamaya konamamış olan aynı pla
nın aynı çözüm şekli kabul edilmiş ve yürütülmeye 
başlanmıştır. 

Görüyoruz ki, planlar siyasal tercihlerdir. Bunu 
kabul etmek gerek. Fakat, o dönemde ellbetiteki sade
ce ekonomik yönden değil, sosyal yönden birtakım 
gelişmeler de meydana gelmeye başlamıştır, ki 1961'e 
kadar gelmiştir. Nitekim, şunu açıkça ifade edebi-
rim : Hatta ilk defa sendikaların Türk - İş altında 
toplanması bile 1952'de bizim zamanımızdadır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yahu 
o devri mi konuşuyoruz?.. 

AP GRUPU ADINA SITKI YIRCALI (De
vamla) — Hayır, o davri konuşmuyoruz; ama bağ
lamak için getiriyorum bugünkü Planın konusuna. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O de
vir 27 Mayısla kapanmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim lütfen. 
Tarjlıçesini yapıyor, hakkıdır. 

AP GRUPU ADINA SITKI YIRCALI (De
vamla) — Devirler, milleterin hayatında kapanıp 
gitmez Sayın NaîbaniCoğlu. Milletlerin hayatıyla ya

şantısı bütündür. Dün, biraz evvel arkadaşlarımın, 
yapmış olduğu eleştirilerde, birtakım sonuçlan, hat
ta, yalnız bizim görevli olduğumuz sürede değil, geç
miş tarihe kadar bağlamaktadırlar. Milliyetçilik ol
sun, bir toplumun kaderi olsun; geçmişiyle bugünüy
le geleceğiyle büıtün olarak mütalâa etmek mecburi
yetindeyiz. Öylet olmadığı zaman parçalanmış, gün
lük yaşantının, hayatın içine girmiş olursunuz. O za
man da sıizin kıymetiniz olmaz; hiç binimizin kıyme
ti olimaz; tarihin kıymeti olmaz, yarının kıymeti ol
maz; ulusların tarihsel kıymeti olmaz. Onun için biz, 
geçmişimizin zalhmetiyle güzelliğiyle bugünün zahme-
töiyle iyiliğiyle geleceğin umutlarıyla hepimiz berabe
riz. Nerede olursak olalım:, hangi kıyıda olursak ola
lım, hangi bölgede oturursak oturalım; hangi parti
den olursak olalım, hangi düşünceden olursak ola
lım böyle bir bütünlüğü kuramazsak, 'bugün de kar
şısına çıkıp anarşiyle de muvaffak olamayız. O yön
den böylece meseleleri mütalaa etmek lazım gelir. 

Kaldı ki, burada ben hangi partiden, hangi düşün
ceden olursa olsun bütün arkadaşlarımızı muhab
betle karşılıyorum. Hiç 'bir şey olmazsa onlarla ya
sal dosituz. Şahıs şahıs biribirimizi sevmesek bele, bir 
yasal dostluğun, milletin bize vermiş olduğu bir gü
vencenin, bir 'iktidarın, bir yetkinin neticesinde böy
lece bir yasal dostluk içinde biribirimizi mütalaa et
mezsek, bu memleketi iyiye doğru götürmemize, bu 
millet a hizmet etmemize imkân yoktur arkadaşiar. 
(AP sıralarından alkışlar.) 

Biraz evvel bunu söylemekten maksadım şu idi: 
Biz ne Demokrat Parti olarak, ne Adalet Partisi ola
rak devam edip gelen sosyal gelişmelerin karşısında 
değiliz. Aksine biz, topuyla uzun yıllardan beri bize 
devredilip gelmiş olan, bir büyük İmparatorluğun 
bakiyesi olan; doğusunda, batısında, güneyinde, 
kuzeyinde topyekûn bu memleket için kanını dök
müş, bu Bayrak için ölmüş, geleceği ve geçmişi için 
'bütün olan bu insanların içinde hangi sınıftan, han
gi kesimden, nereden olursa olsun topunu ortak kal
kınması için beraber olup, beraber çalışmanın ve sos
yal kalkınmada öncülük yapmanın düşüncesi içinde
yiz; ama siyasi tercihler ayrı olabilir. Biz kullanmak 
istediğimiz -metot ve stratejiyle düşüncemizle daha 
iyi neticeler aılmaya inandığımız için o yola doğru 
gideriz, bir başkası başka türlü gider; ama burada 
oturup, bunun terkibini, hele böyle beş yıllık bir 
plan üzerinde bunun terkibini yapmak zorunlulu
ğundayız. Bumu bahsedişimin sebebi bu yönden ileri 
gelmiştir. 

249 — 



C. Senatosu B * 7 U . 11 . 1978 O : 1 

1952'de sendika kuruldu. Arkadaşlar, hatta o za
man «Sendika» kelimesi bile kullanılamıyordu. To
pu topu, hepsi 48 bin işçi vardı. Sosyal Sigortalar 
Kanunu çıkmıştı, kullanılabilirdi, o bile kullanıla-
mıyordu. Dedik ki, «Hayır, ıkuilaının.» ve ilik defa 
da bugün KİTler denen Sümeribank, Etöbanik, özel
likle Tekel (Sayın Halil'i Tunç yok; burada) gibi Dev
let kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın da öncü
lüğüyle bu sendikalar kurulmuş ve harekete geçmiş 
bulunmaktadır. İşte böylece bir yeni gelişmenin için
de 1961'i bulmuş olduk. 

^Ğl^den sonra ilk Plan yapılmıştır. Belki isteni
len neticeyi vermemiştir; ama ne olursa olsun, belli 
bir ölçüde sonuç alınmıştır. 

İkinci Beş Yılluk Plan tamamen Adalet Partisi 
döneı-pinde hazulanımış ve uygulanmıştır. Görüyor
sunuz ki, bütün sonuçlarıyla başarıya tılaşmıştır. 

Üçüncü Beş Yılhık Planın hazırlanışı yine siya
sal ve sosyal hayatımızdaki 'bir 12 Mart siyasal kri
zi içinde hazırlanmıştır. O günün koşullan içinde, 
(Hiç fcimseyi de iiıtham etmeden söylüyorum) belki en 
yetkili gibi olan arkadaşlarımız (Bugünkü Sayın Ba
kanımız da dahil olmak üzere) bunun üzerinde dur
muş; fakat sonuç olarak gerek ilk stratejisi, gerek 
temeli, gerekse onun sonucunda varılmış olan ve ön
görülen hedefler ve araçlarla tam terkibi yapılama
mıştır. Bunun neticesi olarak da, hakikaten ütüle
rek ifade ediyoruz, bu neticelere varılmış bulunmak
tadır. 

Şimdi bu şartlar içinde benden evvel konuşan 
Mili Birlikçi arkadaşımız Sayın KaraveMoğlu iki şe
yi söyledi ve «1975'te ve 1978'de neticeler 'tamamen 
beklenenin dışında oluşmuştur. Bütün planlı dönem 
içinde planın öngördüğü koşullar, planın öngördüğü 
hedefler bakımından kullanılan araçlara rağmen ve 
o dönemlerde (Belki 1978 öyle değil; ama ondan ön
ceki dönemlerde) elde edilmesi imkânı olan kaynak
lar da mevcut olmasına rağmen, bütün bu dönemde; 
yani aşağı yukarı 17 yıllık bir dönemde en muvaffak 
olunmayan 1975'le 1978 yılları sonuçlarıdır.» dedi
ler. Bütün bir plan dönemline bakın, hakikaten böyle. 
Hatta biraz evvel arz ettim, aradaki bütün devalüas
yonlara rağmen, 1950*den bu yana bu derecede so
nuçsuz bu derecde beklenilmeyen bir başarısızlıkla 
kapanan bu iki dönem vardır. Bu ilki dönemde, üzü
lerek ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk Partili hü
kümetlerin iktidarda bulundukları dönemdir. 

Bunların arasındaki dönemlerde, haiüta dün Sa
yın Hükümet Başkanımız ifade ettiler. Dediler ki, 
«Yedi, sekiz virgül küsur diye gösteriliyordu..» 

PLAN . KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Tralbzon) — 7, 4. 

AP GRUPU ADINA SITKI YIRCALI (De
vamla) — Pardon, yanlış söyledim. Evet netice 7,4 
idi; fakat istenilen netice alınamadı. Bu senenin ne
ticesi; yani 1978'in neticesi ise sıfır. Yani, en başa
rısız bir dönemde, 1975'ten sonra ele alınmış, 1976 
geçirilmiş... Gerçekten başarı sonuçlan inmektedir. 
Yani, öngörülen neticeler başansızlığa doğru git
mektedir. Buna rağmen yine o dönemde, «Öngörülen 
7,4'e karşı 6,1 netice alınmıştır.» diye ifade ettiler; 
ama geçen yıl 1978'inlki maaıhteessüf üzülerek ifade 
etmek gerekir ki, sonuç tsıfır olmuş bulunmaktadır. 

Şimdi, niçin bunlar oluyor?.. Arkadaşlar önce 
şunu ifade etmek isterim : 

Planlar bir siyasal tercihtir. Planların hazırlanma
sında gerçekten bilgililer, bu işi anlayan insanlar, bu
na kendisini vermiş, bunun içinde kaynaşmış yetki
lilerin ele alıp yürütmesi lazım gelir. Bu çok doğru; 
bu yönden iyi tahsil yapmışlardır; fakat onun ya
nında bir başka konu vardır. Toplumların her biri
nin kendisine özgü yaşantısı var, insanların kendi ara
sındaki ilişkileri değişik. Bütünlüğü içinde değişik, dış 
dünya ile olan ilişkileri değişik. Onu bilen, onunla 
kaynaşan, onu gerçekten görebilen, yalnız oradaki 
kitlenin isteğini değil; fakat içinde yaşadığı maddi ve 
manevi koşulları iyi görüp, onunla hemhal olabile
cek bir anlayışta görevliler bulunmazsa ve bunlar bu 
planı yapmazsa, bunda başarıya gitmeye imkân yok
tur. 

Hiç kimseyi, üzerinde şu veya bu şekildedir diye 
küçük görme düşüncesi içinde değilim; ama bu hep 
böyledir. Nitekim benden önce, konuşmuş olan ar
kadaşımız Karavelioğlu da aynı şeyi söyledi. Bu ya
pılamadığı sürece yürüyemiyor. Şu halde daha ileriye 
gidelim. İdeolojik birtakım sistemlerin içinde yaşa
yan memleketlerde bile, o ideolojinin ileriye sürdüğü, 
öngördüğü bütün prensipler hepsinde aynı tatbik edil
miyor, aynı uygulanmıyor. Çünkü, o toplumun gerek
sinmeleri başka, o toplumun tarihi başka; Nalbant-
oğlu. O toplumun gelecekteki umutları başka, içinde 
yaşadığı ve onu yaşarken kendi içinde ve dış dünya 
ile olan ilişkilerinden bekledikleri başka. Öyle olun
ca, halkla bu anlamda toplumun şartlarıyla, koşulla
rıyla, müesseseleriyle bu derece hemhal olamamış, 
içine girmemiş yöneticilerin ya da o yöneticilere akıl 
verecek, yardımcı olacak kimselerin de mutlaka ba
şarıya ulaşmasına imkân yok. Bu, onların bilgisizliği-

I ni ifade etmez, onların başka konulardaki tecrübele-



C. Senatosu B : 7 16 . 11 . 1978 O : 1 

rinin noksanlığını ifade etmez; ama o böyle bir top
lumun içindeki şartları göremediği içindir ki, verdiği 
fikirlerde de iyi neticeler almaya imkân hazırlaya
cak birtakım çareler bulmak güç olur. 

İşte, onun içindir ki, ben bir anlamda bunu bi
raz önce de tekrar söyledim. Herhangi bir grup ar
kadaşlarımızla, bir partili arkadaşlarımıza da, başka 
partiden, başka düşünceden olan arkadaşlarımızı da şu 
veya bu biçimde onları incitmek de istemem; ama şu
nu ifade edeyim ki, bugün de böyle, 1950'den bu ya
na da başarıya ulaşan Demokrat Parti ve Adalet Par
tisi olduğuna göre bu sonucu halkın her yönü ile iç 
içe kalmış, fakat Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşla
rımız böyle bir anlamda, geniş ölçüde halka bu anlam
da yanaşmadığı ve onunla içice bulunamadığı içindir 
ki, şu 17 yıllık plan döneminde, (eskiyi de kenara bı
rakıyorum) başarıya ulaşılan devreler, dönemler sa
dece Adalet Partisinin iktidarda tek başına olduğu 
ve hatta onun yanında ortaklar bile bulunduğu za
manlarda hiç olmazsa o günün zararlarını veya o 
günün başarılarını bir ölçüde de götürmeye muvaffak 
olmasının sebeplerinden biri de budur arkadaşlar... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Halkın 
içinde biz oturduk. 

İ. SITKI YIRCALI (Devamla) — O bakımdan 
ben dün Sayın Hükümet Başkanımız Bülent Ecevit'in 
burada belirttiği bir konuda düşüncemi arz edeyim. 
İki noktadaki düşüncesini ifade ederken gerçekten 
biraz da üzüldüm diyebilirim. Dediler ki, «Hem tu
rizm bakımından, özellikle yabancı sermaye yönün
den, bir de ayrıca özel teşebbüse yardım etme yö
nünden biz çağdaş olmak mecburiyetindeyiz». 

Demek ki, Sayın Ecevit 1957*de seçilip gelmiştir 
Meclise. O zamandan bu zamana kadar çağdaş olma
yı beklemiş durumdadır. Ancak, şimdi çağdaş olabil
miştir. Çünkü, biz 1957'den bu yana değil, daha es
kiden beri yabancı sermayeye kendi menfaatlerimiz
den, milli çıkarlarımızdan ödün vermeden, o günün 
şartları içinde işbirliği edip, bir an önce biraz evvel 
bütün arkadaşlarımızın Planda da belirttiği gibi, sa
dece ara sanayiye değil, daha ileri bir sanayiye, da
ha güçlü, memlekette ulus yaşantısında büyük bir ha
reket yapabilecek sanayiye önvermek için, ona kapı
larımızı açtığımız zaman, durmadan bizi, memlekete 
hıyanet ettiğimiz, ulusumuzun çıkarlarına karşı ol
duğumuz, başka memleketlere, başka menfaatlere 
ezildiğimiz konusunda ithamla bugüne kadar geliyo
ruz, 

Dün o bakımdan gerçekten sevindim. Bir nokta
dan da, hakikaten, demek ki bilmeden de biz, (Böyle 
bir şey de iddia etmemiştik çünkü.) onlardan aşağı 
yukarı 25 sene öncesinden beri çağdaş hayat anlayışı 
içinde yaşıyormuşuz; onlar bugün girmiş... (CHP sı
ralarından «Haberiniz yokmuş» sesleri) 

Onun yanında turizm üzerinde de durdular. Tu
rizm Bakanlığını ilk defa 1957 seçimlerinden sonra 
yine Demokrat Parti kurdu, o yürütmeye çalıştı; hat
ta şunu da ilave edeyim : Kendileri de o zaman ilk 
defa milletvekili seçilip geldiler ve bizim ilk bütçe
mizin (İzninizle bunu ifade edeyim. Ben o zaman Tu
rizm ve Tanıtma Bakanıydım.) tenkidinde o bulun
du; hatta (O zaman bir bakanlık kurulunca, yanın
da da mutlaka o bakanlığa paralel olarak bir komis
yon kurulurdu.) o Komisyonda da görev aldı ve bera
ber de çalıştık. 

O zamandan başlayan bu çabaların içinde bulu
nurken, turizmi bugün çağdaş bir konu olarak ifade 
edip de onun üzerinde durduklarını belirtmelerinin 
takdirini artık kendilerine bırakıyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugünkü Plana gelince : 
Plan bizim kanımızca Anayasanın 129 ncu ve 41 

nci maddesine ve aynı zamanda 77 sayılı Kanunun 
hükümlerine tamamen aykırıdır. Çünkü, plan anabir-
takım meseleler üzerinde durduktan sonra, özel te
şebbüsü ve onun yanında çeşitli kuruluşları bir çeşit 
Devlet baskısı altında bırakmanın yollarını aramak
tadır. 

Evet, dün burada beyan ettiler. Anayasamız neyi 
ifade ediyor?.. KİT'ler için, yani kamu teşebbüsleri, 
kamu kuruluşları için emredicidir... Tamam. Özel te
şebbüs için-teşvik edici ve destekleyicidir. Fertler için 
de teşebbüslerini güçlendirici nitelik taşımaktadır... 

Bu kadar açık bir hüküm varken, onun yanında 
demokratik kuruluşlar, onun yanında Köy - Kentler, 
onun yanında kooperatiflerin kuruluş şekli ve işleyiş 
şekli üzerindeki mütalaalarını Anayasa hükümleriyle 
telif etmeye, birleştirmeye imkân yok. Çünkü, orada 
açık bir devletçiliği, ileri bir devletçiliği, öne sürüp, 
gönül rızalı kooperatifçilikle özel teşebbüsü hiçe sa
yan bir devletçiliği öngörmektedir. 

O bakımdan, biz bunun, (Arkadaşlarım da esasen 
daha önce bir takrirle bunu belirterek Komisyonda 
da ileriye sürmüş bulunmaktadırlar.) bu Planın her 
şeyden önce 1961 Anayasasına ve onun yanında da 
Anayasanın hükümleriyle yasalaşmış olan Devlet 
Planlama Teşkilatına ait Kanuna aykırı bulduğumuz-
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dan karşısındayız ve bu bakımdan ret oylarınızı kul
lanmanızı rica ediyoruz. 

Arkadaşlar; 
Planın hazırlanması meselesi bir başka anlamda yi

ne de ele alınabilir. Bir defa, Dördüncü Beş Yıllık 
Planın ilk hazırlanışı 1976'da başlamıştır, hazırlığı 
tamamlanmıştır. Yalnız, 1977 ortasında seçimler var
dır, dış politika vardır. Bu seçimler dolayısıyla yarın 
gelecek iktidar tercihini kullanabilir. Biraz önce de 
ifade ettim; çünkü planlar, ne olursa olsun, Anaya
sa ve yasalar hükümleri içiride, onların imkân verdiği 
ölçüde siyasi tercihlerdir. 

Böyle olduğuna göre, o siyasi tercihleri kullana
bilmek için, o zamanki Hükümetimiz bunları beklet
miş; fakat yine de hem stratejisini, sonra Planı, ar
kasından da yıllık programını hazırlayarak beklet
miş, seçimlerden sonra bütçesiyle birlikte kanuni sü
resi içerisinde Meclislere getirmiş bulunmaktadır. Bu 
hazırlık böyle olmuş; fakat ne oldu arkasından?.. İk
tidar değişikliği oldu. Beklenirdi ki, bu iktidar değişik
liğinden sonra, derhal bu kanunlaşsın. Kanunlaştırıl
mada hepsi geri çekildi. Sonra beklendi ki, «Bir ara 
plan getirilecektir, geçici bir program getirilecektir, 
geçici bir plan özeti getirilecektir, böylece 1978 Büt
çesi kabul edilecektir» dendi. Hiç biri getirilmedi. Ne 
oldu?.. 1978 Bütçesi tamamen Anayasaya, yasa hü
kümlerine aykırı olarak çıkarıldı. Bundan hepimiz so
rumluyuz arkadaşlar. 

Evet, birtakım müesseselere baskın yapılabilir. 
Anadolu Ajansına, Merkez Bankasına baskın yapılır. 
Onları ilgililer takip ederler. Yetkili yargı organları
na müracaat ederler, hakları vardır, yoktur ararlar; 
hatta sarih bir hüküm olduğu halde Partiler Kanu
nunda, Sayın Parti Başkanı ve aynı zamanda Hükümet 
Başkanımız olan arkadaşımız ve partisinin kongresini 
«Anayasa Mahkemesi bana ihtar etsin de öyle ya
parım» diye geciktirebilir, başka yıla atabilir Kanu
na aykırı olarak. O da onların bileceği bir şey, O da 
'kabullenir; ama hep «Ben Anayasa taraftarıyım, ya-
sacıyım, şunu yapmadınız, % 10 şunu yapmadınız, 
ötekini böyle yapmadınız vaktinde tedbir aldınız, al
madınız» diye bizi itham eder; ama bunu da yapa
bilir. Pekâlâ, o da kendi bilecekleri iştir, kendi arka
daşlarıdır; ama Meclislerin hakkı olan milli iradenin 
neticesinde, buraya gelmiş bulunan kanunlarla ken
dilerine burada üye olup ulusu temsil hakkı verilmiş 
olan üyelerimiz, Anayasaya aykırı olarak bunu ka
bullenmeye, oylarını kullanmaya hakları yoktur, yap
mamak lazımdır. Eğer biz bunu reddetmezsek, tıpkı 

arkadaşlar, Sayıştay seçimlerinde olduğu gibi, tıpkı 
Yetki Kanununun sonucunda olduğu gibi, bunu da 
göz yumarak reddetmeyecek olursak, kendi kaderimi
ze; yani şahıslarımızın kaderine değil, Türkiye'nin de
mokratik kaderine sahip çıkmamış oluruz. 

Hangi düşüncede olursak olalım, hangi taraftan 
olursak olalım, ister aşırısı, ister ılımlı, ister sağı, ister 
solu... Bir defa bu haklar kaybolduğu zaman, bu Mec
lislerin itibarı kaybolduğu zaman kimseye imkân kal
maz. 

İşte 27 Mayıs : Biz gittik, Yassıada'ya gönderil
dik. Halk Partisinden burada kim kaldı?.. Hepsi git
ti. Danıştay tamamen dağıtıldı, hiçbiri kalmadı. 140 
tane profesör dışarıya atıldı; 7 bin küsur subay dışa
rıya atıldı. Ne oldu?.. Çünkü, kanuni imkânlar, de
mokratik imkânlar elden gitti de onun için oldu. 

12 Mart ne oldu?.. İşte, onun da önce taraftarı 
sonra en büyük şikâyetçisi sizlersiniz. 

Bunlar, böyle birtakım hataların ve hatta belki 
bizlerin, partilerin, 1957 ile 1960 arasındaki karşılıklı 
münasebetleri bakımından, gerekince aydınlatılama-
yan birtakım hususlar sonucunda bu neticelere ge
lindi. Ancak birleştiğimiz zaman bu neticeleri, iyiye 
doğru götürebiliyoruz. Birleş ilmediğinde olmuyor el
bette. Hatta, 21 Ekimde, 1961'de seçimlerden sonra 
Meclis toplanamıyordu; ama bütün yasal kurumlar, 
siyasal kuruluşlar, anayasal kuruluşlar beraber oldu
ğu zaman, toplandı. 

1960 olaylarından sonra Meclis, en büyük tehli
keleri 22 Şubatta, 21 Mayısta geçirdi; ama hep bera
ber olununca yasal neticelere doğru gitti; yürüdü gel
di. Hatta ve hatta 12 Marttan sonra Cumhurbaşkan
lığı seçiminde, eğer beraber olunup da haklarımızı ko
rumamış olsaydık... Ben yoktum içinizde. Bu, cesaret 
meselesi değil. Bu, inanç meselesi. Bu, demokrasiye 
bağlı olma meselesi. Bu, milletten oyu alıp geldikten 
sonra o oyun kaderine sahip çıkma meselesi. Eğer 
bunu yapıp da beraber olunmasaydı, bir başkası da
ha iyi, daha mükemmel bile olsa, Anayasa ve yasa 
hükümlerinin uygulanmaması yoluyla uğranılacak 
sonuca birlikte karşı çıkmak suretiyle bugünkü de
mokratik sonuçlara sağlıkla gelinmiş bulunmaktadır. 

O bakımdan ben, bu planın böyle uygulanıp gel
miş olan neticesiyle beraber, bu anlamda, mutlaka 
hepimizin oylarıyla reddedilmesi kanısındayım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Elbetteki bugünkü dünya dünkü dünya değil. 

Bugün ulaşım hızlanmış, haberleşme hızlanmış; he
pimiz âdeta beraber yaşıyoruz. Uluslar, kendi içle-
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rinde de beraber yaşıyorlar; aynı zamanda dünya ile 
de beraber yaşıyor. Öyle olunca, onların karşılıklı 
etkisinin içinde, birbirimize karşı, yalnız politik ola
rak değil, ekonomik ve sosyal olarak da bu yaşantı
sının etkisi altındayız. İlişkilerimiz, bu anlamda ol
mak mecburiyetinde. Öyle olunca, ele aldığımız ko
nularda çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz, iliş
kilerimizde dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye ayrıca, sadece jeopolitik noktada değil, 
bir açık geçit üstündedir ve çevresinde çarpışan sü
per devletlerin, büyük devletlerin ortasındadır. Bü
tün bu koşullar içinde biz, 1950'den bu yana, bir ta
raftan içinde bulunduğumuz bu koşulları gözönünde 
tutarak, bir yönden de kendi menfaatlerimizi, milli 
menfaatlerimizi, çıkarlarımızı, toplumun olduğu ka
dar geleceğe dönük emniyetimizi de sağlamak için, 
münasebetlerimizi ona göre kurmuş bulunmaktayız. 
Bu, bugün de devam ediyor; ama burada özellikle 
dikkatli ve titiz olmak lazım gelir. 

Sadece emniyetimizi sağlamak, savunmamızı sağ
lamak bakımından değil, ekonomik kalkınmamızı 
sağlamak yönünden de yine de dikkatli olmamız ge-

jrek. Biz demokratik bir rejim olarak karma bir eko
nomiye sahip ve bunu Anayasamızdaki hükümleri 
dahilinde takip etmek zorunda olduğumuza göre, 
Avrupa'da «AET'ye» Ortak Pazar'a Avrupa Eko
nomik Birliğine elbetteki bağlıyız. Onun yanında Sa
yın Hükümet Başkanımızın da söylediği gibi, elbet
teki çevremizle de ilişkilerimiz olacak, bunlar bir
birine mani değil. Hatta biz bunu 1950'lerden beri 
uygulayıp geldik. O zaman da biz Sovyet Rusya ile 
çeşitli alışverişlerin içindeydik. Biz o zaman da Bul
garistan ile çeşitli alışverişlerin içindeydik. Hatta he
nüz hukuken tanımamış olduğumuz Doğu Almanya 
ile de Odalar Birliği kanalı ile yaptığımız anlaşma
larla mal satıyor, gerekirse mal alıyorduk; malları
mızı kıymetlendirebilmek için. Hatta onun yanında 
resmen tanımadığımız halde Kızıl Çin ile de aynı 
münasebetleri devam ettiriyorduk. Bunun başka ça
resi yoktur. Bunu yapıyorduk. 

Nitekim, ilk defa diğer alışverişlerin yanında ge
rek yeni tesisler kurmak, yatırımlarda yardımcı ol
mak, gerekse petrol meselesinde (Biliyorsunuz) Bul
garistan ve Rusya ile ilk münasebetleri kuran Adalet 
Partisidir. AET ile ilişkilerimiz buna mani değil; fa
kat onun yanında bizim gerek prensip olarak gerek 
Türkiye'nin çıkarları yönünden, (Burada konusu ol
madığı için üzerinde durmak istemem, ama bütün ar
kadaşlarım bunu takdir eder.) bütünlüğümüzü mu-
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hafaza etmek yönünden elbette ki başkalarına alet 
olmamak kaydı ile Ortak Pazar ile rabıtalarımızı 
güçlendirip devam ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Kaldı ki, komisyonda da arkadaşlarımız belirt
mişler, Ek Protokolün doğurmuş olduğu birtakım so
nuçlar var, gümrük meseleleri var. Bütün bunlar 
«Roma Anlaşmasının» zannederim ki, 60'ncı mad
desi hükümlerine göre de bir çıkar yolla birtakım 
sonuçlara varmak imkânına doğru gidebilir. 

İşte bu yönden, ortak anlaşmalaıla bağlı memle
ketlere gideceksiniz, oturacaksınız, ilgililerle konuşa
caksınız, bir netice almak isteyeceksiniz; büyük öl
çüde kaynaklarınız ona bağlıdır. Ondan sonra kal
kıp oturduğunuz yere gittiğiniz zaman (otele veya 
elçiliğe) derhal o anlayışın dışında birtakım tehdit 
edici, ilişkileri başka yollara yöneltmek suretiyle on
lara karşı ayaklanacağınızı ve karşı koyacağınızı ifa
de eder bir şekilde hem de en yetkili ağızlardan be
yanlarda bulunursanız; bu münasebetlerin normal bir 
şekilde yürümesine imkân olmayacağını elbette ki, 
takdir edersiniz. O bakımdan bu ilişkilerimizi elbet
te ki, olumlu düzey ve biçimde ayarlamamız lazım 
gelir. 

Biz arkadaşlarımızla dış seyahat yaptık; hatta 
Sayın Esatoğlu da beraberdi. Buradan resmi bir sı
fatı olmadığı halde dışarıya gitmiş olan, fakat bu
günkü iktidara yakın olan bazı arkadaşların kendi 
özel düşüncelerini belirtmiş olmalarının, bize yar
dımcı olması imkânı olan ve bu yardımcı olmayı dü
şünen kuruluşlar, partiler ve iktidarlar tarafından bi
le nasıl bir üzüntü ile karşılandığını gördük. O yön
den, bunları, bu ilişkileri kurarken çok dikkatli ol
mak zorundayız. 

Bunun dışında, dün bir önerge verildiği ve kabul 
edilmediği için üzerinde durmuyorum. Bundan önce 
paramızı % 9 küsurluk bir ayarlamadan dolayı bizi 
itham ederlerken, bugün aynı etkilerle bu ayarlama
yı % 50'ye kadar götürmüş bir durumda olarak çe
şitli dış devletler ve müesseselerle temaslarda bulu
nulmaktadır, bunlardan kaynak temin edildiği ifade 
edilmektedir, beyanlarda bulunulmaktadır. Bu plan, 
maddi ve manevi olarak o kaynaklara, o günlük 
yardımlara, oluşacak desteklere dayanıyor. Fakat 
görüyoruz ki, bütün temin edilebilen daha önce vaat 
edilmiş olan 300, 400 milyon dolarlık miktardan iba
ret. Geri kalan da ertelenmiş deniyor. Ertelenme, za
ten borcu ödemediğin zaman istense de, istenmese 
de fiilen ertelenmiş oluyor. 

Şu halde, bunları bize burada aleni olarak beyan 
edilmezse, gizli olarak anlatılarak bir emniyet veril-
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miş olursa. Çünkü, aradan 9 - 10 ay geçmiş, hatta j 
11 nci ayın içindeyiz arkadaşlar. İktidara geldikle- \ 
rinde kısa bir zaman içinde her şeyin halledileceğini j 
ifade ediyorlardı. Şu halde, Anayasaya aykırı bir j 
bütçe uyguluyorsunuz, hayat pahalılığı % 70'e ka- j 
dar çıkmış, % 58 sanayiin iç üretimi azalmış, ondan I 
sonra harekete geçeceksiniz, birtakım imkânların 
bulunduğunu söyleyeceksiniz, bunun da dayanağını j 
bildirmeden plan taslağını oylamaya koyacaksınız, j 

Yalnız kendim için söylemiyorum, herkesin ken- j 
di takdirine, gayet tabii. Kendim için söylemiyorum ! 
deyince, bana bu manada destek olun hususunu ifa- [ 
de etmek istemiyorum; ama o zaman zannediyorum I 
ki, böyle söyleyenler ve her gün beyanda bulunan- j 
lar, «Her gün zordan çıktık, müşkülden çıktık» diye i 
ileri sürüp beyanlarda bulunanların, asıl oylarıyla | 
bunu destekleyecek, yani oylarıyla kanunlaşıp yarın | 
uygulama imkânım bulacak bir belgenin karşısında j 
açıklamadan mahrum bırakılırlarsa, elbette ki, . bu- | 
nun sorumluluğu, hepimize ait olur; yani bu belgeyi [ 
müspet oyla kanunlaşürırsak. ; 

Bu biraz da neye benzer, işte efendim bütün her \ 
şey bitti, anarşi tamamen kesildi, dışarıda anarşi ke- [ 
sildiği için, anarşistler hapishanelere girdi demek ve j 
ondan sonra da yine o hapishanelerdeki anarşiyi de j 
göz göre göre 4, 5 ay devam ettirmek, yani bu biraz [ 
böyle olur. ; 

Bu bakımdan, bu yönden reddedilmiş olmasına j 
rağmen, dün de Sayın Ecevit'in «Gerekirse beyan [ 
edebiliriz» dediğine göre, bu konuları huzurunuzda j 
açıklamak suretiyle hiç olmazsa, Anayasaca aykırı- ; 
lığı yönünden bizim itirazımıza rağmen, kaynaklar \ 
bakımından içimize bir ferahlık gelmiş olabilir. \ 

Kaldı ki, plan bir başka yönden de yine Anayasa- i 
ya ve plan kanununa aykırıdır. Niye? Çünkü, bir | 
sene atlatılmış, 1978'den başlatmış ve ne görüyoruz | 
orada? Devamlı olarak diyorlar ki : «Bir taraftan [ 
da köylüye bilhassa zirai ürüne doğru yönelik çaba- i 
iarımız olacak.» Bunu hatta biraz evvel Komisyon İ 
Başkanı arkadaşımız da ifade ettiler; ama ne görü- j 
yoruz? Düne göre sanıyorum ki, % 22 olan tarım- j 
sal temel unsurlar, yatırım bakımından aşağı yukarı j 
'% 19'a indirilmektedir; eğer yanılmıyorsam, öyle j 
zannediyorum. { 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE- j 
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) —. Milli gelirden I 
pay olarak mı? • 

AP GRUPU ADINA İ. SITKI YIRCALI (De- | 
vamla) — Evet. İniyor milli gelirden pay. \ 
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Buna mukabil sanayide Devletin desteğini yük
seltiyorlar, işçinin de bir miktar yükselmiş oluyor 
bunun yanında. Bunu nasıl izah edebilirler? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sanayileşme
nin gereği. 

AP GRUPU ADINA İ. SITKI YIRCALI (De
vamla) — Sanayileşmenin gereğidir, fakat bir taraf
tan da durmadan deniliyor ki, «Sanayi belli bir sa-
tmalma gücüne dayanacaktır.» 

Arkadaşlar; 
Durmadan bizi «Ara sanayi yerine tüketim sana

yi yapıldı» diye itham altında bulundurmaktasınız. 
Gelişmekte olan memleketlerde mutlaka bu iş her 
yerde önce tüketim sanayii ile başlar belli ölçüye 
kadar. Zaten diğerini kurmanıza imkân yoktur. Tür
kiye'de 1950'de hepsi toplam olarak 50 bin iğlik do
kuma fabrikası var. 50 bin iğlik bir dokuma fabrika
sı olan bir yerde iğ imalatına başlanmaz, Türkiye'de 
1954'te bütün nakil vasıtalarının yekûnu 18 500?dür. 
18 500 nakil vasıtası olan bir yerde derhal otomobil 
motoru yapılmaya kalkılmaz. Önce belli bir ölçüde 
geniş kitleye satın alma gücü vereceksiniz, o satın 
alma gücü ile onu harekete geçireceksiniz. Nitekim, 
öyle yapılmıştır. Taban fiyatları bundan doğmuştur. 

Şu düşünülmüştür: Denmiştir ki, % 82 köylü, 
tarımla meşgul. Bunun piyasaya girmesi lazım geli
yor. Ona yeni bir satın alma gücü vermek lazım. 
Hangi satın alma gücü? 

1. — Kendi giyinmesi, kuşanması, içmesinin sa
tın alma gücünü, 

2. — Onun ötesinde bir de kendisini traktörle 
veya teknik araçlar ile donatma imkânını verecek
siniz. 

İşte, öylece taban fiyatları meselesi ortaya konu
lup, ileriye doğru götürülmüştür. Ancak, öyle bir 
güce geldikten sonradır ki, bir belli ölçüde ekono
mik kalkınmaya ve diğer sanayinin kurulmasına im
kân hazırlanabilir. 

Biz, 1953'te, 1954te çimento fabrikalarını, şe
ker fabrikalarını kurarken yalnız toprağım veriyor
duk, kirecini veriyorduk. Başka vereceğimiz bir şey 
yoktu. Tuğlası, üstünün kiremidi bile dışarıdan it
hal ediliyordu; ama 1958'de Tosya'da fabrika kuru
lurken, o fabrikanın değil tuğlası, demiri, çimentosu; 
aynı zamanda içinin makinesinin % 35'ine yakın bir 
bölümü Eskişehir'deki Şeker Fabrikasında, Adapa-
zarı'ndaki Zirai Donatım ve aynı zamanda yine Dev
let Demir Yollan tesislerinde hazırlanıp gelmiş ma
kineler halinde idi. 
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Şu halde, böyle bir seviyeye doğru gidebilmek 
için onu muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. E, biz 
bütün bunların karşısında asıl geniş kitle olan tarı
ma önem vermezsek, esnafa, sanatkâra önem ver
mezsek ve bu devalüasyon karşısında neyi verirsek 
verelim, (devalüasyon; onun yanında da enflasyon, 
beraberdirler.) böyle davranmazsak; işçinin, memu
run yani sabit gelirlinin alacağını kendiliğinden dar 
bir satın alma gücünü içinde kısırlaştırmak, gelişme
yi temin etmemize imkân ve ihtimal yoktur. 

Planın ilk hedefi, bir denge içinde en hızlı ve en 
verimli bir ölçüde kalkınmayı sağlayacak hususları 
öne almak ve onları desteklemektir. Bu açıktır. Aza
mi verimi sağlamaktır; bu sağlanırken de anapren-
siplerden ayrılmamak gerekir. 

Planın stratejisi karmaşa halindedir. Düzen deği
şikliği art fikri önünde «Halk girişimciliği sektörü» 
diye özü ve oluşumu ne olduğu belli olmayan birta
kım sloganlar ortaya atılmaktadır. Mamafih, bunla
rın bir kısmı yine de birtakım uygulamalarla belirtil
miş bulunmaktadır. Her şeyden evvel bir devletçilik 
anlayışı ortaya konmaktadır. Ortaya atılan araçların 
hiç biri bu konuda da gerçekçi değil. Yani devletçi
lik bakımından da gerçekçi değil. Devlet yatırımları 
ve devletleştirme yaygınlaştırılmış, özel sektör yatı
rım miktarının çok geriletilmiş ve 1983 yılında % 42' 
ye kadar indirilmiştir. Bu konuda da uygulanacak 
politikadan hiç söz edilmemiştir. 

Esasen varılması istenen hedeflerle, öngörülen 
araçlar da birbirinden tutarsızdır. Beş yıllık plan dö
neminde aşağı yukarı yatırımın tamamı bir buçuk 
trilyon, kamu toplam yatırımları ise 898 milyar lira 
olarak öngörülmektedir. Bu farkın 48 milyarlık bö
lümünü özel kesim tasarruflarının sağlayacağı öngö
rülüyor. Geri kalan 199 milyar ise, dış borçlanma ve 
finansman imkânlarıyla karşılanacaktır. 

Bugünün şartlan açık. Bunun anlamı Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklan ve açık fi
nansmandan başka bir şey olamaz. Bu da bugünkü 
enflasyonun o tarihte beş katına çıkması demektir. 

Yine Plandaki rakamlara göre, örnek bir finans
man ve gelir kaynaklarının nasıl temele dayanmadığı
nı ifade eden deflatör gelirleri; Üçüncü Beş Yıllık 
Planda öngörülen gelirler 176 milyar iken, ancak 57 
milyarlık bir gerçekleşme olmuştur. Buna rağmen ye
ni Planda öngörülen % 31,2 artış ve 75 milyarlık bir 
kaynak da beklenmektedir. 

Vergi gelirlerinde de sabit fiyatlarla % 12'iik bir 
artış görülmektedir. e/c 25'iik bir enflasyon hızı ön

görüldüğü takdirde, vergilerde de % 40 bir artış dü
şünülebilir; fakat bunun da gerçekleşmesi mümkün 
olmayacağı kanısındayız. Kaldı ki, yine Planın da
yandığı rakamlar bakımından daha başlangıçtaki yan
lışlığa sebep olacak bir noktayı da belirtmek iste
rim : 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, kalkınma atılı
mı ve gerçekleşme hesapları 1983'e göre, yani 1977 
yılı atlanarak yapıimış bulunmaktadır. Bu yapılırken 
de hiç dayanak gösterilmeden Plan taslağında cari fi
yatlarla değerler, sektör paylan bakımından rakam
lar şöyledir : 

Tarım, 1977'de 28,2; 1978'de 22,2; Sanayi, 19,1; 
1978'de 29,5; Hizmetler; 52,7; 1978'de 48,3. Burada 
da Dördüncü Plan hedeflerinde bir temel yılı hilesi, 
bazı hilesi yapılmaktadır. Dönem yılında kalkınma 
hızının % 2 arasına düştüğü, 1978'de sanayiin dur
duğu bildirilirken - sizler bildiriyorsunuz - yatırınım 
gerçekleşme oranının % 38 olduğu Planlamanın bel
geleriyle açıklandığından, 1977 yılından 1978 yılına 
tarımda bir. gerileme ve sanayide bir ilerlemeyi sa
dece kâğıttaki bir hayal oyunu olarak kabul etmek 
zorundayız. Kaldı ki, bugün sanayi bile ancak orta
lama % 30 bir kapasite ile çalışmaktadır. Geçen yı
la nazaran imalat düşüşlerini şöylece belirtebiliriz : 
Kâğst yc 8, motorin % 18, petrol ürünleri % 11, 
gübre % 24, sülfürik asit % 23, kamyon, kamyonet 
•% 55,4, otobüs % 36, traktör ,% 62'ye düşüyor. Taş
kömürü istihsali ise 6,5 milyondan 3 milyona düşmüş 
bulunmaktadır. 

Bu rakamlar gözönüne alınırsa, bir yıl gibi kısa 
bir süre içinde, nerede ise sanayide 10 yıl geriye doğ
ru gidilmiş. Böylece çiftçi traktörü camekânda, güb
reyi ahırda veya sürüsünün arkasında, yolcu yolcu
luğunu dönüp atlı arabada - onu da buîabilirse - iş
çi ise bilgisinin ve bileğinin emeğini duaya kalkan 
elinde ya da umutla beklediğimiz işsizlik sigortasın
dan bekleyecektir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bugün dünyanın yaşantısı ulusların yatırımların

da da, birbirlerine olan ilişkilerinde de elbette ki, 
vazgeçilmez - biraz önce de belirttiğim gibi - bir 
gerçektir. Bu gerçekleri biz de elbette ki, kabul edi
yoruz. Dünyanın en ileri memleketleri bile birbirle
riyle en ileri seviyede alışveriş yapmaktadırlar. Hat
ta daha ilerisi var; durmadan biz itham ediliyorduk, 
biraz evvel de beyan etmiştim, o kadar birbirine 
bağlıdır ki, COMECON bile bugün, Ortak Pazar ile 
birtakım ilişkilere girmek istemektedir. Hatta, Rus-
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ya, son Beş Yıllık Planında bütün Rusya'da maden 
aramasını, maden işletilmesini, madenin ihracını, ma
kine imalatını, makinenin satışım ve ihracını tek ba
şına yabancı sermayeye bile verebilecek bir kanunu 
kabul etmiş bulunmaktadır; bunu bile kabul etmiş 
bulunmaktadır. Böyle bir durumun içindeyiz, elbette 
ki bunları kabul etmek lazım ve dün bize karşı ya
pılmış çeşitli ithamlara rağmen nasıl bir doğru yolun 
ve biraz evvel de belirlediğim gibi nasıl bir çağdaş 
anlayışın içinde ancak bugüne gelebildiğimizin bun
lar birer açık örneğidir. 

Son 9 -10 ayda, Hükümetin kaybolan tüm ümidi 
tekrar yenileyebilmek için yaptığı çabalar, biraz ev
vel de söylediğim gibi, maatteessüf bir netice verme
miştir. Geçen yıl sonlarındaki devalüasyonun yanın
da bu seneki devalüasyonu elbette ki, kıyaslamak bi
le imkân dahilinde değildir. 

Elbette ki, bu neticeleri de almak kolay değil; bir 
taraftan iktidara geleceksiniz ve diyeceksiniz ki, «Dev
let enkaz halindedir, iflas etmiştir»ı Merkez Bankası
na el koyacaksınız; açık bir konuşmayla neler yapı
lıp yapılmadığını ifade edeceksiniz. Bir yandan Ziraat 
Bankasındaki sizin tarafınızdan tayin edilmiş kimse
ler, Ziraat Bankası gibi bütün bir Devletin, bütün 
bir kesimin umutla bağlandığı ve dışarıda da Ziraat 
Bankası, Denizcilik Bankası, Etibank gibi, bütün di
ğer bankalara nazaran kendisinin taşınmaz malları
nın ve kredilerin de etkisiyle büyük itibarı olan bu 
bankalardaki karşılıklı konuşmalarda, bunu, asıl he
define kullanmadan, birtakım çeşitli ilişkiler netice
sinde, kredilerin kullanıldığı şekildeki bir işlemi ya
zılarla dünyaya duyuracaksınız ve ondan sonra gidip, 
onlara el uzatacaksınız. Elbetteki bunun müspet so
nuçlar elde etmeye imkân, karşılıklı bir anlayışa var
manın yolu olmadığını siz de takdir edersiniz. 

Şimdi, ikinci bir noktaya geliyorum : Turizm ge
lirleriyle, dışta bulunan işçilerimizin sağlayacağı kay
naklar... (Çünkü, diğer kaynakların yanında, iki kay
nak da bu gösterilmektedir). Biraz önce de ifade et
tim, turizm ta, 1957'lerden beri hakikaten başlamış, 
aşamalar içinde gelmiştir ve bugün bizim kıyılarımız, 
hatta tç Anadolu her varlığıyla hem tarihsel, hem do
ğal güzellikleriyle bütün dünyada ün salmış ve ger
çek değeri olan; turist çekebilecek bir durumdadır. 
Kaldı ki, dışarıdaki müesseseler de, şimdi işçiler için, 
kitleler için hazırlıklı yıllık birtakım geziler tertip 
etmektedirler. Hatta, işverenlerin de yardımıyla, çe
şitli fabrikalar ve müesseseler, daha yılın başından 
itibaren anlaşmalar yaparak, yardım ederek, sene so
nunda kitle gezileri tertip etmektedirler. 
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| Bu gibi müesseselerle anlaşmaya gitmek lazım ge
lir. Bunları getirmek lazım gelir; fakat, üzülerek ifa
de edelim ki, dışarıda da gördüğümüz gibi, önce Kıb
rıs Barış Harekâtının doğurmuş olduğu sonuçlar; ar
kasından da özellikle son yıllarda memleketteki daha 
hareket haline gelmiş anarşi durumu, anarşik ve te
rörist hareketler, bu gezileri, turizmin kaynaklarını 
kurutmak yoluna doğru gitmektedir. 

Dışarıda da yaptığımız çeşitli temaslarla, bize düş
man olanlar, olmayanlar ve hatta o düşman olanla
rın etkisi altında kalan tamamen masumane birtakım 
düşüncelerle Türkiye'ye bu şartlar içinde gelmeyi ta
mamen tehlikeli bulmaktadırlar. Yani; memleketin 
içindeki anarşik hareket, aynı zamanda böyle bir ek
sikliği de doğurmaktadır. Bu yalnız turizmde kalmı
yor. İşçi de böyle. İşçilerle yaptığımız çeşitli temas
larda da, onlar da aynı şeyi düşünmektedirler. «Pa
ramı bu kadar devalüasyon karşısında, paramı böyle 
bir anarşik olaylar içinde, ben gelip Türkiye'ye dö
viz olarak yatıramam» diye birtakım mütalaalar ile
riye sürmektedirler; daha da ileri hatta. Dışarıdaki, 
bize kaynak vermesi imkânı olan banker veya onun 
dışındaki ticari müesseseler ve hatta kuruluşlar, ulus
lararası kuruluşlar bile, Türkiye'deki cereyan eden 
terörist ve anarşik hareketler karşısında bu kaynakla
rı bize yöneltmekten, bize yatırım yapmaktan, hatta 
bunu hiç olmazsa yatırıma yardımcı olmaktan hele 
sürekli yatırım yapmaktan, tamamen çekinmektedir
ler. 

•Konuşma buraya geldi. Onun neticelerini elbette
ki sonradan bağlayacağız; ama şunu derhal ele almak 
mecburiyetindeyiz : 

Hükümet, ne olursa olsun. Derhal ve ilk ağızda, 
başıbozukluk şartlarını bırakarak Anayasa ve yasal 
hükümlerin bu gibi durumlar karşısında öngördüğü 
kanuni tedbirleri almak mecburiyetindedir. Onun so
rumluluğu bize de düşmekte, Hükümete de düşmek
tedir. Bu tedbirler yeter mi, yetmez mi, ayrı bir şey; 
ama Anayasa ve yasalarımız bu anarşik hareketlere 
karşı birtakım tedbirler öngörmüştür ve bu tedbirler 
alınır, sonuç vermediği takdirde yeni tedbirler getiri
lir, onun üzerinde de durulur. Biz Adalet Partisi ola
rak Anayasanın ve yasaların öngördüğü bu tedbirler 
getirildiği takdirde oturup konuşarak yasalara ve 
Anayasaya uygun olarak bu tedbirlerin alınmasında 
ve uygulanmasında taraftarız ve size yardımcı olma
ya hazırız arkadaşlar. Ancak, böyle bir hareketledir 
ki, biraz evvel bahsettiğimiz dış ilişkilerimiz olarak 
hem parasal, hem kredi, hem yabancı yatırımları, 
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hem işçi dövizleri, hem turist gelirleri kaynak olarak 
devletin ve milletin emrine girmiş olacaktır. Bu yön
den de üzerinde durulması ve Hükümetin sorumlulu
ğunu üstüne alması gerekir. 

Şimdi bunun yanında yine dün Sayın Hükümet 
Başkanı kendilerinin devraldığı dönemdeki, yani 1977 
sonundaki durumla bugünün durumu arasında mu
kayese yapmadı; ama sadece o dönemi kötülemekle 
kaldı. Oysa bakın, (Vakit çok ilerlediği için tekrar 
rakamların üzerinde durmayacağım) 1975'te Adalet 
Partisi bu durumdan çok daha (Yani ekonomik ba
kımdan söylüyorum) iyi şartlar içinde bunu almadı. 
Buna rağmen 1975'te, 1976'da, 1977'de bütün çaba
larını göstererek memleketi hiç bir şeyden yoksun bı
rakmadan, bir büyük ölçüde yoksun bırakmadan ucu 
ucuna da olsa ve öte yandan da yepyeni girişimlerle 
sadece 200 milyara mal olacak Güneydoğu Fırat ba
rajlarıyla, yeniden 7 tane çimento fabrikasının kurul
masıyla, Anadolunun içinde yeni bir rafinerinin ku
rulmasıyla, Karadeniz'de yeni bir rafinerinin kurul
ması yolunu, araştırarak, onun yanında memleketin 
aşağı yukarı yeniden 3 bin küsur köyüne elektrik gö
türmek yolunu arayarak, yine memleketin 5 bin kü
sur köyünün yolunu asfaltlamak çaresini bularak, 
onun yanında memleketin her yönünde işçisiyle, köy
lüsüyle, memuruyle acz içinde kalmış, sonunda bir 
şeyi olmayan fakirine, zenginine azami yardımı yap
mak, kıdem tazminatlarını artırmak, aceze haline gel
miş ve imkânı olmayan kimselere, 65 yaşındaki muh
taç kimselere ve malullere yardım yapmak yoluyla 
yeni bir hareketin içine girmiştir. Bunları teker teker 
saymaya lüzum görmüyorum, yani rakamlar olarak. 

Gelmiş 1977. «Ne bıraktık?»j diyorlar, 1977'den 
bugüne kadar, yani 1977 sonundan bugüne kadar. 
Biraz evvel de arz ettim ve zaten Sayın Hükümet 
Başkanımız da başka türlü söylemediler, üstelik Ka-
ravelioğlu arkadaşımız da gayet net olarak ve beni 
de teyit ederek, 1975'te ve 1978'deki en acı durumla
rı, en ağır durumları da belirttiler ifadeleriyle. Ama, 
onlar bugünkü plana umut bağlıyorlar, o ayrı bir ko
nu; onu da belirttiler. Sonunda ne oldu?.. 11 ay geç
tiği ve ancak dışarıdan 300 - 400 milyon dolarlık bir 
kredi bulunabildiği halde bugüne gelebildik. Ne ile 
gelindi? 2 milyar liraya yakın tarımsal ürünü kendi
lerine teslim ettik. 1978'i öyle aldılar ve hatta bu
nunla övünüyorlar. Sayın Hükümet Başkam da söy
ledi ve «Bizim ihracatımız şu kadar oldu», diye. Ya
yınlar da yapılıyor, hatta o ihracatın bir kısmı, buğ
day bakımından ve diğer ürünler bakımından tama
men tarımsal mal ihracatından ibarettir. Belli diğer 

normal ihracatın dışında böyledir. O dönemdeki, o 
mevcut olan tarım ürünlerinin satışı neticesinde bun
lar meydana gelmiştir. Açık tamamen doldurulmuş 
değil. Yine zannediyorum ki, (eğer yanılmıyorsam), 
aşağı yukarı % 30'a yakında açık mevcut. 

Bunu şunun için söylüyorum : Eylül sonu rakam
larına göre % 30 - 35'e yakın bir düşüşle, bir açıkla 
ancak kapanacaktır bu seneki ithalat ve ihracat far
kı; yani dış ödemeler farkı netice itibariyle bu açık
la kapanacaktır. 

Şu halde, bütün bu yapılanların sonunda; birbiri
mizi, olmayan, tamamen aksi, mevcut durumların ta
mamen tersi izahlarla ithama, elbette ki, hakkımız 
yok-

Elbette ki, iktidarın dışarıda gerekli kredileri bu
lamamasından ötürü biz de üzgünüz. Bulmalarını ca
nı gönülden arzu ederiz. Hepimizin ortak dünyası, 
hepimizin ortak düşüncesi, hepimizin ortak hayatı. 
Biz yarın birtakım maddeleri bulamazsak, biz yarın 
giyeceğimiz, içeceğimiz kadar yakacağımızı bula
mazsak, ışığımızı bulamazsak, okuyacak kitabımızı 
bulamazsak, hatta her gün çıkacak gazetemizi oku
mak imkânından mahrum olacak bir kıtlığın içine dü
şersek bu hepimizi rencide eder, hepimizi üzer. Bu 
doğrudur; ama böyle olmayıp da 1977 sonunu ger
çeklere tamamen aykırı, eldeki mevcut imkânlara ta
mamen aykırı, bırakılmış olan koşullara tamamen ay
kırı, hatta gerçekleşmiş olan kalkınma hızı bile orta
dayken ve bugünkü şartlar içinde, kendilerinin dokuz 
ay ve on ay içinde, verilen rakamlara göre, onun da 
sıfıra ineceği bile gözönünde tutulduğu, bu sonuçla
ra varıldığı bir anda, geçen yılı itham ile işin içinden 
çıkılamayacağını yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Bunun yanında bir de kısaca kooperatifçilik ko
nusunda durmak istiyorum. Ondan sonra da zaten 
sözlerimi bağlayacağım. 

Efendim; 

Biraz evvel de arz ettim. Anayasamız, karma eko
nomi içinde vatandaşın kendi malını istediği gibi sa
tabilme imkânlarını bize veriyor. Açık; karma eko
nomiyi kabul ediyor. Kooperatifleri biz hep destek
ledik, hatta şahsen ben daha çocukluğumda bu at
mosferde büyüdüm. Benim yaşımda bir kaç arkada
şınız var, onlar da bilirler. İttihat-1 Terakkinin sonun
da, yani milli kurtuluşun başlarında ve ondan sonra 
bize öğretilen hep kooperatife bağlılıktı, yerli malı 
giymekti. Hatta o kadar ki, kalpak bile giymeyip ke
çe külahlar bile giymek yoluna doğru gidiyorduk. 
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Yerli malı kullanalım diye. Kooperatifçilik o zaman 
belli başlı bayraklardan biriydi. Biz o kadar koope
ratifçiliğe bağlıyız. 

Nitekim, 1950'den sonra da derhal, bizim zama
nımızda ve Adalet Partisi olarak devam eden bütün 
bu dönemde, bütün kooperatifler ve bu gibi ortak
lıklar desteklenmiştir. Nitekim, kurulan çimento fab
rikalarının, Devlet eliyle kurulanların en az % 10'una 
yakını halka açık tutulmuştur. Şeker fabrikalarının 
bizim zamanımızda kurulanların hissesinin % 68'i, 
sonradan zannederim biraz el değiştirmiş, pancar 
kooperatifi kurmak suretiyle pancar üreten köylüle
re verilmiştir. Hatta Ziraat Bankasından onlara 500' 
er lira verdik, kooperatife ortak yaptık, o ortaklık
larla da onları bu şeker fabrikalarının hissedarı yap
tık. Kooperatife böyle önem verdik. Çünkü, pancarı
nı başka bir yere satamayacağma göre mutlak suret
te parayı tahsil etmek imkânı var, onu almak sure
tiyle böyle bir gelişmeyi ve halkı bu teşebbüslerin içi
ne sokmaya doğru gittik. 

Ant - Birlik, Çuko - Birlik, Fisko - Birlik bizim 
zamanımızda gelişti. Tariş daha önce vardı; fakat sa
dece kredi müessesesi olarak vardı. Bütün koopera
tifler kredi müessesesi olarak vardı, Türkiye'de. Ne 
oluyordu? 100 veya 200 lira veriyordu, onlar ertesi 
sene ekim aymda tahsil edilirdi. Ekim ayına 200 li
rayı ya bulur, ya bulamaz, ama size gelir, bana gelir 
(O dönemde ben avukat Olduğum halde, tüccar ol
madığım halde) aradaki 30 lira, 40 lira farkı alır, gö
türür yatırır kooperatife, bir gün sonra gider; yani 
Kasım ayının başında, tekrar parayı çeker, kullanır. 
Bu halde idi. Biz o kredi kooperatiflerini bu ölçünün 
içinde bırakmadık, bir büyük hamlenin içine soktuk 
ve onların her birini çeşitli yönlerden, tıpkı Ant - Bir-
lik'te olduğu gibi, Çuko - Birlikte olduğu gibi, Fis
ko - Birlikte olduğu gibi, yeni tesisler kurarak hare
ket haline getirmenin imkânlarını doğru olarak araş
tırdık; ama burada serbest iradesiyle ona katılmak, 
malı ile ona katılmak, emeği ile ona katılmak yoluy
la gerçekleşen bir tutum. Fakat şimdi kooperatif an
layışını plan o halde getirmiyor. Kooperatif anlayı
şında bir devletçilik kooperatif anlayışı vardır, bir 
devletçilik kooperatifi haline sokmaya gayret ediyo
ruz, bir yerde yapılanlarla. Bu açıkça söylenmese bi
le, " öngörülen sonuçlar, gizli beyanlar arkasında bu 
açıkça görülmektedir. Devletçiliği bu halin içine sok
tuğumuz zaman bundan büyük hata ederiz. Çünkü, 
hatta bir kısımlarının (İçimizde olduğunu tahmin et
miyorum) hayal ettiği komünist rejimlerde bile öz yö

netim oradan çıkmanın bir vasıtası olarak kullanılı
yor. Çünkü, merkezi, emredici bir yerden çıkıp piya
sanın ihtiyaçlarına göre, istihsalini toplumun ihtiyaç
larına göre yapabilmesi için; yani bir geriye dönüş 
şeklinde onlar da öz yönetim şeklinde bu hale gelir
ken, biz aksine Atatürk döneminden beri sağlamlıkla 
durduğumuz rejimimize, kaderimize ve hatta milli bü
tünlüğümüze ve milletimizin geleceğine, milliyetçiliği
mize aykırı olacak bir devletçilik havasının içine gir
memize imkân yok. 

Köy - kentler bu anlamda olabiliyor. Köy -. kent
leri de bununla beraber mütalaa etmek lazım, bu 
anlamda. 

Benim, halkım ve hepimiz istediği yere gidebil
mek, istediği ticareti yapabilmek, istediği mahsulü 
elde edebilmek, istediği okula gidebilmek, istediği 
yerde çalışabilmek imkânını verebilecek bir anlayı
şın içindedir benim Anayasam ve benim halkımın 
umutlan, beklediği hayat bunun içinde gelişip, bu
nun içinde yerleşmek, bunun içinde güzel günlere, 
daha mükemmel günlere doğru gitmenin manasını ta
şımaktadır. 

Biz, bunun içinden bu yollarla çıkmanın gizli, ka
paklı bir öncülüğünün yapıldığı kanaatindeyiz. İnşal
lah böyle olmaz. Temennimiz böyle olmaması yönün
dedir. 

Bu yönden de biz bugünkü Plana tamamen karşı 
bulunmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Plan bütün bu koşullar içinde de % 8'lik bir kal

kınma hızı öngörmektedir. 

Şunu önce belirtelim; bugün için eşya tüketim fi
yatları •% 70, eşya toptan fiyatları % 36,7 oranında 
artmıştır. Yıl sonunda bunun ortalama en azından 
% 50 bir artışı olacak. 

İşçi dövizlerinde bir artış yok; belirttik. Aksine 
düşüş var. KİT'lerin durumunu da daha önce belirt
tik. En azından 320 milyar liralık bir açık. Deflatör 
tasarruflarının getireceği kaynaklar şekli kalıyor sa
dece. Bunlar gözönünde tutulursa, % 8 değil, % 
4,5 - 5 oranında bir kalkınma hızı ortaya çıkıyor. Di
ğer taraftan bu değerden de; en az 2,5 -. 3 (Bunu bil
hassa dikkatinize arz ediyorum) nüfus artışı öngörül
mekte; şu halde kalan artış hızı ancak •% 2 olabile
cektir. İhracat da, ihracatla ithalat arasındaki fark
ları da, yukarıda açıkça belirttiğimiz ve hatta fabri
kalarımızın % 38'e yakın düşük kapasite ile çalışma
sına ve çeşitli ihtiyaç maddeleri ile ilaçların bile kapı 
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kapı dolaşılıp aranmasından doğan eksikliğe bağla
mak elbetteki yanlış olmaz. 

Kaldı ki, Yüce Meclislere verilen planda 1978 yı
lı ihracatının 2,3 milyar lira öngörülerek 1983'de 5 
milyar liraya yükselebileceği belirtiliyor. Oysa resmi 
yayınlara göre, Eylül ayı sonu bu miktar 1,435 mil
yar dolar, geriye kalıyor 3 ay, yahut şimdi 1,5 ay. 
1,435 milyarın bu üç ayda, yahut şu müddet içinde, 
2,3 milyar doları bulabileceğini düşünebiliyor musu
nuz? 

Yok, eğer Hükümetin elinde böyle bir potansiyel 
varsa, bunun gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar ka
lan 1,5 aylık verileri de bildirirseniz, sanırım ki, bu
rada memnun olmayacak hiç bir kimse olmaz. 

Görüyoruz ki, plan istihdam, yatırım, kültür ve 
sosyal güvenlik, ihracat, ithalat ve toptan 5 yıllık 
kalkınmamız ve gelişip ileri bir atılım yapabilmemiz 
için gerekli ve güvenilir değildir. Refahı çoğaltıp den
geli bir dağılım sağlayacak somut kaynaklar ortaya 
konmamıştır. Bunların cevabı verilmemektedir. Ak
sine, Anayasamıza da aykırı, vatandaşın istediği yer
de oturabilir, istediği yere gidebilir, istediği işi tuta
bilir; ticaret ve sanayi kollarında istediği gibi çalı
şabilir anlamdaki hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı, 
devletçilik sloganlarıyla beslenmek istenmiştir. Önce, 
yukarıda belirttiğimiz açıklamalara göre, plan tasla
ğı, öngördüğü konular ve hizmetlerde gerçekçi bu
lunmamaktadır. Ayrıca, gene yukarıda da arz ettiği
miz nedenlerle, Anayasa ve 77 sayılı Kanuna aykırıdır. 
Bu bakımdan taslağın belirttiğimiz konuları ve Ana
yasa ilkelerine ve tercihlerine ve planın bütünlüğüne 
ters düşmeyecek şekilde yeniden hazırlanması için 

BAŞKAN — 7 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açı 
yorum. 

Plan Karma Komisyonu raporu üzerindeki müza
kerelere devam ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Sayın Fik
ret Gündoğan, buyurunuz. 

mevcut taslağm reddine karar verilmesini teklif edi
yoruz. Bu reddi sadece bir muhalefet davranışı ola
rak kabul etmeyiniz. 

Meclislerin yetkisi ve kararı ile gerçekleşecek bir 
plan ve bütçe yürütmesini Hükümet bilerek dikkate 
almamıştır. Anayasal ve yasal hükümleri ve şimdiye 
kadar uygulana gelmiş olan usulleri hiçe saymış, ba
şına buyruk olarak kendisine göre yürütmüş bir olay 
karşısındayız. 

Anayasal yetkilerimize meclisler olarak sahip çık
mak zorundayız. (Bunu tekrar ediyorum). Böylece, 
hatta meclislerin, demokratik rejimin, millet oyunun 
kaderi ve geleceği söz konusu. 

Bizim hangi düşünceden olursa olsun tüm arka
daşlarımıza saygımız var; fakat Sayıştay seçimleri (Bi
raz önce de belirttim) ve yetki kanunlarının oylama
sından sonra üçüncü bir benzer olayla karşı karşıya-
yız. O zaman, oylamalardan sonra durumdan haber
dar olduk. Düzeltebilirdik, düzeltmedik; ama bu de
fa oyumuzu kullanmadan önce tecavüz edilen yetki
mizi müspet bir oyla kendi kendimizi zedelemeye 
hakkımız olmaması gerekir. Bir defa bu gelenek ku
rulursa milli iradenin de, Meclislerin de üstüne eski 
deyimlerle daha önce de ifade ettiğim gibi, zaptiye 
devletler değil zaptiye hükümetler yerleşip kalır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. Saat 
15.0ö'de tekrar toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

CHP GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok de
ğerli üyeleri; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerine Cum
huriyet Halk Partisinin geliştirdiği görüş, düşünce, 
öneri ve eleştirileri arz etmek maksadıyla huzurunuz-

IKİNCI OTURUM 

Açılma Saati : 15M 

BAŞKAN : BaşkamdrîH Mehmet Ünafldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mdhmet Erdem (Bilecik), Mehmet Bilfein (Bingöl) 
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da bulunuyorum. Bir süre beni dinlemek zahmetine 
katlanacağınız için şimdiden özür diler, bağışlanma
mı rica eder ve Grupumun saygılarını arz ederim 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerine Cum

huriyet Halk Partisi Senato Grupunun görüş ve dü
şüncelerini, öneri ve eleştirilerini arza başlamadan 
önce; bugün iktidar kanadını teşkil eden bir grup bu
lunmamız nedeniyle, zorunlu olarak, bizden evvel 
Dördüncü Beş Yıllık Plan üzerine görüş ve düşünce
lerini arz eden Anamuhalefet Partisi sözcüsü bura
da sıraladığı görüş ve düşüncelerine iktidar partisi 
grupu olarak kısa da olsa yanıt vermek zorunluluğu
nu hissediyorum. 

Aslında Anamuhalefet partisi grupu sözcüsünün 
ara vermeden önce bu kürsüden geliştirdiği düşünceler; 
hepinizin şahit olduğu gibi plan ve onun teknolojisi 
üzerine geliştirilmiş düşüncelerden çok, ta 1946'lardan 
başlayıp 1978'lere kadar süregelen iki ayrı dünya gö
rüşü, iki ayrı memleket görüşü, iki ayrı inanç katego
risinin birbirleriyle mukayesesi ve onlarca tarih için
de Demokrat Parti adıyla, giderek bugün Adalet Par
tisi adıyla siyasi hayatta rol almış partilerinin görüş 
ve düşüncelerinin Cumhuriyet Halk Partisinin görüş 
ve düşüncelerinden her zaman daha geçerli olduğu id
diasına dayalıdır. Sayın sözcünün iki dünya görüşünü, 
iki memleket görüşünü, iki anlayışı şu kürsüde karşı
laştırma suretiyle açtığı tartışmaya bizim de ihtiya
cımız var idi, o bakımdan kendisine teşekkür ederim; 
ama, şimdi söyleyeceğim düşünceler sanıyorum ki, her 
insaf sahibine, akıl, mantık ve izan sahibine ve niha
yet hak duygusuyla düşünmeyi bilen herkese ve niha
yet tarihi gerçeklere uygun düşünceler olduğu ölçü
de sözcünün görüşlerinin değil, Cumhuriyet Halk Par
tisinin tarihi içinde güdüp, savunduğu fikirlerin ve 
düşüncelerin ve dünya görüşünün doğru olduğunu ka
nıtlamaya yönelik olacaktır. 

Hemen başlayayım. Sayın sözcü buyurdular ki, 
Türkiye tarihinin 1950'lerden önceki, demek Cumhu
riyetin başlangıcından beri geliş seyri Atatürk tarafın
dan çizilen bir gelişme seyri takip etmiştir. Atatürk'
ün Türkiye'nin gelişme seyri üzerine kurduğu temel 
plan, anadüşüncenin de 1923 İzmir Kongresinde ve 
sonraki İktisat Kongrelerinde şekillendiği iddia edil
di. Bu noktaya kadar sözcünün söyledikleri doğrudur. 
Hakikaten Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türki
ye'de ekonomik ve sosyal hayatın hangi çizgiyi takip 
edeceği konusunda büyük Atatürk'ün görüş ve öneri

leri bilinen gerçeklerdir. Hakikaten sözcünün dediği 
gibi o dönemlerde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
hayatının gelişme çizgisinin doğrultusu birimsel deyi
miyle tam bir liberalizm idi. Çok, çok klasik anlamın
da bir liberalizm, Herkesin, her dalda, her uğraşı yap
masından. ve Türkiye'nin o insanların uğraşlarından 
doğacak kaynaklarının Türkiye'yi geliştireceğinden 
dayanak alan bir görüş idi, liberal bir görüş idi, öy
le idi. Buraya kadar doğru, ne var ki, Türkiye bir im
paratorluk parçası üzerinde kurulmuş bir ülke idi, ne 
var ki, Türkiye imparatorluğun uzun çöküş yıllarının 
biriktirdiği sorunlarla karşı karşıya idi ve Türkiye, bit
me, tükenme noktasında bir varlığa sahipti. Böyle bir 
durumda bulunan ülkenin Büyük Atatürk'ün çizdiği 
ve «liberal» diye adlandırdığımız veya başka bir de
yimle serbest piyasa koşullan içinde fertlerin kendi 
teşebbüs güçleriyle o ülkeyi yüceltmeleri düşüncesi 
hemen belirteyim ki, bilimsel açıdan uz düşen bir gö
rüş değildi. 

Nitekim, liberalizmle Türkiye'nin durumu, libera
lizmle Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi olanakla
rının bütün iyi niyetlere rağmen gerçekleşemediği ke
sin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. 1930'larda Türk 
halkının ekonomik ve sosyal düzeyi ondan önceki dö
nemlerindeki ekonomik ve sosyal düzeylerden daha 
aşağılara düştü. Hatta bilim kitaplarında yer alan 
hükümlere göre 1930'lara doğru Türkiye'de, aydın 
kesiminde olsun, halk kesiminde olsun, acaba Cumhu
riyet rejimi mi ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesine 
engel olucu bir tarafı mı var?..» diye münakaşalar 
başladı. «Cumhuriyet mani oluyor galiba gelişmeye...» 
diye söylenen sözler oldu. Cumhuriyetin tehlikeye düş
mesi bahis konusu oldu. Hakikaten halk güçlü bir 
yoksunluk, ağır bir yoksulluk ve yoksunluk içinde kıv
ranıyordu. Elbet bunda 1929'ların dünya bunalımının 
büyük etkisi vardı. Elbet az gelişmiş bir ülkede genel 
kapitalist bunalımlara dayanma gücü daha azdır ve 
elbet bundan dolayı Türkiye halkı çok müteessir oldu; 
ama sonuçta o günün devrimcilerine, inkilapçılarına, 
cumhuriyetçilerine, «Acaba Cumhuriyet rejimi mi Tür
kiye'yi bu hale getirdi; eskisinden daha aşağı düzeye 
düşen bir hayat seviyesine eriştirdi...» gibi sözler söy
lenmeye başlandı. 

İşte Türkiye o aşamadayken, yine büyük Atatürk'
ün öngörüsü ve önsezisi ile yeni bir ekonomi politi
kası izlemenin lüzum ve zaruretine inanır hale geldi 
ve hemen söyleyeyim, hemen hemen kişiliği ve kimli
ği iyice ve kalın kalemle çizilmiş bir yeni ekonomi po
litikası izlemeye gereksinme duydu Türkiye. Devlet-
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çilik ya da Frenkçe deyimi ile «înterventionde l'etat» 
veya «etatisme» dedikleri ekonomi politikasını yeğ
lemek zorunda kaldı ve o güne kadar fertlerin, özel 
teşebbüslerin girişimciliğiyle ülkede yükselecek eko
nomik abidelerin bundan böyle Devlet eliyle gerçek
leştirilmesi ve dikilmesi, eski deyimle rekz edilmesi po
litikası izlenmeye başlandı; çok değişik iki ekonomi 
politika. 

O 1930'lardan sonra başlayan ve 1933*'lerde artık 
fiilen yürürlüğe giren politikanın gerçek sahibi Cum
huriyet Halk Partisidir. Yaratıcısı odur, izleyicisi odur 
ve bundan sonra da izleyicisi o olacaktır. Çünkü, ger
çekten bir memlekette duruma uygun ekonomi politi
kalarını bulmaktan öteye yöneticilerin ve siyasilerin 
bir marifeti yoktur. Ekonomi saf bir ilim olarak biraz 
az değerli bir şeydir; ama ekonomi politikası (ki ger
çek adı ekonomi politikasıdır. Biz burada biraz kısal
tarak «Ekonomi» diyoruz.) önemlidir. Ekonomi politi
kası sahibi parti tarih içinde de bugün de biziz, Cum
huriyet Halk Partisidir. Uyumlu, tutarlı bir sisteme 
bağlı bir ekonomi politikası sahibi parti biziz. Yok
sa, sözcünün dediği gibi, «İşte o dönemlerde Atatürk'-
kün, İnönü'nün ve Sayın Bayar'ın öngördükleri gibi...» 
Hayır, Cumhuriyet Halk Partisinin öngördüğü gibi. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sahip çıktığı bir ekonomi 
politikasına girildi. Girdik ve sürdürüyoruz politika
mızı. Gerekliydi, zorunluydu. Başka tür bir ekonomi 
politikasıyla Türkiye'yi o günkü çıkmazdan feraha 
götürmenin yolu da yoktu. 

O itibarla, sayın sözcünün bu işi Sayın Bayar'a bağ
lamaya yönelik düşüncesi biraz, biraz değil çok da
yanaksızdır. Aslında Sayın Bayar'ın yeni ekonomi po
litikasında, devletçilik ekonomi politikasında tutumu 
tam terstir. 

Kadro mecmualarını okuyanlar bilirler. İnönü'yle 
Bayar arasındaki ekonomi politikası tartışmalarını ora
dan izleyebilirler ve kimin bu yeni ekonomi politika
sının sahibi kimin karşısında bulunduğunu gösterir. 

Sayın sözcü, «O dönemlrede Türkiye'de iki plan 
yapıldı.» diyor; doğru. Çünkü, mademki liberal eko
nomi politikası yerine devletçi, müdahaleci bir ekono
mi politikası, bir anlamda sosyalizan bir ekonomi po
litikası izlenecektir; o dönemde; o ekonomi politika
sının planlara bağlanması zorunludur. Plan oradan 
çıkmıştır. Plan 1923 - 1930 arasındaki dönemde yapı
lamazdı Nasılki, bugün de yapılamıyor. İzah edece
ğim. Yapılamazdı; çünkü o tür ekonomi politika
larının planlanması çok güçtü. Ekonomi politikaları

nın planlanmasında etkin yönlendirici araçlar, impe-
ratif hükümler bulunmadığı zaman, planlama, liberal 
ekonomi politikalarında planlama tekniklerine baş
vurmak suretiyle ekonomilerde gelişme sağlamak çok 
zordur. Neden?.. Çünkü, piyasa ekonomisi içinde 
planlama yaptığınız takdirde, elinizde piyasa ekono
misinin egemen kişilerine ve çevrelerine planla sade
ce birtakım kaynaklan aktarmadan öteye bir mari
fet yapamazlar. Özendirmelerle, gücendirmelerle, bu 
araçlarla serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde 
planlama başarılı olmaz. 

Ancak, biraz, biraz değil büyük ölçüde müdaha
leci, büyük ölçüde sosyalizan eğilimli, büyük ölçüde 
kitlesel varlıkların ekonomik devreye, devlet gibi var
lıkların ekonomik devreye girdiği ekonomi politika
larında planlama ancak başarılı olabilir; çünkü o za
man plan yapanlar imperatif olan planın devlete yap
tırılmasında güçlükle karşılaştırılmazlar. 

İşte, ondan dolayıdır ki, 1930'larda devletçilik yeğ
lendiği içindir ki, iki plan yapılmıştır. Ama ne olmuş
tur?.. İki plan sonucunda ki, o planlar fizik planlar
dır. Eğer izin verirseniz ve sizi hiç sıkmazsam ve sıra 
gelirse, isterseniz ben kendi grupum adına oluşturdu
ğum görüşlerimde bu noktaya çok ağırlık verdim ve 
öneri, eleştiri olarak söyledim ve parasal plan yerine 
fizik planın yeğlenmesini istedim. O zaman da, tarih 
içinde de yapılan o planlar daha çok fizik planlardı ve 
aslında doğruydu. «Filhakika, birtakım zorluklar buna 
sebep olmuştu» denebilir; ama aslında doğruydu. Üre
tim birimleri, fizik planda, madde bazında cisimlen
dirilmiş ve resimlendirilmiş olarak Türkiye'ye birer 
birer konuldu, birer birer Türkiye'de yükseldi, öyle 
başarılı oldu. 

Şimdi, bu planları yapan Cumhuriyet Halk Parti
si, ekonomi politikasını geliştiren Cumhuriyet Halk 
Partisi. Pekâlâ, sayın sözcünün bağlı olduğu Adalet 
Partisi ve onun ceddi ya da babası Demokrat Parti, 
1946'larda biten İkinci Cihan Savaşından sonra, özel
likle 1950'de iktidara gelir gelmez acaba neden plan
lama yöntemlerinden ayrıldı?.. Neden?.. Mademki, 
Atatürk, İnönü ve Bayar'ın öngörüleriyle tarih için
de iki plan yapıldı ve bunlardan da başarı sağlandığı 
iddia ediliyor ve sözcü tarafından kabul ediliyor. Öy
leyse, biz soruyoruz. Niye 1950'lerde iktidara geldiği
niz zaman planlı ekonomik kalkınmayı kestiniz?.. Ce
vap gayet basittir. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Pilav tercihi ya
pıldı. 
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CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır. 

«Şu olgu oldu Türkiye'de. İkinci Dünya Savaşı 
Türkiye ekonomisini altüst etti». Kimler için?.. Dar 
gelirli ücretli, küçük tokraklı çiftçiler, esnaf için. Bun
ların dışındaki bütün katlara, özellikle merkantil bur-
jivaya büyük kaynaklar sağladı. İkinci Cihan Savaşı 
ekonomisi koşulları. Türkiye'de merkantil bir burju
va yaratıldı. Korkunç vurgunlar, karaborsalar, kor
kunç ihtikârlar sonucunda, bir ufacık azınlık elinde 
büyük parasal kaynaklar birikti. O parasal ve diğer 
ekonomsal kaynakların o kesim elinde cesamet kazan
dığı ölçüde, ekonomiyi kendi ellerine geçirme hevesle
ri ve hırsları büyüdü. 

Dünya tarihine bakarsanız, bütün dünya tarihinde 
bir merkantil burjuva aşaması ve merkantil burjuva
nın topladığı kaynakları ekonomiye hâkim olmak için 
her alana, kendi eliyle yapacağı girişimlerle hâkim kıl
ması süreci vardır. 

Öyle oldu ve Adalet Partisinin gerçek ekonomik 
ve politik; ekonomopolitik oluş nedeni Demokrat Par
tinin, aslında İkinci Cihan Harbinin merkantil bur
juvasının elinde biriken güçlü ekonomik varlıklardır. 
Adalet Partisi o sınıfın partisi olarak doğdu, onların 
ekonomik varlıklarını daha da büyütmelerini sağlaya
cak bir sürecin doğması için siyasi mücadele yaptı. 

Harpten çıkmış bir milletin, sıkıntı içinde yaşayan 
bir halk kesiminin karşısına, bolluklar, gelişmeler, gü
zellikler, ucuzluklar vaat ederek ç'kan bir siyasi parti 
elbette kitidara gelecekti ve geldi. Burjuva sınıfı, ik
tidara gelmesini bilen bir sınıftır. İşçi sınıfı da onun 
karşısında daima yürekle savaşan bir sınıftır. Dünya 
insanlık mücadeleler tarihi bunu gösterir. Bizde de 
böyle oldu ve tabii, merkantil burjuvanın elinde biri
ken kaynakları, kendi istemleri doğrultusunda ekono
miye hâkim kılmanın ekonomi politikası devletçilik 
değildi artık. Artık devletçiliğin kalkması gerekiyor
du. Onunla beraber, planların da kalkması gerekiyor
du. Devletçilik kalkacak, planlar kalkacak ki, mer
kantil burjuva, varlıklarını Türkiye ekonomisine hâ
kim kılabilsin. 

İşte 1950'de kestikleri planlamanın gerçek nedeni 
ve sebebi, gerçek nedeni, kaynağı ve dayanağı. 

Söylüyorlar; «Kestik...» Neden kestiniz?.. Belli; 
Ekonomi politikasını değiştirmek zorundaydınız. Çün
kü, temsil ettiğiniz sınıflar size bunu emrediyordu. 
«Gazoza kadar her şeyi devlet mi yapacak?» Ne yap
tı ki şimdiye kadar zaten?» diye sokoklarda gezilme

di mi? Hatta ve hatta, devletçilik ekonomi politikasını 
geliştiren Cumhuriyet Halk Partisi bile etkilendi. 

1947 Kurultayını hatırlarım. O Kurultaya, genç 
bir savcı yardımcısı olarak uzaktan, dinleyici olarak 
gittiğimde şunu gördüm: «Program üzerinde değişik
lik yapılması» feryatları ve avazeleri yükseliyor Kurul
taydan. İnönü'ye karşı herkes birleşmiş; «Değiştir bu 
programı, bu devletçiliği kaldır» diye âdeta hücum 
ediyordu. İyi bilirim; yalnız bir - iki kişi bunu savun
du; Cevat Dursunoğlu ve diğerleri programın taraf
tarı oldu. Diğer bütün Halk Partili yöneticiler, prog
ramda bu yolda değişiklik yapılmasını öngördüler; 
çünkü onlar da gelişen, yeni yükselen merkantil bur
juvanın güçlü atılımlarla Türkiye ekonomisini yeni
den kuracakları kanısına erişmişlerdi. Elbette büyük 
yansımaları olacaktı o ekonomi politikası değişir, ye
rine o merkantil burjuvanın serbest piyasa koşulların
da geliştireceği ekonomik yapı, ekonomik olgu mey
dana gelirse, elbet... 

Hep biliyoruz, Türkiye'nin tarihsel gelişimi için
de bürokratların bir görevi vardır: Hâkim sınıfların 
çıkarlarını korumak. Çünkü, kaynak - uç, uç - kay
nak ilişkisi içindedirler, öyledirler. İmparatorlukta 
daha da ileridir. Bürokrasinin hâkimiyeti beyhude de
ğildir. 

Devletin, salt devletin olan arazinin, tek üretim 
aracı arazinin, devletin memurları tarafından işletil
diği tarihi oluşumdur ki, bürokrasiyi güçlendirmiştir. 
Türkiye'de bürokrasi ondan güçlüdür. Bütün Türk 
'•^rddarına -ahip olan L;r tek kişi vardır; Devlet, 
ama D.-vlet Cciniı, Devlet ;ısimli bir varlık değildir. 
Onun temsilcileri varaır. Kim?.. Bürokrasi. Hele, as
keriyle siviliyle uyum içindeyseleı bütün ekonomik 
varlıklara bürokrasi sahiptir. Hiç bir zaman bürokra
si bunu elinden kaçırmamak istemişin-. Kaçırmamak 
içi: mücadele etmiştir hal^n de mücadele ediyor. Tür
kiye'nin baş belâlarından bin, kişiler değil kurum ola
rak bürokrasi; hele tekno - bürokrasi, şimdi tekno -
bürokrasi. Bu önemli bir durumdur. Hayır, kötüle
mek için söylemiyoruz, kişilerle alâkamız yok, istirham 
ederim. Bir sınıfın tarihi içinde bir katın, bir katma
nın içinde oynadığı rolleri anlatmakta kimsenin hatı
rını kırmaya niyetimiz yok. Affedersiniz saygı ile sev
gi ile ne bileyim her türlü elfazı ihtiramiyle önlerin
de eğilirim. Biliyorum ki, onların içinde tersine ta
mamen bizim görüşlerimize yatkın insanlar çoktur, 
onun mücadelesini yapanlar çoktur. Kimsenin alın
ması için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, ama sı
nıfların, katmanların rollerini söylemeden neyi eieş-
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tirebilirsiniz, neyin bilimsel olduğunu iddia edebilir
siniz. 

Şimdi, uzatmayalım bizim partimizde bile devlet
çilik zayıfladı. Programda 1947'de değişiklik yaptık. 
Yalnız özel sektörün yapmaya yanaşmadığı tenezzül 
etmediği birtakım atılımları yapmaktan öteye bir gö
revi kalmadı Halk Partisi devletçiliğinin. Uzun sene
ler böyle gitti. 

Devlet, eskiden olduğu gibi; anasanayinin kurul
masında, üretim aracı yapan- fabrikaların kurulmasın
da, ara malı yapacak fabrikaların kurulmasında, hatta 
bir yerde en çok gerekli olan tüketim eşyasını yapa
cak fabrikaların kurulmasında, altyapı yatırımların
da, enerji yatırımlarında, ulaşım yatırımlarında baş
ta ve birinci sırada yer almışken biraz evvel söyledi
ğim 1950'den sonra merkantil burjuvanın desteği, 
baskısı yüzünden bu süreç değişti. Biz de bile değişti. 

Uzun yıllar böyle yaşadık, ama ne oldu? Tarih 
sözcünün söylediği gibi affetmez, affetmez hükmünü 
verdi. Diyelim ki, 1940'lardan 1946'lara kadar harp 
ekonomisi içinde vücuda gelmiş, gelişmesi devlet kesi
minde toplanmış, bir yığın altın ile ifade edilir kay
nak, bir yığın ödemeler dengesi fazlası, bir yığın birik
miş döviz ve hatta buna ek dış yardımlarla zengin
leşmiş dış para gücünü devletçiliği bir tarafa iterek 
liberal ekonomi politikası içinde sarfa başlayan De
mokrat Parti çok değil, beş sene dört sene sonra ifla
sın eşiğine geliverdi. Geliverdi... Neden geliverdi? Ol
mazdı, çünkü sanayileşmenin eş anlamda kalkınma
nın ancak ve ancak devlet eliyle belli alanlarda belli 
tür sanayileri geliştirmesi ve giderek ülkenin kendi 
kendine yeterli duruma gelmesi otarşik değil, kendi 
kendine yeterli duruma gelmesi politikası b.'rakıhp-
ta açılırsanız, liberalizme dönüşürseniz, dış alım ve 
dış satımları libere ederseniz ve bütün ihtiyaçlarınızı 
dışarıdan ithal etmeye başlarsanız çok geçmez tarih
te görüldüğü gibi dört sene sonra iflâs edersiniz, beş 
sene sonra iflâs edersiniz. 

Bu memlekette 1955'de bir sürü anamalın, ihtiyaç 
malının bulunmadığını, karnelere bağlandığını bilme
yen yoktur içinizde ve 1957'de durum o noktaya gel
miştir ki, Türkiye bugünkü gibi fevkalâde ağır bir bu
nalıma düşmüştür, dar boğazlara girmiştir. İ957'de 
bütün dış ekonomik ilişkileri Türkiye'nin hemen he
men kesilme noktasına gelmiştir. Çırpınmalar başla
mıştır. Amerika'ya Rusya'ya jeopolitiğin önemsendi
rilin esi, ittifaklarla ekonomik ilişkilerin birleştirilmesi 
ve onlardan doğacak imkânlardan yararlanma yollan 
aranmıştır, ama dünyaya hâkim olan büyük burjuva-
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i nın, büyük kapitalizmin ve onur tekelci, sermayeci 
finans kapital çevreleri öyle hiç kimsenin ne susuna, 

) ne busuna fazla prim verir, fazla önem verir eğilimde 
olmadığı için, 1957'de bütün bu uğraşlara rağmen sağa 
sola çırpınışlara rağmen, Rusya, Amerika arasında 
oynaşmalara rağmen Türkiye'nin durumunu düzelte
cek bir dış el uzanmadı. Uzanmadı, ancak şöyle uzan-

1 di; 

«Oturunuz» dediler, oturunuz masanın basma, 
1958 Ağustosunun 4'ünde masa başına Türkiye'yi oturt
tular, bugüne benzer biçimde, «oturunuz» dediler ve 
çelişkin, fakat zorunlu bir öneride bulundular «stabi-
lizasyon» yahut sözcünün deyimiyle, «İstikrar önlem
leri alacaksınız» dediler. «İstikrar önemleri almazsanız 
size kaynak sağlamak mümkün değildir» dediler. 

İstikrar önlemleri ise neydi? Açık; «Derhal, ama 
derhal bugüne kadar uyguladığınız ekonomi politika
sı ile hızlı kalkınma hevesine düşmüş görünüyorsu
nuz, hızlı kalkınma hevesinden vazgeçeceksiniz ve rast
lantılarla da olsa, birtakım dağınık çabalarla da olsa 
sanayileşme falan kalkışıyorsunuz» dendi, bundan da 
vazgeçeceksiniz. «Vazgeçeceksiniz, bu şartlarla size an
cak bir miktar kaynak veririz» dendi ve tabii genel 
dünya konjonktürü içinde hâlâ da devam eden kon
jonktür içinde büyük kapitalist ekonomilerin muh
taç oldukları kaynakların Türkiye'den ucuz biçimde 
sağlanmasını öngören istikrar tedbirlerinden birini de 
kabul ettirdiler, c/c 40 yahut o dolaylarda bir devalüas
yonu da yaptırdılar, ve 1958'de dünyadan istikrar 
programı içinde ancak yardım görebildik. Türkiye'
nin o zaman büyük yöneticileri çok onur kırıcı bir 
durumla karşı karşıya kaldılar, canlan sıkıldı, fakat 
maalesef yine de masa basma oturmaktan öteye bir 
şey yapamadılar. 

I Şimdi, sayın sözcünün Demokıat Parti ve Adalet 

Partisi tarafından takip edile gelen ve liberal serbest 
piyasa koşulları içinde cereyan eden ekonomik politi
kaların üstünlüğü iddiasının şu tarih içinde oluşan ve 
madde bazında heykelieşen veriler ve sonuçlar kar
şısında ne anlamı vardır? O gün olmazdı, bugün de ol
maz. Geleceğim eğer izin verirseniz, fakat vakitleri
niz gidiyor, çok üzülüyorum, bu baskıdan kurtulmak 
isterdim, fakat mümkün olmuyor. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sayın sözcü, «Hürriyet rejimidir bu» diyorlar. Ha

yır. hemen içtenlikle ve inançla söylüyorum; bu mem
lekette az gelişmişlik, ya da gelişmekte olmak süreci 
cereyan ettiği müddetçe hürriyet rejimi diye adlandı
rılan rejimi ancak belki insan hakları açısından an-
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larım; ama ekonomi politikaları açısından hürriyet re
jimi ile ifade edilmek istenen şey, Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu durumdan çıkmamasını istemekle 
eş anlamlıdır. 

Hiç şüpheniz olmasın Türkiye gelişmekte olan bir 
ülkediz*. Gelişmekte olan bir ülkede kıt kaynakların 
belli alanlara yatırılmasından öteye, daha açık bir de
yimle, ekonominin temelini teşkil eden kalkınmanın 
sürükleyici sektörü olan sanayide yatırım malı ve ara 
malı yapan sanayilere kaynaklar, selektif olarak ak
tarılmadıkça ve bu kaynakların aktarıldığı kesimin 
adı, sanı konulmadıkça ve bu kesimin üslendiği göre
vin hangi araçlarla, ne kadar zaman içinde ve ne bi
çimde yapacakları planlarla saptanmadıkça ve hatta 
bu görevi üslenen kesimin eline olanaklar yeterince 
verilmedikçe ve hatta o kalkınma modeli içine girecek 
kesime verilen görev ile bağdaşık, o görevin teminatı 
niteliğinde, o görevi onun elinden kimsenin alamayaca
ğı biçimde, o görevin mutlaka üretilmesi gereken bir 
milli görev olduğunu, plandan gayri plana ek bir ka
nunla teyit edilmedikçe kalkınma mümkün değildir. 

15 yıldır uygulana gelen planlı dönemlerden son
ra vardığımız aşamayı bu iki ciltlik kitap çok güçlü bir 
anlatımla ortaya koyuyor. İzin verirseniz ve hiç bir 
maksatla olmaksızın söyleyeyim. Bunun her satırı göz
lerimden geçti ve yine izin verirdeniz yazılı metinde 
her bir satırından edindiğimiz bilgileri ortaya koyduk. 
Şu yalın gerçek apaçık ortadadır. Türkiye'nin bugün 
bunalım noktasına varmış bir ekonomi hayatı yaşıyor 
olduğu gerçeği inkâr kabul etmez bir gerçekse, buna
lımlar, darboğazlar içinde bocalayan bir ülke duru
muna düşülmüşse, bunun tek ve gerçek nedeni Türki
ye'de bugün ne kadar plansız, planlı geçen dönem
lerde sanayileşmede gerçek yön ve içeriğe sahip olu-
namamasındandır. 

Eğer, Türkiye plansız ve planlı dönemlerde bu ger
çeği anlamış olsa idi ve eğer Türkiye'de DP ve AP 
anlayışında bir parti iktidarda bulunmasaydı ve eğer 
Türkiye'de tarih içinde ekonomik zorunluluklar, sos
yal zorunluluklar dünya koşullarının ortaya koyduğu 
zorunluluklar sonucu bilinen ve istenen ekonomik ya
pı, sanayi yapısı gerçekleştirilebilseydi bugünkü darbo
ğazlar, bunalım noktasına gelmiş ekonomik hayat ol
mazdı. 

O itibarla, hemen sözcüye cevap olsun diye söyle
yeyim. Demokrat Parti veya Adalet Partisi ülkede ne 
yapmıştır diye bir muhasebe yapılsa, kanımca Demok
rat Parti ve giderek Adalet Partisi bu ülkede kalkın
manın, eş anlamda sanayileşmenin doğrultularını boz

mak, o kalkınma süreci içinde sanayinin alacağı biçim 
ve içeriği değiştirmek, liberalizm veya serbest piyasa 
koşulları içinde serbest girişimcilere imkân sağlıyo
rum diye bütün kaynakları, Türkiye'nin katiyen mut-
taç olmadığı ya da öncelik vermeyeceği dallara bir 
mirasyedi gibi dağıtarak gerçek kalkınmayı köstekle
yici bri tutuma girmiş olmasındandır; olmaz. 

Sayın sözcü diyor ki, «Biz ikinci Beş Yıllık Plan 
döneminde kendi başımıza parti olarak iktidarday
dık ve İkinci Beş Yıllık Plan döneminde büyük başarı
lar sağladık.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın sözcünün bu savı gerçeklerle bağdaşmayan 

bir savdır. Aksine biraz evvel arz ettiğim sanayileşme
yi saptırma yolunda en etkin araç olan bir savdır. 
İkinci Beş Yıllık Plan dönemi koşulların çok müsait ol
masına rağmen, Türkiye'nin bugün sahip olduğu sana
yi yapısına gelmesine zemin olmuştur. Zemin olmuş
tur. Neden mi?.. İşte bakınız, şurada yazıyor... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — % 36-
sini İstanbul'a yapıldı, neden şikâyet ediyorsunuz?.. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Erzurum'u da 
asfaltladı. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Onu söyleyeceğim efendim, bir daki
ka. 

Bakınız, İkinci Beş Yıllık Planın stratejisinde ne 
yazıyor; dikkatinizi rica edeceğim:. 

«Kaynakların belirli konularda teksif edilmesi ye
rine, dengeli olarak çeşitli alanlara dağıtılması, ge
lişmeyi hızlandıracak; tarım, madencilik, sanayi, ener
ji gibi çeşitli faaliyet dallarında geniş gelişme gücü or
taya çıkaracaktır. 

İkinci Plan döneminde sanayinin, ekonominin sü
rükleyici sektör olması temin edilmiş olacaktır.» 

İşte, İkinci Beş Yıllık Planı tek başına iktidarda 
oldukları zaman yürütenlerin övündükleri planda yer 
alan strateji bu. Ne yapacaklarmış?.. Kaynakların be
lirli konularda teksif edilmesi yeıine, dengeli olarak 
çeşitli alanlara dağıtılması, gelişmeyi hızlandıracak-
mış... Her alana, her alacağa, sadaka tekniği içinde 
serpiştirmeler yapacaksınız ve ondan da bir ülkenin 
kalkınmasına medar olacak, dayanak olacak sanayi 
türünü... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Peki vergi adaletini nasıl getireceksiniz?.. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Anlatacağım efendim, anlatacağım. Ta
mam efendim; bir dakika. 
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KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Bir taraftan, «Vergi dağılımında adaletsizlik var.» 
diyeceksiniz, öbür taraftan bunları kabul etmeyecek
siniz... 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — tzin verirseniz ben kendi fikrimi söyle
yeyim. Bir dakika sayın kardeşim. 

Böyle yaparsanız şu olur; elbette bütün kaynakla
rı her alana (Sanayide tabii, yanlış anlaşılmasın. Eğer 
bir zihin karışıklığı yarattımsa özür dilerim.) «Her ala
na» dediğimiz zaman, mektep yapdmasm, hastane ya
pılmasın, yol yapılmasın demiyoruz, hayır efendim... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Ya ya; işte bunları anlıyoruz biz. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Estağfurullah; öyleyse takip etmediniz. 
Sanayileşme ve kalkınma; ikisi eş anlamlı şeyler. Sa
nayileşme ve kalkınma eş anlamlı ise, sanayileşmenin 
türü ne olacaktır?.. «Hangi tür sanayi kalkınmayı sağ
lar?.. Münakaşasını yapıyoruz ve bu plan stratejisin
de, bu plan dokümanında, bundan evvelki plan dokü
manlarında da yazılı olduğu üzere, kalkınmanın, eş 
anlamda sanayileşmenin, her türü, sanayileşmenin her 
türlü kalkınmayı gerçekleştirmez. Behemehal sanayide 
ihtisaslaşmaya, temel mallar üreten sanayinin kurul
masına, yatırım malı ve ara malı yapan sanayilerin ku
rulmasına öncelik vermezseniz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Birden kurulmaz bunlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — ... Kaynaklan oraya teksif etmezseniz, 
elbette bundan evvelki planlarda olduğu gibi, her ala
na, sanayinin her alanına dağıtırsanız, yine bir sanayi 
yapısı meydana çıkar; fakat işte bu yapı gerçek sana
yileşme sürecine girilmediğini gösteren yapıdır ve bu 
yapı yüzünden de Türkiye bugünkü bunalım aşama
sına gelen bir ekonomik hayat yaşamaktadır. 

Bugün bu memlekette neden dolayı döviz darbo
ğazı vardır; bana söyler misiniz?... «Bu memlekette 
bugün neden döviz darboğazı vardır» in bir tek yanıtı 
vardır; çünkü bu memlekette gerçek bir sanayi kuru
lamadığı, anamalı, yatırım malı ve ara malı yapan sa
nayiler gerçekleştirilemediği içindir ki, dışa dönük ve 
dışa bağımlı, iç pazarlara tüketim eşyası yapan sana
yiler olmuştur. Eğer tarih içinde; yaşayan 50 yıldan 
fazla zaman içinde Türkiye'nin sanayileşmesi strateji
si gerçek anlamda yatırım malları ve ara mallarına 
fazla kaynak aktararak, mutlaka Türkiye'de yatırım 

malı ve ara malı yapan sanayilerin öncelikle kurulma
sını sağlayacak biçimlerde ve içeriklerde saptanmış 
olsa idi, Türkiye bugün döviz darboğazıyla karşı kar
şıya gelmezdi. 

Türkiye'nin sanayileri vardır, olmuştur; «Olma
mıştır» demiyoruz. Elbette, bu kadar sene yaşanmış
tır; bu kadar insan çalışmış, üretmiş, kaynak yarat
mıştır; Türkiye bu kadar borca girmiştir. Türkiye 
bu kadar işçi dövizi kullanmıştır, Türkiye bu kadar 
dışsatım yapmıştır, elbet sanayileşme olmuştur, ama 
hangi tür sanayileşme olmuştur? Önemli olan budur. 
Bizim bu iddiamızı bazı arkadaşlarımız, olabilir ki, 
bir özel görüş olarak ifade ettiğimiz zehabına kapı
labilirler. Zehap diyorum bilerek, oysa bu kitapla
rın her satırında bundan bahis vardır. Bu kitap, inim 
inim inleyen bir şarkı söyler, der ki :. 

«Türkiye'de sanayi yapısı çarpıktır, Türkiye'de 
sanayi yapısı iç tüketime yöneliktir, Türkiye'de sa
nayi yapısı dışa bağlıdır; hammaddesinden tutunuz 
da, ara malına, teknolojisine kadar her şeyiyle dışa 
bağlıdır ve Türkiye sanayisi bütün girdilerini dış 
alımla sağlar ve Türkiye sanayileri dış satıma katiyen 
yönelik değillerdir, Türkiye sanayileri dışsatıma ya
rarlı mal üretmezler ve Türkiye sanayileri kendi 
teknolojilerini yaratmadıkları, kendilerini besleyecek 
yatırım mallarını ve ara mallarını yaratan sanayiler
den yararlanmadığı, Türkiye'de böyle sanayi türü 
olmadığı içindir ki, döviz dar boğazı içine batmış 
bir ülke olmuştur.»1 

Arkadaşlarım; 
Bakınız, o doküman içindeki bütün tablolara. Ne

reye gidiyor acaba Türkiye'nin dışsatımından veya 
diğer hizmetlerden ve işçilerden elde ettiği dövizler?.. 
% 80'in üzerinde; biraz evvel tarifini yaptığım iç pi
yasaya yönelik, tüketim eşyası yapan, dışsatımdan 
gâvurdan kaçar gibi kaçar, cüce boyutlu, dışa bağım
lı, paketleme ve vidalamadan öteye geçmeyen bir sa
nayi türünün girdilerini, onun ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere sarf edilir bütün dö\izler. Döviz darbo
ğazı bundan çıkar, döviz darboğazı, şu veya bu yer
lerde, şu veya bu şekilde, şundan veya bundan kay
naklanmamıştır. 

Bakınız arkadaşlarım; Türkiye'nin dışsatımları
nın, bu planda yazılı olduğu üzere, hele son seneler
de 1,5 ile 2 milyar dolar civarında seyrettiği görül
mektedir. Şimdi, buna karşın da 5,5 ve 6 milyar do
lar kadar bir dış alım gereksinmesi içindedir Türki
ye. 1,5 ile 2 milyar dolar dışsatım yapan bir mem
lekette 6 milyar dolara yaklaşan bir dış alım varsa 
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ve bu dışalımın bileşimi bu plan dokümanlarında 
yer alan çizelgelerde, tablolarda gösterilmişse ve bu 
dışalımın % 90'a yakını, biraz evvel söylediğim, o 
tür cüce boyutlu, içe dönük tüketim eşyası yapan, 
dışsatımdan kaçan, tam dışa bağımlı paketleme ve 
vidalama sanayilerinin girdilerini ve ihtiyaçlarını 
karşılıyorsa, siz, bana nasıl iddia edersiniz; «ikin
ci Beş Yıllık Planda biz tek başımıza iktidardaydık 
ve en mükemmel gelişmeyi sağladık.» dersiniz?.. 

Arkadaşlarım; 

Sözcü, «Biz en güzel gelişmeyi sağladık» diyor, 
hatta bir şey ilave ediyor; «Gelişme hızına eriştik» 
diyor. Evet; hemen söyleyeyim; Plancılar ve Hükü
met kanadını temsil edenler nasıl düşünürlerse dü
şünsünler, biz şöyle düşünüyoruz : Bir memlekette, 

planlı dönemde hele, öngörülen kalkınma hızına va
rıldığı ve bu itibarla başarılı bir planlı dönem geçi
rildiği iddiası bir şartla doğru olabilir. «Bu memle
kette planlı dönemde öngörülen hedefe ve gelişme 
hızına ulaşılmıştır, binaenaleyh başarıiı olunmuş
tur.» denebilmek için şart şudur : Hangi faaliyet 
dallarında, ne gibi ekonomik değer yaratılmıştır da, 
kalkınma hızı öngörülen hedefe ulaşmıştır?.. Arana
caktır, hangi faaliyet dallarında, ne gibi, üretim dal
larında neler üretilerek kalkınma hızı tutulmuştur; 
o bulunacaktır, ondan sonra o kalkınma hızının ger
çekten gerçekleşip gerçekleşmediği saptanacaktır 
Bakınız planlara; bütün planlara bakınız, ne gösteri
yor, hepsi aşağı yukarı önceden öngörülen kalkınma 
hızlarına ulaşmış gibi. Hele ikinci plan da öyle; ama 
mademki planlarda öngörülen (En az, bir Aristo 
mantığıyla) hedeflere ulaşılmış, kalkınma hızına ula
şılmış; neden Türkiye bugün ekonomik ve sosyal 
hayatı içinde tarihin eşini kaydetmediği bir bunalım 
içindedir?.. Niçin?.. Mademki planlarda öngörülen 
kalkınma hızı sağlanmıştır, niye Türkiye bunalım 
ekonomisi içindedir?.. 70 sente muhtaç, fülûs-u ah-
mere muhtaçtır. Neden; madem ulaşılmış?.. Evet, 
filhakika planlı dönemlerde kalkınma hızlarına ula
şılmış hedef olarak; ama o hedefe ulaştıran faaliyet 
dallarının analizi yapıldığında görülecektir ki, en 
büyük faaliyet dalı hizmetler kesimi olmuş. En çok 
bina yapımından dolayı, en ziyade otomobil yapı
mından dolayı, en ziyade diğer ulaşım araçları ya
pıldığından dolayı, en ziyade ticaretten dolayı, en 
ziyade ithalâttan dolayı ve en ziyade iç tüketime yö
nelik küçücük boyutlu sanayilerin kurulmasından 
doğan ve hele bazı sürelerde tabiat şartlarından do
ğan tarımdaki gelişmelerden oluşmuştur. 
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Bu gelişme hızına erişmenin bileşimlerini aramaz
sanız, onun ne olduğunu bilmezseniz ve ülkenin ger
çek ihtiyacı olan alanlarda gelişme sağlanmamışsa; 
siz istediğiniz kadar, «Gelişme hızını tuttum» diye 
övünün, başarılı olamazsınız. Nerede sizin demir - çe
lik sanayileriniz? Nerede sizin makine yapan fabri-
kalanııız? Nerede sizin petro - kimya ve kimya üre
timini istenilen düzeye çıkarmış sanayi birimleriniz? 
Nerede sizin metalürji, maden işleyen büyük tesisle
riniz? Nerede sizin motor ve aksamı yapan fabrika
larınız? Oradaki gelişme hızlarınıza bir bakın; bir de 
taşıt sektöründe, taşıma sektöründe, inşaat sektörün
de gelişme hızlarına bakın... Bir de, havaların uy
gun gittiği zamanlardaki o tarımsal sıçramalara ba
kın... Onları topladığınız zaman gelişme hızına ulaş
mış olursunuz. Mesela,' Planda 7 olarak öngördüğü
nüz gelişme hızını sağlarsınız, sağlarsınız; ama (Şöy
le bir benzetmeyle) mesela 7 lira kazanmayı amaç-
lamışsınızdır, ben gitmişimdir bugün en kıymetli pa
ra olan Japon Yeni kazanmışımdır; siz de gitmişsinız-
dir eski Rus Manat'ı kazanmışsınızdır... Ne farkeder; 
ikisi de yedi. Yedi; ama biri Rus Manat'ı, biri Ja
pon Yen'i. 

Buna benzer daha benzetmeler mümkündür. Bi
leşim önemli. Kalkınmada süreci içinde kaynakların 
hangi alantara dağıtıldığı ve hangi alanlarda gelişme 
sağlandığı ve binaenaleyh, planlı dönemde hangi alan
da ne ölçüde kalkınma sağladığı ve bu bileşimler bir
birinden ayrılmadığı, global olarak kalkınma hızına 
erişildiği iddiasıyla, «Kalkınma vuku bulmuştur» id
diasını kabule ekonomi politikacıları inanmaz. İnan
madıklarını da burada gösteriyorlar. 

Biraz evvel söyledim : Bir ağıtname gibi bu kitap 
Pathetique, lirik bir ihtiyacın şiirleştirilmeye çalışıl
mış şekli. 

Hep diyorlar ki, «Ah, bir kere sanayide, gerçek 
anlamıyla yatırım malı vt aramalı yapan sanayi tür
lerine ve onların yapılma sürecine geçebilsek» vs onun 
için çok uğraşıyorlar. 

15 yıllık planlı dönem; ondan önceki 25 yıllık plan
sız dönem sonunda Türkiye gerçek kalkınma süreci
ne girememiş, kalkınmayla eşanlamda olan sana
yide, gerçek sanayileşme türüne, yapısına ulaşamamış 
ise, tutulacak yol bellidir, çok bellidir. İstenildiği ka
dar başka savlarla bizim biraz sonra söyleyeceğimiz 
savlar üzerine gidilsin, bellidir. 50 yıla yakın bir za
mandır süregelen ekonomik hayat sonunda varılama
mış olan ekonomik yapı, eşanlamda sanayi yapısı ar
tık tesadüflere terk edilemez. Artık o yapıya özel gi-
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rişimcilerin eliyle, onların faaliyetleriyle ulaşmak 
mümkün değildir. Neden mümkün değildir?.. Çünkü 
hemen belirteyim; özel girişimcilerin, az gelinmekte 
olan ülkelerde büyük yatırım malları yapan, büyük 
aramalları yapan kompleksleri kurmaya gitme yerine, 
yeğleyecekleri başka tür sanayi kurma kolaylıkları 
vardır. Esasen «Yeni Merkantilizm» diye bir ekono
mi politik süreci yaşanıyor dünyada. Dünyanın güç
lü ekonomilerine sahip olan ülkelerin büyük kapi
talist çevreleri, finans - kapital çevreleri, o ülkelerde ya
tırım ve aramalı yapacak sanayilerin kurulmasına kolay 
kolay izin vermez. O kadar vermez ki, özel girişimci
lerin kendi memleketlerindeki iç kaynaklan kullanır
ken dış kaynaklara da ihtiyaçları vardır. Dış kaynak
lara olan ihtiyaçlarını elbette o kesim kendileri gibi 
dış ülkelerdeki özel girişimcilerden sağlamaya çalışır; 
devletten sağladıklarından başka. Onlarla entegre bir 
haldedirler artık. Evet, Türkiye'de bugün dış mali çev
relerle entegre olmuş iç mali çevreler, finans - ka
pital çevreleri, odakları belirmiştir. 

Planda (çok ilginç bulduğum için söyleyeyim) öyle 
bölümler var ki; «Türkiye'nin bugün serbest piyasa 
koşulları içinde kredi kurumları, mali kurumlar o 
derece güçlenmişler, o derece sermaye sahibi olmuşlar 
ve ekonomiyi o derece etkileyecek büyüklüğe erişmiş
lerdir ki, (Planda yazıyor bunlar) bugün Türkiye'de 
bu hale gelmiş olan para - banka sistemine derhal mü
dahale edilmek lazımdır.» diyor. Asıl devletçilik (Bi
raz sonra gelmeme müsaade ederseniz, geleyim) bu
rada. Özel tasarrufları toplayan para - banka siste
minin nemene güçlendiğinden ve bu güçle ekonomiye 
nasıl müdahale ettiğinden ve bu güçle ekonomiyi plan
lı disiplinler içinden nasıl çıkabildiğinden çok geniş 
bahis var bu dokümanın içinde. Artık, bayağı güçlü, 
semirmiş bir finans - kapital çevresiyle karşı karşıya-
yız, para - banka sistemiyle karşı karşıyayız. Çok ce
saretle bir tedbir almışlar; diyorlar ki, «Bu sistemden, 
para - banka sisteminden, özel kesimin (öyle diyelim) 
tasarruflarını toplayan sistemden kamu kesimine ak
tarmalar yapılacak politikalar geliştirilecektir» deni
yor. Doğru söyleniyor. Ama bir tehlikeyi işaret edi
yor; bu kadar büyümüş, bu kadar güçlenmiş, dış 
alemle de entegre olmuş finans - kapital çevrelerinin 
bugüne kadar özlenen ve gözlenen aramalı ve yatı
rım malı yapan sanayileri kurmamasını, kurmaya he
ves göstermemesini neyle izah edeceksiniz?.. Şayet 
ihtiyacı doğru tespit etmişseniz, şayet kalkınma, eşan
lamda sanayileşme; ama onun içinde ihtisaslaşma, ya
tırım ve aramalı yapmak zorunlu ise, o takdirde siz 
bunu, bu görüşünüzü, bu hedefinizi, bu amacınızı sağ

layacak bir planla karşımıza gelmek zorundasınız. Siz 
veya herhangi bir iktidar, fark etmez... Gelmezseniz 
ne olur?.. Eski dönemlerin bir devamı olursunuz. 

Ben yazdım yazılı metinde, okumak nasip olacak 
mı bilmiyorum «Bir restorasyon planı yapmaya ge
rek var mıydı?» dedim. Böyle muhteris, çekingen bir 
edayla, «Acaba, sizin yaklaşımınız yerine, bizin* yak
laşımımız daha doğru değil mi?» dedim. Çünkü, si
zin yaklaşımınız şöyle : «Bunalım noktasına gelmiş 
bir ekonomide sorunlar büyümüş ve çoğalmıştır» di
yorlar. Plan dokümanında böyle diyorlar. Evet «so
runlar, geçirilen bir dönemde, Üçüncü Plan dönemin
den büyük ölçüde olumsuz nitelikler kazanmıştır. 
Olumsuz niteliklere bürünmüştür. Şimdi, güncel hale ge
len; fakat geçirilen plansız sayılacak dönemden kazan
dığı nitelikleriyle bu sorunları çözerken, bir taraftan 
geleceği planlamaya ve geleceği de yatırım mallan 
sanayii yapan, aramalları sanayii yapan sanayi süreci
ne sokmaya yöneliğiz biz» diyorlar plancılar. 

Güncel sorunları çözecekler. Hangi güncel sorun
ları?.. Eski dönemden kalmış olumsuz karakterli, olum
suz nitelikli güncel sorunları. Evet, ondan sonra da 
geleceğe yönelik olarak yatırım malı ve aramalı ya
pacak sanayilerin kurulmasını sağlayacaklar. Önce 
güncel sorunlardan başlayacaklar. Tabii başka çare
leri yok, görüyoruz; ama bence mantık bakımından 
şöyle yapılamaz mıydı diye bir teklifim var; okumuş
lardır. 

«Mademki, güncel sorunlar bir temel sorundan 
dolayı, sanayileşmede yapı değişikliği sağlanamama
sından dolayı, aramalı ve yatırım malı yapan bir sa
nayi türüne geçilememesinden d^ıayı doğmuşlarsa, 
sorunlar buradan kaynaklanmışsa, önce sorunların 
üzerine gidip, o sorunları bertaraf edelim, ondan son
ra temel soruna, hedefe ulaşalım diyeceğiniz yer de, 
«Önce temel sorunu halledelim. Onun üzerinde kü
melenmiş güncel sorunları halletmiş olursunuz.» de
dim, teklif ettim. 

Şimdi bakınız; planı açınız, «898 milyar liralık 
eski yatırım yükünü bu plan dönemi içinde karşıla
mak zorundayız.» diyor. Tamam; elbette öyle ya
pacaksınız. O zaman, demek istiyorum ki, yani deni
lebilir ki; peki siz zaten 1,5 trilyon içinde dolaşıp 
duracaksınız, 1,5 trilyonun büyük bir çoğunluğunu 
eski plan döneminden kalma işlere sarfederseniz, pek 
fazla büyük olanağınız da yok. Pek fazla hareket 
serbestiniz yok. Onun için diyoruz ki, acaba yalnız bu 
kesimde, yalnız bu alanda bu hedefteki İsrarla belirt
tiğiniz yatırım malı ve aramalı yapmaya yönelik he-
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defe, kamuya yükleyeceğiniz bir görevle ve yeniden 
elde edeceğiniz kaynaklarla; (Açıkça söylüyorum, 
grup olarak arkanızdayız.) yeniden elde edeceğiniz 
kaynaklarla kamuya özel bir görev vermeniz lazım. 
Bu görevi kamunun yürütmesini sağlayacak plan 
tekniklerini geliştirmeniz lazım ve bu tekniğin en 
güzeli de fizik planlamadır. «Ve bu da yetmez; her 
tesisin, her üretim biriminin bitimine kadar bozul
mamasını sağlayacak bir müeyyideye ihtiyaç vardır, 
onu getiriniz» diye teklif ve öneride bulunuyoruz. 
Demiyoruz size; ekonominin her alanında böyle ya
pınız. Hayır. Tabii yol yapacaksınız, tabii enerji 
hatları yapacaksınız, tabii mektep yapacaksınız, sağ
lık tesisleri açacaksınız. Elbet bunlara hiç kimsenin 
ne itirazı olabilir, ne de böyle bir hayat tarzı düşü
nülebilir; ama «Bilmem anlatabiliyor muyum?» diye 
bir klasik tabir vardır; siz kendiniz öngördüğünüze 
neyle gideceğinizi saptamazsanız ve bunun için özel 
bir planlama tekniğine, özel bir anlayışa varmazsa
nız; tam tersine, eleştiri olsun diye söylemiyorum, 
benim mantığım yanlış olabilir, çelişkili olabilir, nok
san olabilir, onu da elbette kabul ederim; «Ama gün
cel sorunları ve kazandıkları nitelikleri ile birlikte 
geçmiş dönemden arta kalan güncel sorunları kazan
dıkları olumsuz nitelikleriyle gözönünde tutup, on
ları kaldırmak yerine, o sorunların kaynaklandığı 
temeli önce ele alsanız.» diye teklifte, bulundum. 
Öyle yapılmak gerekirdi. Bizim görüşümüz bu idi. 
Belki buna karşıt denilecektir ki, «Böyle yapılmaya 
olanak yoktur. Çünkü, Türkiye'de şu münakaşa ya
pılıyor: (Biraz evvel de sayın sözcü söyledi) Bu plan
da kamu kesimine ağırlık verilmiş, devletçilik ağır 
basmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, «Keşke öyle olsaydı.» di
yeceğim. Ben baktım, Bütçe Plan Karma Komisyo
nunda AP sözcülerinin bir kısmı bu savı bugünkü 
sözcü gibi ileri sürdüler ve devletçilik yanı ağır bir 
plan olarak nitelediler bu planı. Oysa, bu planda 
böyle bir nitelik yok gibidir. Bu planda, gerçekten 
kamu kesimine yönelik bazı önlemler ve öngörüîer 
ve bazı politikalarla düzenlemeler yapılmak istenmiş; 
ama değerli arkadaşlarım aslında yapılmak istenen 
şey, yeniden bir kamu kesimi, yeni görevli bir ka
mu kesimi yahutta planda öngörülen, stratejide açık
ça dile getirilen anaamaca yönelik bir kamu kesimi
niz yaratılmamış. 

Plandan da anlaşılacağı üzere, «Kamu kesimi» 
dediğimiz şeyin zaten kamu iktisadi teşebbüsleri 
olduğu belli. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri üzerinde çok düşün
müş ve durmuş plancılar. Düşünmüşler, durmuşlar 
da ne yapmışlar?... Yermiyorum, anlatım tarzımdan 
da alınmasınlar. Ne yapmışlar?... 

Bugün; eski deyimle müstağrak-ı c'üyun, borca 
batmış bir halde, her sene zarar üzerine zarar üret
mekten başka bir manası ve gücü kalmamış ve kamu 
iktisadi teşebbüslerine bütçelerden, olmazsa açık fi
nansman yoluyla milyarlarca lira verilmesi sürecini 
bir yerde kesmek istemişler ve bunları kendi ayak
ları üzerinde durur, kendi muhtaç oldukları kaynak
ları kendi yaratır bir kurumlar mecmuası haline, ku
rumlar statükosuna sokmaya çalışmışlar. 

Bence, «Bu planda kamu kesimine ağırlık veril
miş.» denilen sözlerin bundan öteye bir anlamı yok. 

Bana söyler misiniz, bu planın neresi Devletçi?... 
Devletçi plan görmemişsiniz galiba. Planın devlet

çi olması, üç şarta bağlıdır. 
1. Vergi aracını kullanırsınız. 
2. Zorla çabştırma aracını kullanırsınız. 
3. Tüketimi de planlarsınız. 
Böyle olunca devletçi, ya da emredici, ya da 

merkezi, (Hangi admı koyarsanız koyun) sosyalist 
plan olur. 

Böyle sadece elinizde bir vergi aracından ibaret 
bir manivela ile bu ülkenin tüm ekonomik hayatını. 
sosyal hayatını planlamaya kadir olacağınızı elbette 
siz de sanmazsınız, kimse de sanmaz. Yalnız vergi 
aracını kullanır plan. Öbür tarafı küçümsemiyorum; 
sadece gerçekten hamasidir, milli duygulara veya 
milletin kalkınması için varlık sahiplerine senfonik 
biçimde bir sesleniştir. «Özendirilecektir, teşvik edi
lecektir, yardım edilecektir, muvaffak olmalarına 
destek olunacaktır»'dan öteye ne gibi bir aracı var
dır planlamanın Devlet kesimi dışındaki ekonomik 
hayata? Bunu da anlamak çok güçtür tabii. 

Onun için, yal-uz vergi almaktan ibaret olan bir 
güç ile ekonomik hayatı planlamak zorunda kalmış 
bir Planlama Teşkilatı ve onun gayet tabii bağlı bu
lunduğu iktidarın, «Devletçi plan hazırladı, devletçi 
plan hazırlan d».» ithamına maruz kalması, doğrusu, 
ya bilgi yetersizliğinden, ya da bir çeşit bu planı ha
zırlayanlar veya onu savunan iktidarlar aleyhine bir 
husumet yaratma gayretine yöneliktir. «İşte Halk 
Partisi geldi; devletçi Halk Partisi iktidara geldi. 
Herkesin elindeki varlıkların, özellikle, özel teşeb-
büsçülerin teşebbüs alanlarına müdahale başladı. 
Onları artık zenginleşemez, gelişemez, büyüyemez, 
servet sahibi olamaz hale dönüştürecek bir devre 
başladı.»sanısını yaratmaya yöneliktir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Oysa, biraz evvel de arz ettiğim gibi, planda 

«Devletçilik veya kamu kesimine öncelik, özel sek
töre sonralık verildiği» iddiaları tamamen gerçek 
dışıdır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, KİT'lerin yeni
den organizasyonu, reorganizasyonu işleminden baş
ka bir işlemin bu plana alındığına şahit değilim. 

Kaldı ki, 1970'lerden daha öncelerde, 1968'lerde 
bile KİT'lerin içine düştükleri durumdan kurtulma
ları için, Adalet Partisi iktidarları zamanında reor-
ganizasyon için yapılan çalışmaların ciltler dolusu 
mahsulü şimdi tozlu kütüphane gözlerinde durmak
tadır. Selâhattin Özmen diye bir adam hatırlarım; 
bu işle görevliydi ve bir kanun emri... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— İktisadi Devlet Teşebbüsleri... 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Evet evet aynı şey. 

Bunun dışında ne var acaba bu planda? Devlet
çiliğe veya kamuya ağırlık verme, öncelik verme, 
planı giderek karakteri açısından bir devletçi plan, 
bir merkezi plan, bir imperatif plan yapma istidadı 
neresinde var? Bunu görmek çok zor. 

Ben öyle sanıyorum ki, biraz evvel de arz etti
ğim gibi, böyle serbest piyasa ekonomisi koşulları 
içinde cereyan eden ekonomik hayatı planlamaya 
kalkışanların ellerindeki tek planlama aracı olan ver
giyi bu planda kullanmamaları asıl yerilmelidir. 

Söyleyeyim arkadaşlarım; bu memlekette vergi 
verilmediği konusunda yahutta bu memlekette doğ
ru dürüst vergi alınmadığı konusunda söylenen her 
söz çok doğrudur. Bu kadar vergi cenneti haline 
gelmiş bir ülke tasavvur edemiyorum. Hepiniz her 
yere gidiyorsunuz ve hepiniz dünyada vergi sistem
leri konusunda yazılmış kitapları okuyorsunuz; böyle 
garip bir ülkeye rastladınız ise, bana da söyleyiniz. 
Keşke bu planda vergi üzerine yapılan açıklamalar
da ve bu muhteris, bu çekingen dil yerine, kesenkes. 
vergilerin nasıl etkin olarak alınacağı, yeni vergile
rin alınacağı söylenseydi. Hemen söyleyeyim, yeni 
vergi derken yeni bir vergi icat etmeye de lüzum 
yoktur; belki icat da edilebilir. Bir memlekette ver
gi türlerinin içinde o türlerin sahiplerinden yeteri 
kadar vergi alınmıyorsa, «Yeni vergi alınmak» der
ler onun adına eğer düzenleme yapılırsa. Ne kor
kulacaktır?.. Kurumlar vergisinden başka Türkiye'de 
Devletin eline doğru dürüst geçen vergi türü varsa, 
gösterin bana? Tabii, çalışanların, daha kaynaktan 
kesilen ücret vergileri, ücret gelirlerinden alman ver

giler vardır, bunun dışında vergi veren yoktur bu 
ülkede. Onun için, bu planda vergi üzerinde çok da
ha durulması gerekirdi; çünkü tek müdahale aracı 
idi ve onlardan toplanacak kaynaklarla, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, maden böyle görülmüş ve gösteril
miş ve mademki geçen tarihi içinde de bu konu, bu 
hedef, bu amaç; yani sanayinin, ağır sanayinin ku
rulması amacı gerekli, kaçınılmaz, hayati, vazgeçil
mez; niye onlara, o hedefe yönelik bir plan yapıl
madığını sormak bizim hakkımızdır. Yapılmalıdır. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, hemen arz edeyim ki, sayın Adalet Parti

si sözcüsünün sözleri içinde ilginç olanları vardır ve 
bu planla da ilgilidir, onlara kâğıtlarıma bakarak 
cevap vermeme izin vermenizi istihram ederim. Yal
nız, yeni konuya geçmeden önce şunu söyleyeyim: 

Eğer özel sektör taraftarları serbest girişimcilerin 
siyasal savunucuları Adalet Partisi, bu planın fazla 
devletçi yana sahip olduğu savını, kendi savunduk
ları sınıfın aleyhine bir sav olarak geliştiriyorlar. 
Hemen arz edeyim mantığını: 

Eğer bu planda kamu iktisadi teşebbüslerinin ye
niden düzenlenmesi ve onları daha iyi üretim düze
yine getirmek, onları daha verimli çalıştırmaya yö
nelik tedbirlerle ıslah etmek mümkün olursa; bun
dan devlet kazanmaz, iddiasıyla söylüyorum, bun
dan özel sektör kazanır. Çünkü; Türkiye'de kamu 
iktisadi teşebbüsleri kurulduğu günden beri kamuya 
değil, özel sektöre kaynak aktaran iktisadi kuruluş
lar olmuştur. Özel sektör eğer semirmiş ise; tutunuz 
ara malından, hammaddesinden, hem de en ucuza 
temin ettiği aramalı ve hammaddesinden, en bedava 
istifade ettiği yetişmiş elemanından ve hiç para sarf 
etmeksizin kalifiye hale getirilmiş kamu sektörü iş
çisinden yararlanarak zenginleşmiştir. Neden şikâ
yet ederler anlamıyorum... Bağlı bulunduğunuz ya
hut savunusunu yaptığınız sınıf, mademki bu teşek
küllerden bu denli önemli ölçüde kaynak sağlıyor, 
ucuz girdi temin ediyor, kalifiye işçi temin ediyor, 
yetişmiş yönetici temin ediyor ve bu kesimin yarattı
ğı kaynaklardan para olarak bile yararlanıyor; bı
rakınız bu planda olduğu gibi onlar düzeltilsin de 
sizin savunduğunuz kesimin yararı da, çıkarı da bü
yüsün. Özel sektör savunucularının, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin reorganizasyonundan neden dolayı 
haşyetle kaçtıklarına şaşarım. Bu itibarla, burada 
söylemek lazım gelen şey bence böylece bitebilir. 

Sayın sözcü, «Kendi iktidarları, hele kendilerin
den önceki partinin iktidarları döneminde bu mem-
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lekette yapılan şeylerin sayılmayacak kadar çok ve 
mükemmel olduğunu» söylediler. Hele, «Sendikala
rın bile 1954"lerde kendi iktidarları döneminde ha
yat bulduğunu» iddia etmeleri karşısında hayrete 
düşmemek mümkün değil. Gerçekten, demokratik 
süreç içinde o sıralarda sendika vesaire sözü edilme
ye başlandı, ufak tefek kuruluşlar da oldu. Gerçek
ten, sözcünün dediği gibi, tütün işçileri ve tramvay 
işçilerinin (ki, tarih içinde de bunlar böyledir. Tü
tün işçileri ve tramvay işçileri demrivci işçiler bölüm
leridir.) gayretiyle bazı kurumlar meydana geldi; 
ama sayın sözcü bundan bahsetmeseydi, bence ken
di partisine daha yararlı olurdu. Sayın sözcü şu ta 
rihi gerçeği unutmuş görünüyor; 1950 ile 1960 ara
sında Türkiye'de işçi sınıfının mücadelesi, grev ve 
toplusözleşme hedefine yönelikti. Grev ve toplusöz
leşme hedefine yönelik işçi sınıfı mücadelesini 10 
yıl tevkif eden, gerileten, vermeyen iktidar, Demok
rat Parti İktidarıdır. Tekrar edeyim, ben o sözcü ye
rinde olsaydım, bunu dile getirmezdim. 

Ancak 1960 devriminden sonradır ki, fevkalade 
kıymetli bir birikim ile mücehhez işçi sınıfının ya
nında yer alan Cumhuriyet Halk Partisinin ve bü
yük ölçüde Milli Birliğin gayretiyle Anayasaya grev 
ve toplusözleşme hakları girebildi? Nasıl oluyor da, 
«Demokrat Parti zamanında sendikalar kuruldu.» 
diye sözcünün burada ifadeyi kelamda bulunduğu
nu anlamaya olanak bulamıyorum. Düşünebiliyor 
musunuz; (vaktinizi aldığım için üzülüyorum) o dö
nemde, on yıllık dönemde bütün Demokrat Parti 
iktidarları işçi sınıfına grev ve toplusözleşme hakkı 
verildiği takdirde savunucusu oldukları Merkantil 
burjuvanın, sonra giderek sanayiciliğe dönüşen bur
juvanın kârlarının azalacağı korkusunun esiri firaşı 
oldular. «Grev olursa, toplusözleşme olursa burju
vanın kârları eksilecektir» diye korkudan grev hak
kını vermediler. Ben olsam söylemezdim bu sendi
kayı... 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Söylen
meyecek çok şey var; ama söyleniyor. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Ama biz şunu ispat ettik ki; 1960 
Anayasasında yer alan bu grev ve toplusözleşme 
haklarına sahip olan işçi sınıfına Cumhuriyet Halk 
Partisinin koalisyon dönemindeki iktidarında, bu
günkü Başbakanın Çalışma Bakanı olduğu sırada 
abide niteliğinde bir kanunla bahşedildi. Ne oldu?... 
Burjuva sınıfının, o az gelişmiş burjuva sınıfının kâr
ları belki biraz azaldı; ama Türk ekonomisinin gücü 
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arttı. Biz, Türk ekonomisine grevle, toplusözleşme 
ile yeni bir kan, yeni bir can şırınga ettik. Tarih 
içinde gelişme çizgisi münakaşası yapıp duruyorsu
nuz; ama bunu görmeden geçiyorsunuz. 

Bir şey daha var bu konuda. Şimdi, biraz sonra 
geleceğim; bu komünizm tehlikesi, anarşi v.s.'nin 
asıl kaynaklan buradadır, tarih içinde. Sınıf müca
delesinin Türkiye'de; elbette başka memleketlerde 
olmadığını bilmiyor değilim, olmasını da istiyor de
ğilim, o dönemlerin çoktan geçip, aşıldığını kabul 
edenlerdenim, yeni dönemde sınıf mücadelesinin 
hangi yollardan ve aşamalardan geçerek gerçekleşe
ceğini de biliyorum. Sakın başka bir anlama getir-
meyiniz; ama tekrar ediyorum, biraz sonra gele
ceğim, anarşinin v.s.'nin kaynağı daha o günlerde, 
o zamanlarda aüîrmştir. Hem de maalesef işçiler ta
rafından değil; ama o biraz evvel söylediğim Mer
kantil burjuvanın ve onun savunucusu partinıa sa
kat görüşlerinde kaynaklanmıştır. Oraya geleceğim 
efendim. 

Anarşi konusuna ve buna benzer konulara gel
meden önce, bir sözcünün de sözünü cevaplandır
mak istiyorum. 

Sayın sözcü, «...Kamuya, ya da Devletçiliğe faz
la yer vermiş olan bu plan, Anayasamıza aykırıdır. 
Çünkü, Anayasamız, Devlet - özel teşebbüs ikilisi
nin yanyana yaşadığı serbest piyasa ekonomisi düze
nine bağlı bir Anayasadır. Bu itibarla, bir planda 
devletçiliğe, ya da kamuya öncelik vermek, Anaya
sanın bu ilkesine aykırıdır, karma ekonomi ilkele
rine ters düşer.» demektedir. Böyle bir sınavla bizim 
karşımıza çıkmakta ve bu planın Anayasaya aykırı
lığını iddia etmektedir. Tabii, iddiasını da biraz ev
vel arz ettiğim gerekçeye dayandırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu plan; onların gerekçesiyle değil, bilakis Ana

yasada öngörülen hedeflere Türk Ulusunun bir an 
önce ulaşmasını sağlayacak etkinlikte olmaması ba
kımından belki de Anayasa aykırıdır. Yok öyle; kar
ma ekonomi kurallarını ihlal ediyormuş, efendim, 
serbest piyasa koşullarını sarsıyormuş... Hayır, bu 
yönden değil. Olsa olsa Anayasanın öngördüğü ve 
Türk Ulusuna bahşettiği imkânlardan kısa dönemde 
ve oldukça eşit olarak istifade etme olanaklarının 
sağlanmadığından dolayı Anayasaya aykırı olabilir. 

Anayasa bu memleketin halkına, en az 20 - 25 
maddeyi dolduracak «Temel insan hak ve hürriyet
leri» vermiş. Bu temel insan hak ve hürriyetlerinin 
içinde en mühimi ekonomik haklar ve yetkilerdir. 
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Açınız, Anayasanın başlangıcındaki herhangi bir 
maddesini; ne vermiştir Türk halkına? Türk halkının 
kalkınması planlı bir disiplin içinde olacaktır; plan 
yapılacaktır ve Türk halkının kalkınmasını plan di
siplinine almak yetmeyecektir; Türk halkına plan di
siplini içinde kişiliğini geliştirme, herkesle aynı fır
satı eşit olarak kullanma, her türlü ekonomik bas
kıdan kurtulma, her türlü gelişme olanaklarını, ye
tişme olanaklarını seddedici, önleyici tüm baskılar
dan arındırılma; sağlık, eğitim ve kendi onuruyla, 
insan onuruyla bağdaşır bir yaşam düzeyine erişme 
haklarını vermiştir. Bu hakları Anayasanın verdiği 
gözönünde tutulursa; planlı kalkınma modelinin 
bunları bir an evvel bahsetmemiş olmasından dola
yı Anayasaya şu anlamda aykırılık belki iddia edi
lir ama, «Karma ekonomi düzenini bozuyor veya 
piyasa ekonomisini Devlet lehine çeviriyor.» savlan 
bence geçersizdir. 

Bir yerde sayın sözcü, «Kalktınız, bizim hazırla
dığımız planı getirdiniz bizim karşımıza ve bize 
onaylatmak istiyorsunuz.» diyor. Maavakıa böyle 
değil tabii. Böyle olmadı; ama gene mantık gereği 
soruyorum: Peki, sizin planınız da, niye itiraz edi
yorsunuz?.. Şunu mu diyeceksiniz: «Siz sonra bir 
sene içinde o plana başka birtakım yön ve içerik 
verdiniz, doğrultu verdiniz...» Vallahi, onu öyleyse 
bize bağışlayın. Gerçekten sizin hazırladığınız plana 
tesahub ettik, sahip çıktık da, onun içinde bazı dü
zeltmeler yaptıysak bu. hakkımızdır. Bunu yapaca
ğız; hatta üzülerek söylüyorum, kendi Hükümetim 
için elbette çok iyi hisler, yüksek düzeyde, destek 
dolu bir ruh ile konuşmak, ifadei-i meram etmek is
tiyorum; ama hemen söyleyeyim, keşke Cumhuriyet 
Halk Partisinin tarih içinde geliştirdiği mücadeleye 
en uygun düşecek bir plan teknolojisiyle Meclisler 
huzuruna gelebilmek olanağını bulabilseydi Hükü
metimiz, çok sevinirdim. Şu planda Cumhuriyet 
Halk Partisinin «Demokratik sol» damgasını her 
sayfada görmek isterdim; ama olanak yoktu, koşul
lar elyermiyordu. İçinde bulunduğumuz darboğaz
lar, bunalım ortamı ve siyasal nedenler, tabii buna 
olanak vermedi. Bunu kabul ediyorum, bunu anlı
yorum ve bunu her yerde de anlatmaya çalışacağım. 

işte, bir çeşit olumsuzluklar empozesi için de bu 
plana. MC zamanında hazırlanan bu plana birtakım 
rütuşlar yapmış isek ve bunu biraz kendi anlayışı
mıza uygun hale getirmişsek, bundan kimsenin şikâ
yete hakkı yoktur. Kaldı ki, kendilerinin bir plan 
hazırladıkları da doğru değildir. Şimdi, «Sözcü, hi

lafı hakikat beyanda bulunuyor.» demek istemiyo
rum. Aslında, sözcü şu gerçeği unutarak konuşuyor: 
1977'de Dördüncü Planı yapmakla yükümlü olan 
Türk hükümetleri, 1977'de varolan olağanüstü ko
şullar yüzünden bir plan yapmaya muvaffak olama-
madı. Olağanüstü koşullardan birisi ve en başta ge
leni de, şüphesiz erken seçim idi. Erken seçme gidil
mesi, Adalet Partisinin başını çektiği MC Hükümet
leri tarafından istendi ve bizim tarafımızdan kabul 
edildi. Haziranda erken seçime gidildi, gelindi, bir 
iktidar kuruldu, ondan sonra bir iktidar daha kurul
du, ondan sonra Adalet Partisi taa Ağustostan son
ra İkinci MC'yi ortaklarıyla kurdu ve bu hengâme 
içinde bir plan hazırlanması olanağı, olasılığı yoktu. 

Kaldı ki, kendisi de söylüyor sözcü; hatta plan
da var; «Seçim yılında plan yapma zorunluğuyla 
karşı karşıya kalındığında, seçimlerin vereceği so
nuca göre, planın gelecek iktidara görev olarak bı
rakılması daha doğrudur.»! düşüncesi, elbette cerhi, 
elbette naksedilmesi kolay bir düşünce değildir. Bel
ki de böyle yaptılar. Aslında öyle de yapmadılar. 
İkinci MC, bu planın gerçek hazırlıklarına geçmiş 
bir iktidar değildir. Hazırlıklar yapılmış olabilir; taa 
bir plamn yapılmasından bitim anına kadar geçen 
süre zarfında bütün görevliler, ondan sonra gelecek 
planın hazırlıklarını yaparlar. Bu planda da, 1975 -
1976'larda hazırlıklar yapılmıştır; fakat bu hazırlıklar 
nihayet ihtisas komisyonlarının yaptığı hazırlıklardır. 
Gerçekten bir direktif alarak «Şu şekilde bir plan 
alternatifi içinde ülkenin geleceğini planlayınız.» em
ri verildiğini sanamıyorum. Burada sayın eski Plan
lama Müsteşarı bulunuyor, gelip bize gerçekleri söy
ler, o zaman ben sözlerimi ona göre tashih ederim. 

1977'nin 28 Kasımında Resmi Gazetede bir stra
teji yayınlandığını biz de gördük ve ondan sonra da 
30 Kasım'da gece yarısı bir planın bu Meclislere ve
rildiğini biz de biliyoruz; ama bu hakikaten, gerçek
ten biraz evvel de arz ettiğim nedenler veya ortam 
nedeniyle bir plan mıydı, yoksa temel düşünceye da
yalı olarak gelecek iktidara bırakılmış bir görevi yap
mak istemeyen bir iktidarın, yapıyor görünmesinden 
başka bir anlama gelir mi?.. Bu, cai sualdir. 

O itibarla, sayın sözcünün dediği gibi, «Bu mem
lekette 1977'de planı biz getirdik, Meclislere takdim 
ettik; ama siz bunu kabul etmediniz.» şeklindeki savı, 
doğru bir sav değildir. 

Sayın sözcünün çok önem verdiğimiz bir eleşti
risini dikkatlerinize arz etmek için izin istiyorum. 
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Şöyle ki, sayın sözcü «300 - 400 milyonluk bil
yeni dış kredi sağlamış olmak ile çok övünüyorsu
nuz. Ne olur 300-400 milyon dolardan?...» dedi ve 
bunu küçümsedi, azımsadı. Bununla da yetinmedi 
sayın sözcü «Eskiden oluşmuş borçları ertelediniz. 
Sanki bu bir marifet midir?.. Borç, zaten ödenmezse 
ertelenir» dediler. Aynen böyle dediler, zabıtlarda da 
böyle yazılıdır. 

Bakınız sayın arkadaşlarım; Adalet Partisinin Söz
cüsü ve çok eski bir siyaset adamının dile getirdiği, 
dış kaynak konusunda geliştirdiği fikre. Bana göre, 
işte bu düşünce, bu anlayıştır ki, Adalet Partisinin 
hangi görüş ve anlayışta olduğunu vurgulayan, sim
geleyen bir görüştür, düşüncedir. 

Arkadaşlarım; 
14 milyar dolara yaklaşmış bir dış borç yüküyle 

yaşamak zorundasınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— 7,5 milyar, azami 9 milyar, faizleriyle birlikte aza
mi 9 milyar. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — 9 milyar dolar borç yüküyle yaşamak 

durumundasınız, 7,5 milyar dolar borç yüküyle ya
şamak zorundasınız... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— ingiltere'nin 20 milyar, İtalya'nın 25 milyar, israil' 
in 30 milyar dolar borcu var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Karaağaçlı-
oğlu, lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Pekala; fakat bu borcunuzun bir kuru
şunu dahi ödemeye muktedir değilsiniz. Durumunuz 
bu, miktarın önemi yok. Bir kuruşunu verecek halde 
değilsiniz... Bu yüzden dış ekonomik ilişkileriniz ke
silme noktasına gelmiş. Artık sizinle alışveriş yapma
ya hiç kimsenin yanaşmadığı bir döneme ulaşmışsı
nız. 70 sente muhtaç, kâse - be - kef, dolar arıyorsu
nuz. Böyle bir durumda yaşıyorsunuz. Her şeyi tü
ketmişsiniz, her yolu denemişsiniz, gırtlağa kadar borç
lanmışsınız ve fakat onun kuruşunu dahi ödeyemeye
cek duruma düşmüşsünüz. Resmi devlet kredilerini 
kullanmışsınız yetmemiş, mal mukabiii ithalat usulü
nü icat etmişsiniz (ki, biz de devam ediyoruz, maele-
sef diyelim) yetmemiş, kredili ithalat demişsiniz ol
mamış, DÇM (Dövize Çevrilir Mevduat) demişsiniz, 
tefeci borcuna kadar düşmüşsünüz, yine yetmemiş ve 
en nihayet bir kuruş ödeyemez hale gelmişsiniz... Ba
sit, memur maaşı ölçeğinde çeklerinizi dünyanın hiç 
bir merkez bankası kabul etmez olmuş ve biraz evvel 

arz ettiğim gibi, dilinizle, «70 sente muhtacız» diye 
feryat figan bağırmışsınız, ondan sonra sizin yerinize 
bir iktidar gelmiş, durumu görmüş; onurla, ciddiyet
le, milli onurla ve ciddiyetle soruna çözüm aramış. 
İlk iş olarak da, kuruşunu dahi ödemeye muktedir ol
madığınız, ama muaccel hale gelmiş, hemen immediat 
hale gelmiş borçların ertelenmesi talebinde bulunmuş 
ve Tanrıya şükürler olsun ki, büyük ölçüde de bu ko
nuda başarı sağlamış. 

Ne demektir borç ertelemek?.. Sayın Sözcünün de
diği gibi, «Nasıl olsa ödenmeyecek, ödemeyecektik, 
ödeyemeyecektik, öyleyse ertelenir...» Ne mantık bu?.. 
Bu ne korkunç mantık bu?.. Bu, iflasın ilanından da 
öteye, temerrüdün en daniskasından da ileriye, bir çe
şit «Mişon düşünsün» zihniyeti. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Öyle demedim, 
dinlememişsiniz, öyle söylemedim. 

Borçla kalkınma, dış kaynakla kalkınma, sanıldığı 
gibi, bugüne kadar söylendiği gibi, bazen bizim de 
katıldığımız gibi, yanlış bir ekonomik politikası veya 
kalkınma yöntemi değildir. Neden değildir? Çünkü, 
aslında dış kaynak almak, bir yerde ve temelde dünya 
ekonomisinin genel nizamının bozulmadan yürümesi
ni sağlayacağı bir araçtır. Bugün dünyada yeni Mer
kantilizm döneminde ve şartlan içinde ticaretin ser-
bestleştirilmesinden öteye amacı olmayan büyük eko
nomilerin; büyük küçük demeden, bütün pazarları 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Böyle bir zihniyet iiçnde yaşayan bir 
partinin sözcüsünün mantığıdır bu. Bir borcun erte
lenmesi demek, gazozla ödenmeyecek diye ertelene
cektir demek değildir. Eğer siz borçları resmen ertele-
temezseniz, biraz evel arz ettiğim gibi, dış ilişkileriniz 
kopar. Nitekim koptu bazı ülkelerle. Kimse size mal 
vermeye yanaşmadı uzun süre veyahut öyle mallar 
verdi ki, onların karşılığında bir kuruş, bir lira, Türk 
lirası dahi ödemeseniz yeterdi; ama ipotek altına al
mak istiyordu; alanları ipotek altına almak istiyordu. 
Dün Sayın Başbakan, «150 milyon doların bir dola
rına sahip olmadan, ele geçmeden onun faizlerini öde
me yolu tercih edildi» dediği zaman, elbette ki resmi 
belgelere dayanıyordu. Biz, borçların ertelenmesiyle 
hakikaten sanki Türkiye'ye yeniden kaynak kazandır
mış gibi övünüyoruz ve seviniyoruz; çünkü ertelen
meden sonra aynı kaynaklardan yeni borç alma ola
sılığı ancak o şartla doğacağından dolayı. Onun için 
Sayın Sözcünün bu ertelemeden dolayı bizi kınama
ya kalkışmasını hayretle ve ibretle karşılamamak, dü
şünmemek mümkün değildir. 
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işler halde bulundurması dış kaynakların temel eko
nomik nedenidir. Aslında, o kaynaklar uzun süre ge
lişmekte olan ülkelerden çeşitli yollardan gelişmiş ül
kelere aktarılan ve haksız kazançlardan olan, oluşan 
kaynaklardır. Çok uzun yıllar gelişmiş ülkeler geliş
memişleri sömürmüşler ve büyük servet sahibi olmuş
lardır. Sayın Kafaoğlu orada, bilir onları; yani bize 
şimdi bize bir miktar dış kaynak veriyorlarsa bunu 
çoğumsamanıak lazım. Hele, Japonya gibi, İsrail gibi, 
Güney Kore gibi, İsveç gibi ülkelerin dış kaynak ve 
kredilerle kalkındıkları bilinen bir gerçekse; bizim 
dış kaynağa ihtiyacımız vardır, olacaktır, olmalıdır 
ve onun yolu da, borç ödememekten iflas ilan edip, 
bütün dış ekonomik ilişkileri kesmekten geçmez, bi
zim yaptığımız gibi, onurlu bir şekilde borcun erte
lenmesi ve yeni kaynak aranması yoluna gidilmesi ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç kimsenin değinmediği demeye dilim varmıyor; 

fakat aslında öyle oldu, değinmediği çok önemli bir 
soruna bu müzakereler münasebetiyle değinmek ihti
yacını duyuyorum ve aslında sağlam bir çözümü ulaş
mamış, ulaştırılması da çok güç olan bir soruna de
ğinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu memlekette uzun süreden beri fevkalade olum

suz bir ekonomik olgu ile yanyana ve içice yaşar ol
duk. O da, adına enflasyon dedikleri fiyat artışları. 
Değerli arkadaşlarım; Hükümetteyiz, plan yaptık, son
ra program yapacağız, biraz sonra bütçeyi yapacağız 
ve bu Planda öngörülen bütün önlemleri ciddiyetle, 
samimiyetle ve gerçekten inançla takip edeceğiz ve 
eminim ki, bu Plan, politikaları araçlarıyla, sonra 
yıllık programlarla ve nihayet bütçelerle bugünkü 
derbeder gidişi, bugünkü anarşik ekonomik gidişi bü
yük ölçüde düzene, büyük ölçüde düzlüğe çıkarmaya 
muvaffak olacağız. Buna inancım tamdır. İnancımın 
kaynağı, Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol 
felsefesinden güç alır. İnancım tamdır, lakin buna 
rağmen enflasyon sorunu, Türkiye'nin belini büken 
en önemli sorunlardan biridir. Nasıl döviz darboğazı 
Türkiye'nin ekonomisini çok güç durumlara düşür
müş ve düşürmekte ise, enflasyon sorunu da bu dere
ce ekonomimize çok zor ve güç günler yaşatır bir ge
nel olgu halindedir. 

Bu konuda bütün Türklerin kişi olarak, kurumla
ra bağlı kişi olarak, serbest kişiler olarak, ya da tüm 
demokratik kuruluşlar; herkes, ama herkes ne biliyor
sa ve ne yapmaya kadirse derhal kucağındakilerini 

ortaya koymak zorundadır. Tüm Türkler tarihin bu 
noktasında, bu aşamasında genel bir hesaplaşma ile 
karşı karşıyayız. Ekonomimizin içinde yaşadığı enf
lasyon ortamından kurtulması çarelerini ortaklaşa 
bulmalıyız. Kim bu çarenin en etkinini bulur, kim bu 
çareyi uygulamakta başarı kazanırsa, sanıyorum ki, 
Türkiye tarihinde yaşanmış ve başarı diye nitelendi
rilmiş önemli görevlerden, işlevlerden birini yapma
nın şerefine sahip olacaktır. Bu kadar önemli sayıyo
rum bu enflasyon olayını. Tekrar etmemde fayda var; 
inanıyorum Hükümetimizin bu işle uğraşacağını. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bana öyle geliyor ki, bize öyle geliyor ki, bu enf

lasyon hızıyla, yaşanan ekonomik hayat içinde plan
lama tekniklerini, politikalarını uygulamak çok güç 
olacaktır. Enflasyon batağına saplanmış bir ekonomi
de, bir serbest piyasa ekonomisinde planlamanın mües-
siriyetini sağlamak çok zor olacaktır. 

Arkadaşlarım; 
Enflasyon, sanıldığı gibi, bir toplumun tüm kesim

lerini etkisi altına alan bir ekonomsal olgu değildir. 
Enflasyon, toplumların yalnız çalışan kesimlerini, dar 
gelirlileri, ücretli kesimlerini, küçük boyutlu, küçük 
yapılı işletmeleri ve onların mensuplarının tesiri altı
na alır. Buna karşın, bir bölüm insanını olağanüstü 
zengin eder. Enflasyonun en olumsuz yönü buradadır. 

Bu enflasyonu, serbest piyasa koşullarını bu kadar 
bir ekonomide hâkim kılmak isteyen ve serbest piya
sa koşullarında oluşan para - banka sistemlerini ve 
diğer ekonomik, mali arçlan serbest bırakırsanız, bu 
enflasyonun önüne geçemezsiniz. Çünkü, o kuruluş
lar bir kısım insanı enflasyonla zengin etmenin araç
larıdır. O itibarla, enflasyon bir memlekette yalnız bir 
avuç insana yarar, diğer büyük kesimi de mahv ve pe
rişan eder. 

Onun için şunlar düşünülmelidir : 
1. Çiftçi mallarının destekleme alımları mutlaka 

bütçeler içinden, sağlam kaynaklardan yapılmalıdır. 

2. Türk parasının dış paralara göre değeri çok 
değişik şekilde tanzim edilmelidir. Tek kur sistemin
den; bir dolar 25 lira sisteminden ayrılmalıdır. Hat
ta, Alman parasına, Japon parasına, İsveç parasına 
vesairesine göre bir Türk parası kuru, sistemi değil, 
mümkünse her malın satıldığı piyasadaki değeri ölçe
ğinde Türk parası ve ecnebi parası sistemi getirilme
lidir. 

Bunu değerli arkadaşlarımla konuştuk. Bu öneriyi 
dikkate alma durumundadır bugün Türkiye'nin yöne
ticileri. Bir malın hangi memlekette, hangi piyasada ne 
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kadar; dolar, yen, mark vesaireye gidiyorsa; Türk para
sının değeri o olmalıdır. Malın değerine bağlı bir Türk 
parası değeri yaratılmadıkça, tek kur sistemi ve yük
sek ITürk parası kıymeti sistemi sürdürüldükçe enf
lasyon üzerine gidemezsiniz. îzin verirseniz anlata
yım. Bu, yıllar yılı çok uğraş sarfederek öğrenmeye 
çalıştığım noktalardan birisidir. Çünkü, bakınız ne 
oluyor: Bir dolar 25 Türk lirası. Çiftçi mallarını alan
lar; dışarıda fiyat ne olursa olsun, üstün olursa ol
sun, 25 lira getirmek zorundalar. O paraları topla
yan Merkez Bankasından alan ithalatçılar, dışarıda 
para ne olursa olsun, o kadar Türk parası ödemek
tedirler. Dünyada dolar bugün 40 lira. 25 liraya do
lar bulmak olanağı varsa herkes getirsin, bir yerde 
yığsın da, Türkiye'ye yardım etsin. 

Nedir tek sistem, tek kur ve yüksek değer?.. Bun
lar ne oluyor?.. İç fiyatlar yükseliyor, yükseliyor ve 
durmadan yükseliyor. Öyle bir ekonomik dönem ya
şıyoruz ki, iç fiyatların bu kadar yükseldiği bir dönem
de dış fiyatlar elbette ki düşük kalıyor. Bütün sana
yici, işadamları artık Türkiye'den ikmal yapmıyorlar, 
malları Türkiye'den almayı yeğlemiyorlar, daha ucu
za satın aldıkları dış mallarla üretim girdileri sağla
maya çalışıyorlar. Türk ekonomisinin piyasada ge
zen malları değil, dıştan alman mallar yeğleniyor. 
Çünkü, dıştan alınan mallar benzeri iç malların fi
yatlarından daha düşük. Şimdi, büyük rant teşek
kül ediyor; dıştan mal getirenlerin mameleklerinde 
ithalat rantı teşekkül ediyor. 

O itibarla, en azından bu yolda bir önleme gitmek 
mümkündür ve enflasyonla her yönde savaşmak la
zımdır. Yalnız şunu söylemek lazım; her malın fiya
tını belli bir yüzde ile aşağı indirmeye yönelik bir 
enflasyon mücadelesi de mümkün değildir; ama bütün 
piyasada enflasyon yaratıcı, fiyat artışı yaratıcı mal
lar bellidir. Onların fiyatlarının elden geldiğince ge
riletmek veya sabit tutmak olanağına sahipseniz, öy
le bir politikanız varsa, korkmayınız gerisi gelir. 

Hemen şunu da belirtmekte fayda görüyorum : 
Temel malların, (öyle diyelim) önemli girdilerin, sa
nayi girdilerinin fiyatlarını bu ülkede Devlet tespit 
ediyor; kanun da var, yetki de var. Peki, Devlet tes
pit ettiği temel mal fiyatları ile o malın tüketici eli
ne geçtiğine kani midir?.. Bir traktörün fiyatı bugün 
belli ediliyor, yüz bilmem kaç bin, ikiyüz bilmem kaç 
bin lira; ama gidin bakalım traktör alanlar kaç para 
ödüyorlar... 

SADDETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 450 bin 
lira. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hal böyle ise, en azından bu 20 - 30 
temel malın fiyatının mademki Devlet tarafından sap
tanması olankları vardır, bunları tüketicinin eline ay
nı fiyatla geçmesine olanak verecek bir düzen getir
meniz lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Öyle sanıyorum ki, gelen küçücük pusulalardan 

öyle anlaşılıyor ki, bizim şu kadar emek verip hazır
ladığımız 22 sayfalık yazılı metni okumama izniniz 
olmayacak. Çünkü, kimse artık bundan sonra bizi 
dinlemeye kendisinde güç bulamayacak; ama aslında 
biz söyleyeceklerimizin büyük bir kısmım, bu yazılı 
metindeki kısımları da söylemiş olduk. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Normal 
mesainin bitmesine 2 saat var daha. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır, teşekkür ederim; ama pusula
lar öyle gelmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ben bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. 

Arkadaşlarım lütfediniz; biraz evvel söylediklerimin 
büyük bir çoğunluğu, Adalet Partisi sözcüsünün eleş
tirilerine cevap arz ederken, kendi görüşlerimizi de 
o arada belirtmekten ibaret idi. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şunu belirteyim ki, bu Plan, parasal plan olarak 

kendi içinde, kendinden önceki planlardan çok önemli 
ölçülerde üstün bir uyumluluk ve tutarlılık gücüne 
sahip plandır. Bunu kabul ediyorum; ama parasal
dır. Denecektir ki, «Parasal olması bir hata mıdır, ya 
da bir yanlış düzenleme biçimi midir?..» Şüphesiz ki, 
planların hemen hemen bütün dünyada parasal ol
duğuna dair bilgiler edindik. Ne var ki, parasal plan 
yapmayan ülkeler de var. Ama biz, planların parasal 
olmasından çıkan birtakım zararların mevcudiyetine 
inandığımız için, parasal planın yeğlenmemesi lüzu
muna inanıyoruz. Çünkü, parasal plan yeğlendiğinde 
varılan nokta, bu plamn stratejisinde ve bu planın 
dokümanında yer alan bunalım noktasına gelmiş bir 
ekonomi, darboğazlarda boğulmak üzere olan bir 
ekonomidir. 

Üç adet parasal plan yapmışsınız, yaratılan ve top
lanan kaynakların çeşitli alanlara dağılmalarını para
sal denge tablolarıyla dağıtmışsınız, üleştirmişsiniz, 
15 yıl geçmiş, sonuç şu olmuş : Hâlâ istenen sanayi 
yapısına ulaşamamışsınız, hâlâ istenen kalkınma aşa
masına erişememişsiniz. Aksine, tam tersine bir sa
nayi yapısıyla ve bunalıma erişmiş bir ekonomik or-
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tamla karşı karşıyasınız. Bizim şu anda durup düşün
memiz geröken bir sürü konu arasında bu Planın tü
rünün de önemi yok mu acaba? Eğer bu parasal plan

larla kalkınmanın ve giderek sanayileşmenin dilenilen, 
istenilen amaçlanan, hedeflenen noktaya gelmesi müm
kün olsa idi, gelinmiş olacaktı. Hangi nedenler bunu 
engellemiş, belli. Parasal planlarla serbest piyasa eko
nomisi içinde düzenlemeler yaptığınız zaman, para, 
kredi, banka, sermaye sistemleri çok önemli etkinlik 
kazanır ve sizin yaptığınız planları ve o düzenlemeleri 
tarafsız hale getirir, bertaraf eder. Kendi güçleri, o 
sistemin kendi güçleri bankalar veya diğer kurumlar, 
sizin plan disiplininizin üstünde bir güce sahip olur 
ve sizin planınızı bertaraf eder. O bakımdan, «Para
sal plan yapmakta büyük fayda yoktur.» diyoruz. 
Bundan başka, çok spesifik bir amaca yönelik kalkın
ma modeli öngörmüşseniz; ki bu Plan öyledir, ya
pısal değişiklik öngören plandır. Bu, açıkça bir özel 
amaca yönelik plandır, parasal da olsa. Öyle ise, o 
spesifik, o gözde amaca varmanın yollan; her ala
na, her adacığa bir miktar parayı, para kaynağını da

ğıtmaktan geçmez. Mademki bu kadar özel bir amacı 
gerçekleştirmek için plan yaptınız intibaını veriyor
sunuz ve planın esprisi bu; neden o amaca yönelik 
daha verimli, daha etkin, daha çabuk sonuca vardı-
rıcı ve bozulmalardan ve sapmalardan korunulmuş ye
ni modeller aramıyorsunuz planlamada? Olabilir, ol
ması da lazımdır, 

Şunu söyleyeyim; pek tetkik edemedim, planınız
da bir madde var, diyor ki, «TÜMOSAN, TAKSAN, 
GERKONSAN, vesaire gibi projeler KlT statüsüne 
dönüştürülerek yaşama geçirilecektir.» Bu projelerin 
büyük bir kısmının özel sermaye sahiplerini finanse 
etmesi düşünülen projeler olduğunu, ya da ortak fi
nanse edilecek projeler olduğunu sanıyorum. Öyle işit-
miştim, tetkik edemedim, bilmiyorum, beni mazur 
görün, ama öyleydi. Hatta bir zamanlar biraz da böy
le fazla yatırımcı görünmek için, kalkınmacı görün
mek için İkinci MC'riin ortaklarından birinin ölçüsüz 
hareketlerinin simgesi olarak tanımlanan bu projele
rin plan metni içine alınmış olmasını yadırgamıyo
rum, kınamıyorum, ama bir sev ifnam ediyor; demek 
ki, eğer o projeler gerçekten iyi seçilmişlerse ve ger
çekten plan hedeflerine uygun daldalar ise, bunu ka
tiyen ihmal etmeksizin nazarı itibara almanız kaydıy
la söylüyorum, öyle projeler ise, demek ki, fizik plan
lamaya doğru sizin de bir miktar hiç olmazsa eğili
miniz var. 

Ne var sonra fizik planlamadan kaçmada?.. Ni
çin fizik planlama yapılmasın bu ülkede?.. Niçin iste-
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nen türde bir sanayinin gelişmesi için tüm nitelikleriy
le belirlenmiş, anaplanı ve yatırım projeleri yapıl
mış, sahibi belli ve zamanı saptanmış temel projeler» 
planlarda yer almıyor?.. Söyleniyor; «Sanayi yapı
sında değişiklik yapılması gerekir. Sanayi yapısı, ara 
malları, yatırım malları sanayii yapan sanayiler ha?!-
ne dönüştürülmesi gerekir.» deniyor. Ama nasıl, kim 
tarafından, ne zaman?.. En azından, geçmiş dönem 
böyle bir yola girilmediğini gösterdiğine göre, niye 
acaba başka bir yol yeğlenmez?.. Ne var bunda?.. 
Bunda ne Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin ten
kidi vardır, ne Adalet Partisinin eleştirilerine boyun 
eğmek vardır. Bir öneridir, bize göre doğru olur ka
nısındayız. Ama hemen söyleyelim, mademki böyle 
bir yol yeğlenmemiş, mademki gene parasal bir plan 
yapılmış ve mademki bu Plan bundan evvelki Pla
nın ipoteği altında, mademki bu Plan o ipoteğin zo
runlu borçlarını ödemek, zorunlu isterlerini yerine ge
tirmek durumunda, o takdirde biz bu Plan için, bu 
parasal Plan için şöyle diyerek sözlerimizi bitirelim: 

«Güncel sorunların kazandıkları temel nitelikler 
gözden uzak tutulmadan bu sorunları parasal plan 
tekniği içinde çözmek ve geleceğin gelişmelerini, bü
yüme, yön ve koşullarını hazırlama işlerini yüklenen 
bu Plan, içtenlikli ve yürekli ellerin ürünü olma gü
vencesini taşımaktadır.» 

Içtenlîkü ve yürekli ellerin ürünü olma güvence
sini taşımaktadır... 

«Bu Plan kendi teknolojisini, araç ve gereçlerini 
geliştirme ve zenginleştirme açısından, kendisinden ön
cekilerle kıyaslanamayacak ölçülerde üstün bir düze
ye sahiptir.» Gerçekten öyledir. 

«Bu Plan koyu bir ekonomizme kaçmadan, (Ki, 
geçen Plan çok ekonomizm kokuyordu) ekonomiyi, 
sadaka tekniklerine yer vermeden; çağdaş sosyal gü
venlik anlayışıyla, toplumsal hayatı etkin biçimde 
planlamayı başarıyla sistemleştirmiş bir plandır.» de
dim. Doğrudur. 

Çağdaş toplumsal güvenlik anlayışıyla, bu planda 
yeni bir aşamaya varılmış olduğu gözüküyor. Sada
ka tekniklerinden çok uzaklaşılmış, gerçek toplumsal 
güvenlik anlayışı bu Planda yer almış. 

Bu Plan aynı zamanda, toplumun her yönüyle kal
kınmasını sağlayan, gelişmeyi bir bütün olarak ger
çekleştirme amacına yönelmiş, toplumsal adalet teme
line dayalı bir plan olmuş kendi özel modeli içinde ve 
planın bölgelerarası dengesizlikleri kaldırmak ve Tür
kiye'nin ekonomik coğrafyasını değiştirme iddiası, ka
nımızca tahakkuku gereken, milli bütünlüğün önemli 
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ölçüde bağlı bulunduğu bir iddiadır. «Milli bütünlü
ğün önemli ölçüde bağlı bulunduğu bir iddiadır» di
ye tekrar tekrar dile getirmekte şu faydayı umuyo
rum : 

Bizim memleketimizde anarşi, terör, şiddet ey
lemleri üzerine çok söz söylendi. Bunlar, hakikaten çok 
isabetli sözler de olabilir ve olmuştur da; ama çoğu 
da yanlış görüşlere ve siyasi eğilimlere bağlı görüşler 
olmuştur. Fakat bir gerçeği katiyen ihmal etmemek 
gereklidir. Tüfkiye'de ayrımcılık, halka uzanmamış 
bir olgudur. «Halka bugün uzanmamış olan bu olgu
nun ebediyen halka uzanmayacağı yahut ulaşmayaca
ğı savı da, bir milliyetçi için güvence altında mıdır?» 
diye suale değer. 

Ayrımcılık güdenlerin bugün bir fantastik davra
nış içinde, hatta çok tehlikeli bir davranış içinde ol
dukları bilinen bir gerçek olarak saptandıktan sonra, 
bu ayrımcılık eğilimlerinin halka inik olmadığı, ona 
sari olmadığı düşüncesi doğrudur; ama giderek, «Hep 
böyle kalacaktır.» savı, güvenlik altında bir sav, gü
vencesi olan bir sav değildir. 

Bir kötülük önermiyorum, bir şeamet tellalı deği
lim; elbet Türkiye'de hiç kimse, halk kesimine bağlı 
hiç kimse, hiçbir suret ve veçhile Türkiye'den, ne 
nam ve talep altında olursa olsun, ayrılmayacaktır. 
Çünkü; Türkiye'den ayrılacak herkes, evvela kendi
sine zarar verecektir, Türkiye'ye değil. Türkiye, aslın
da kendi bütünlüğünü kendi için değil, Türkiye aslın
da o unsurlar varsa, o unsurların yararı için bütün
lüğü savunan bir ülkedir. 

Onun için, şimdi bu Planda bölgelerarası denge
sizliğin giderilerek, ekonomik coğrafyanın değiştiril
mesine yönelik öngörüler, hedefler, amaçlar ve poli
tikalar, kanımca bu Planın en önemli kesimini teşkil 
eder ve bu Plan, bu öngörüsü, politikası ve bu he
defleriyle gerçekleştiği takdirde, sanırım Türkiye'ye 
yapılmış hizmetlerin en büyük nişanına layık bir plan 
olur. Çünkü, o gelişmemiş bölgelerdeki ekonomik ve 
sosyal hayatı bu Plan ile bir ölçüde değiştirdiğimiz 
takdirdedir ki, o ayrıcalık istidatlarını köklü bir şe
kilde, önemli bir şekilde önlemiş ve Türkiye'nin bü
tünlüğünü sağlamış oluruz. Onun için, bu Planın bu 
bölümü, bu hedefi, bu amacı hakikaten övgüye de
ğerdir.: 

Senelerdir az gelişmiş yörelere özel planlar yapıl
ması hususunda öne sürülen birçok öneriler bence 
anlamlı olmayan sebeplerle geriye itilmiştir. Oysa, bun
da herhangi bir sakınca yoktu. Bir kompleks koku
yordu bence; özel planlar, bölgesel planlar yapma 

teklifinde bulunanlara karşı yöneltilen savlar, verilen 
yanıtlar. Sanki, Türkiye'nin bölünmesi mümkün an
lamı çıkacak kompleksine kapılmışlığın eseri vardı bu 
yanıtlarda. Oysa öyle değil. Dünyanın her yerinde ge
lişmemiş bölgeler var, gelişmemiş yöreler var. Tarih 
içinde o gelişmemiş yörelere özel planlar ve program
larla gidilmiş ve oralarda gerçekten, istenilen düzeyde 
olmasa dahi, önemli ölçüde gelişmeler sağlanmış ve 
o memleketlerin o yöreleri insanlık açısından, toplum 
açısından, ekonomik açıdan gerçekten bazı imkân
lara kavuşturulmuştur. İtalya'da ve hatta Amerika'da 
«Tennessee Valley» dedikleri bu Tennessee vadisi plan
laması bile aşağı yukarı böyledir. Orada meydana ge
len bir tabii afet sebebiyle, ta 1933'lerde Rooswelt za
manında bir plan yapıldığını hatırlıyorum. Bir otori
tesi de olduğunu ve onun nasıl geliştiğini de biliyo
rum. İşte bu, İtalya'daki; (ismini hatırlayamadım), şu 
çizmenin ortasından aşağıda ve Sicilya'ya giden... («Si
cilya» sesleri) Hayır, hayır, «Sicilya» değil efendim, 
özel ismi var İtalyanca. Her neyse. Yani böyle bir pla
nın yapıldığını tarih içinde görüyoruz. Keşke böyle ya
pılsa ve bu bölgelerarası eşitsizlik giderilse çok önemli 
bir adım atılmış olur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 15 se
nedir söylendiği gibi lafta kalmaz. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Tabii haklısın. Elbette özel bir plan ya
pıldığı zaman lafta ve bugün hatta bu Planda bile yer 
alan sözlerle mümkün olmaz. Sizi kabul ederim Sayın 
Nalbantoğlu. Bunun için çok özel... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Takipçi
si siz de olacaksınız. 

CHP GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — İnşallah. 

Elbette bir bölge planı, bir yöre planı yapıldığı 
zaman orada kullanılacak teknikler, araçlar, politi
kalar çok değişik olacaktır. Elbette bu genel planda 
yer alan araçlar ve gereçler kâfi gelmeyecektir. Si
zinle baştan sona beraberim Sayın Nalbantoğlu; ama 
yapılabilirdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Plan, bağlı bulunduğu strateji açısından övül

meye değer niteliktedir. Hakikaten stratejiye baktığı
nız zaman, bu Planın neyi amaçladığını anlamaya ola
nak buluyorsunuz ve şayet bu Planın o stratejiye uy
gun biçimde yürütülmesine özen gösterilerek o uğur
da başarı sağlanırsa, Cumhuriyet Halk Partisinin yıl
lar yılı halk tarafından beklenen uygulama aşama
sında da başarılı olduğu, olacağı umudu gerçekleştiril
miş olur. 
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Derim ku plancılardan tutun, tüm plan uygulayı
cılarına, Devlet kesimlerinde görev almış kişilere, ku
rumlara, bu Planın o strateji istikametinde hiçbir sap
maya uğratılmadan ve sonra gelip buralarda maze
ret aramadan, olduğu gibi uyumlu ve tutarlı biçimde, 
etkin biçimde yürütülmesi en büyük milli görev ola
caktır. O strateji, önder fikir olarak bu Planın başa
rısının bence ruhu olacaktır. O itibarla, bu Dördüncü 
Beş Yıllık Planın bu strateji istikametinde bütün alan
larda uygulanarak Türkiye'nin kalkınmasına yeni kat
kılar getirmesini ve Türk halkının daha mutlu bir ya
şama kavuşmasını diler, yapımcılarına ve savunucula
rına şükranlarımı sunarım. 

Teşekkür ederim, saygılarla. (CHP, MB Grupu ve 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Başer Kafaoğlu, Cum
hurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Grupu adına konuş
mak üzere buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
saygı değer üyeleri; 

Huzurunuzda, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planıyla, onun stratejisi ve bu plan döneminde uy
gulanacak ekonomik, mali, idari, ticari ve sosyal po
litikalar üzerinde Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Sözlerime, Türkiye'nin kalkınmasını planlama 
zorunluğunu neden hissettiğine kısaca değinerek baş
lamak istiyorum. 

İkinci Cihan Harbi öncesinde yatırımlar arasın
daki öncelik sırasını da gösteren yatırım projeleri 
listesi Cumhuriyet hükümetlerince plan olarak be
nimsenmiş ve uygulanmış, İkinci Cihan Harbinin 
başlaması nedeniyle 1940'da sonuçlanacak plan dö
nemine dahil projeler gerçekleştirilememiş, bu proje
lerden bir kısmı, imkânlar elverdikçe 1950'ye kadar 
süren dönem içinde ele alınmıştır. 

1950'de demokratik bir seçimle iktidarın el değiş
tirmesi, halkın bundan duyduğu gurur, ferahlık ve 
heyecanıyla girilen dönem 1960'da kapanırken, plan
sızlığın, ve onun doğurduğu enflasyon ve gelir da
ğılımı bozukluklarına varılan sonucun oluşmasında
ki başlıca sebeplerden biri olduğuna aydınlar inan
mış bulunuyorlardı. İşte bu inançla 1960'da, yeni 
başlayacak dönemde «Kalkınmanın planlaması» de
mokratik rejimin devamlılığını sağlayacak bir tedbir 

olarak düşünüldü. Anayasa ve Seçim Kanunu hazır
lamakla görevli Kurucu Meclisin teşkilinden -çok,.-cin
ce, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş kanunu ka
bul edilerek yürürlüğe konuldu ve birinci ekonomik 
planın da hazırlıklarına başlandı. 

Anayasamız; «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
ma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre gerçek
leştirilir. Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve 
görevleri, planın hazırlanmasında, yürürlüğe konma
sında, uygulamasında ve değiştirilmesinde gözetile
cek esaslar ve planın bütünlüğünü bozacak değişik
liklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler özel kanun
la düzenlenir.» hükmünü getirmiştir. Anayasanın ön
gördüğü Planın Bütünlüğünü Koruma, Uygulama ve 
Değiştirilmesinde Gösterilecek Esaslar hakkında Ka
nunda 1 nci Beş Yıllık Planla birlikte kabul edilerek 
yürütmeye konulmuştur. 

Sayın senatörler: 
Hepinizce malum olan bu bilgileri burada tekrar 

etmenin sebebi, Anayasal bir müessese olan plan, 
onun uygulanma, değiştirilme usullerinin Anayasal 
niteliğinin giderek artan bir tempo ile unutulmasın
dan dolayıdır. 

Bu Anayasa mevcut oldukça, ülkede kalkınma
nın plansız olabileceğini düşünmek, plan hazırlamayı 
ve uygulamayı ihmal etmek, planda mevcut olmayan 
projeler için girişimlerde bulunmak mümkün değil
dir. Bu doğrultudaki davranışlar Anayasamızla bağ
daşamaz. 

Bu konuya önemle ve öncelikle değinmemizin 
başlıca nedeni; «Planlı kalkınma» nın rejimin temel 
bir unsuru olmasındandır. 20 nci asrın ikinci yarısın
da ortaya çıkan Türk Anayasası bir yönden; «Kal
kınmanın, ekonomik büyümenin ancak merkezi bir 
planla olabileceği» görüşünü kabul etmemiş, bünyesine 
hür teşebbüsü, mülkiyet düzenini, piyasa ekonomisi 
nizamını birer birer almıştır. Diğer yönden, liberal 
- kapitalist düşünce sisteminin Devletin ekonomiye 
müdahale etmemesi gerektiği temel fikrini de benim-
sememiştir. İnanılmıştır ki; Devletin ekonomiye mü
dahale yetkisi bulunmayan siyasal rejimlerde toplum
da devamlı bir sosyal barış tesisine imkân yoktur. 
Toplumun güçlü sınıflarının lehine çalışacak bir eko
nomik büyüme modelinin ortaya çıkacağı gelir da
ğılımı, adil olmayacaktır, ülkenin kaynak ve yatırım
ları dengeli biçimde yayılmayacaktır, düşük gelir 
gruplarının kişisel, ekonomik, kültürel ve sosyal ge
lişmeleri çoğulcu demokratik rejime güç kazandıra
cak bir biçimde sağlanamayacak ve vatandaşların top
luma ve rejime inançları giderek sarsılacak ve ulaşı-
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lacak inançsızlık, düzenin kökten değiştirilmesi ge
rektiğini savunanları haklı gösterecektir. İşte Anaya
samız «Kalkınmanın planlı olacağı» esasını, tesis et
tiği sosyal hukuk devletinin devamlılığını sağlamak 
gayesi ile temel bir unsur olarak, Anayasal bir kural 
olarak bu nedenle ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Atatürkçü Cumhuriyetin kendisine özgü bu den
geli ekonomik büyüme anlayışı, temelindeki felsefi 
görüş unutularak, aşırı uçlar tarafından devamlı ola
rak çekiştirilmekte ve zaman zaman kendi aşırı dü
şüncelerine Türk Anayasasında dayanaklar bulun
duğunu savunmaya onları itebilmektedir. 

Şurası iyice herkes tarafından bilinmelidir ki, 
ne aşırı sağın ve ne de aşırı solun amaçladıkları un
surlar Anayasamızda mevcut değildir. Bugün bu uç
ların Türkiye'deki özgürlük rejimi içerisinde, bilhas
sa genç kuşaklarda belli sayıda da olsa kendilerine 
taraftar bulabilmiş olmalarından, Anayasamızın 
«Planlı Kalkınma» gereğine yeterince uyulmamış ol
masının da, etkisi vardır. 

Evet sayın senatörler, Türkiye'nin ekonomik dü
zeninde bozukluklar vardır. Ülkemizin bu bozukluk
ları gidermek için kullanabileceği en önemli araç; 
ciddi kalkınma planları hazırlamak ve bunları ciddi
yetle ve plan disiplini anlayışı içinde uygulamaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, ihtiyacını hissettiği
miz nitelikte bir ekonomik büyüme planı olmak ni
teliğine bazı nedenlerle ulaşamamıştır. Büyük çaba 
ve hüsnüniyetle yapıldığına inandığımız plan hazırla
ma çalışmalarının niçin gereksindiğimiz nitelikleri 
tamamen kavrayamamasının başlıca nedenleri şöy
lece özetleyebiliriz. 

Buıgün tamamen dengeli, tutarlı bir kalkınma pla
nı hazırlaımıaya müsait biır zemin mevcut değildir. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının son yılı 1977'-
de, erken seçim medeniyle Dördüncü Beş Yıllık Plan 
hazırlıkları bloke olmuştur. Seçimden sonra kuru
lan ilk Hükümet güven oyu alamamış, 2 noi Hükü
met plan konusunda koalisyon kanatları arasında bir 
uyuimMuk sağlayamadığından Kasım 1977'ye kadar 
strateji ve plan ortaya çıkamamış. Sonuçta Kasım 
ayında plan stratejisi ve Dördüncü Plan hazırlanarak 
Meclîslere sumulirnuştur. 

Yeni Hükümet böyle bir durumda teşekkül et
miş, 1978 Bütçesinin "dayamağı plan reddolunrnuş-
tur ve fakat bütçe Meclislerde görüşülmeye devam 
olunmuş, 1978 Bütçesi zamanımda ve kendisinden 
önceki Hükürnıerinkinden küçük farMıiıklarla yürür
lüğe fconalbdtaiştıiir. 

Bu suretle 4 ncü Planın ilk yıl alacak 1978 uygu-
lamaian 3 nd i ve 4 ncü Plan dönemleri arası toir ge
çit ölmüş ve f akaJt 3 ncü dönemim 6 ncı yıl dillimin! 
teşkil etoııiştir. 

1977'njin seçilim yılı olmasının gerekleri de, ekono
mik dengesizlikler zincirine eklenince, en had safha
ya ulaşan emisyon hacmindeki şişime, Planlama, Ma
liye Bakanlığı ve Merkez Bankası sorumlularında 
büyük tereddüt yaratmıştı. 19 78'in ekonomiye sağ
lık kazanidıracak, yeni dengeler kurulacak bir ge
çiş dönemi olarak kalbul edilmesi ve 4 ncü Planım 
dışımda 'tutuknası önenünıişliıir. 

İktidarda Ibulunan siyasi güç değişmcise bile, 1978'-
in geçiş yılı olarak kabul edilmesi önerisinde büyü'c 
bir gerçek gizliydi. 

3 noü Plan döneminin siyasi istikrarsızlıklarla ma
lul oliması, bu plan dönemimde Kıbrıs Barış Harekâ
tının doğurduğu ek mali külfetler, bunun sonucu ge
len Amerikan askeri ambargosu ve müteakiben uıius-
laırarsı finansman kurumlarının yarı açık, yairı ör
tülü uyguladıkları ekonomik ambargo, Türk ekono-
misinıin gelen 5 yılını kapsayacak bir planın dayana
ğı ekonomik büyüklüklerinin sağlığını bozmuştu. İşte 
bu nedenle, 4 ncü Plan döneminin 1978'in başından 
başlatılması imkânsızdı. Buıgün mevcut sebepler
den ikisi; yani siyasal istikrarsızlık ve askeri ambar
go sonuçlanmış ve fakat ekonomik ambargo görün
tüsü henüz kayboîmıarnıştır. Buna rağmen, bir taraf
tan uluslararası para ve finansman kurumlarıyla, di
ğer yönden OECD ve AET ile iDşkiierkı yeni bir ze
min üzerine açıklıkla oturtulmasından önce 4 ncü 
Plan dönemlini başlatmak zaruri görüimüşttlür. 

Bu durumda, 1978'de sürmüş yoğun ve en yüksek 
seviyedeki dış temaslar, 1979'da da sürdürülmeli ve 
bu yıl yukarıda değinilen ekonomik planlama için 
gerekli ekonomi ve maliye politikaları uygulamaları 
açıklığa ulaştırılmalıdır. 

Biz, Hükümetin düşük kalkmama hızlarını kalbul 
öden 2 yıllık bir plan dönemlimden geçerek yüksek 
kalkınma hızlı 3 yıllık ikinci döneme ulaşma husu
sundaki kararını, Anayasanın hükmüne bağlılığını 
em gayri müsait zeminde bile göstermeye itina etme 
gayreti olarak görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Gmpuimun belirttiğim bu görüşlerimin daha iyi 

anlaşılabilmesi içim aşağıdaki önıemli konularım göz 
önlümde tutulması gerekecektir : 

1978 yılımda vadesi gelmiş borçların komsalidas-
yonu görüşmeleri ve 1976 mali yılı sonundan beri 
süregelen dış ödemelerdeki tıkanıklık sürmektedir. 
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Akreditifli ithalat yapılamaması sonucu, mal mu-
kafail kaibul 'kredili ithalat rejimleri sürdürülmekte
dir. 

İşçi dövizli girdileri giderek azalmakta, ithalatçı 
sektörün çifte finansmanı devam etmektedir. 

Ayrıca, 1978 fiyat artışları % 50 civarında bir 
seviyede oluşmakta ve bu nedenle büyük sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. 

Kamu sektörü, ek finansman kaynakları sağlana
madığından, 1978 Bütçesi Iblüyük ölçüde açık vermek
te, enıflasyonliist baskıları önleme çabaları bu nedenle 
ebkenlik'leı'ini kaybetmektedirler < 

Sayın senatörler; 
Bu, iyimser bir tablo değildir. Mensup olduğum 

grupun da arzulamadığı bir oluşumdur; ama bu tab
lodaki tespitlerden çıkacak sonuç, Î978'de para, kre
di, maliye ve ticaret politikalarının yeterince isaibet-
le tespit edilip ve uygulanmadığını açıkça göster-
ımaktediir. 

Sayın senatörler; 
Planın arzulanan nitelikleri tamamen kapsaıyama-

dığına dair görüşlerimi ifade ettiğim bu bahsi burada 
kapatarak, bir diğer konuya geçiyorum. 

Türkiye, planlı kalkınma dönemline girerken, 
müşavir olarak davet edilen şöhretli Holanda'lı İk
tisatçı Tiınlbergen, uzun çalışmalar sonucu üç plan 
pdltifcajsından; sanayileşme ve şehirleşme hamlesini 
(kolaylaştırmak için istifade edilebileceğini ve sana
yileşme sürecinin kısalabileceğini Türk plancılarına 
tavsiye etmişti. Bu tavsiyeler, bugün de geçerlikle
rimi tamamen muhafaza eder durumdadır. 

Bu üç politika aracı: «Gerçek bir denge kuru 
politikası izlemesi; şehirleşme ve sınai yatırım için 
gerekli arsaların bu konulara bedelsiz tahsisine im
kân verecek bir sistemin oluşturulması; ulaştırma 
sektöründe, demiryolu, denizyolu, kara ve hava yo
lu ulaştırmasının fiziki planlaması yapılarak, koor-
dine bir ulaşım şebekesinin en rasyonel şekilde işle
tilmesi» tavsiyelerinden ibaretti. 

Büyük Avrupa'lı plancının bu tavsiyeleri, bugün 
de uygulamaya değer niteliktedir. Ne var ki Türk 
plancıların benimsediği bu tavsiyelerin gerektirdiği 
operasyonların, demokratik çok partili rejimıin ül
kede yerleşip kökleşmesi süreci içerisinde siyasetçi-
ledmiiz tarafından benimisense bile, uygulama şansı 
görülememişte-. Yalnızca, tek parti çoğunluğuna da
yalı 1965 sonrası Hükümetçe hazırlanan İkinci Plan
da kısmen yer alan bazı hedefler 1969 seçimli son
rasında uygulamaya konulmuştur; fakat 1971'de baş-
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i layan iisitikrarsız dönemden beri bu hedeflerden çok 
uzakîaşıllmıştır. 

Bu üç temel politika Dördüncü Plan içinde sek-
'tör tahlilleri bölümünde dağımk şekilde yer almış
tır. Bu politikaları açıkça ve topluca planda görme
memize rağmen, plandaki tedbirlerden kalkınma 
manivelaların içereceği önlemlere benzeyen şu so
nuçlara işarette fayda vardır. 

«Gerçek bir denge kuru politikası izlenecek» de
nilmemiş olmakla iberaber, aşağıdaki tedbirlerden; 

I ancak böyle bir politikanın izleneceği sonucu çıkarı-
I labüılir. 
I - Yerli üretim ithalâtla rekabet olasılığına kavuştu-

ırulacaıktii'. 
Yatırımlara yerli mal girdileri artırılacaktır. 
İthalatçı sektörde teşekkül eden kârlılık, Türk 

sanayicisi tarım malı üreticilerine aktarılacaktır. 

I İhracat teşvik edilecek ve ihraç malı üretenler 
I üzerindeki açık ve gizli baskılar kaldırılacaktır. 
I İthal vergi ve resimleri bilinçli şekilde indirilebi

lecek, bu vergileme alanında doğmuş vergi mukave
metinin kırılması yoluyla gümrük ve döviz kaçak-

j çılığma son verileoelktir. 
Güncel ithal sıkıntıları sonucu dış ticaret rejimi 

Zorlanmayacak ve sonuçta gayri tabii ithal usullerine 
I (Bedelsiz ithalat, mal karşılığı ithalât, kabul kredili 
I ithalât gibi) başvurulmayacaktır. 

Sanayileşme gayretlerimizi soysuzlaştıran ithalata 
dayalı endüstriyel üretim tercihi önlenecek, yerli 
hammaddeden yarı mamul ve mamul üreten sanayi -

I 1er kurulacaktır ve nihayet yerli emek kullanımının 
I pahalı olduğu varsayımıyla sermaye yoğun yatırım 
I alanlarına kayan yatırımlar, emek yoğun yatırım 

alanlarına dönüşecektir. 
I Görülmektedir ki, hedeflenen bu sonuçların hepsi, 

kalkınmamızın devamlı olarak karşılaştığı dış ödeme 
I darboğazına sürekli bir hal sureti getirecektir. Bu he

defler gerçekleşebilrise planlı kalkınmamız dış öde-
I me darboğazından kurtulacaktır. 
I İkinci Plan politikası olarak tavsiye edilen meıs-
I ken ve sanayi arsalarının ucuzlatılması hedefi de 
I Planda açıkça görülmemektedir; ancak Planın ve 
I plan stratejisinin çeşitli bölümlerinde yer alan; «Ya

tırım fonları arsa spekülâtörlerinee tüketilmeyecek -
tir. 

j Tasarrufların arsa rahtına yönelmesine son verile-
I çektik. 
I Arsa rantı kalmayınca tasarruflar sanayi yatırım-
I lara yönelecektir. 
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Arsa spekülasyonuna pay ödemeden mesken sa • 
hiibi olimaik olanağı sağla nacaktır. 

Spekülasyondan. doğan vergilenmemiş gelirlerin 
tüketim alanında serbest bırakılmaması için gereken 
vorgjkime önlemleri alınacaktır. 

Kazanılmamış bu gelirlerin vergilsnmemesinin 
topluma yapağı menfi eskilere son verilecektir.» diye 
ifade edilen önüarn ve amaçlar, aynı hedefe dönük 
politika araçlarıdır. 

Bu tedbirlerden bizini en çok önemsediğimiz, mil
li tasarrufların, topluma hâsıüaisından pay vermeyen 
spekülatif alandan, sınai yatırım alanına yönelmesi 
ve az geüişrmiş ülkedeki kaynak kıtlığına bu yollardan 
bir çare bulunmasıdır. 

Sonuncu plan politikası olarak tavsiye edilen, 
dengeli bir ulaşım düzeninin tesisi 4 nca Baş Yıl-
lıik Planın çeş'ıili maddelerinde ; 

«Kurulu ulaşım kapasitelerinin yeterince kulla
nılması, 

En az ithalat gerektiren ulaşım şeklinin seçimi, 
Sermayenin kaynaklara ulaşması yoluyla yatırım

ları geri kalmış yörelere kaydıracak ulaşım düzeni ku
rulması, 

Rasyonel ulaşımla, ihraç mallarına rekabet fiya
tıyla dışa satım olasılığı sağlamak, 

Yatırımların çeşitli ulaşım şekillerinde coğrafi te
kerrürünün önlenmesi.» hedef ve araç olarak gösteril
miştir. 

Görülmektedir ki, temas edilen bu üç politikadan 
birincisi kalkınmanın dış kaynaklarının, ikincisi de 
milli kaynakların artırılması amacına yönelik, üçün
cüsü ise, kaynakların rasyonel kullanımıyla ilişkili ted
birler, hedefler, araçlar arkasında gizli kalmış bulun
maktadır. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Planın strateji dokümanında biz açık 

politika tercihleri yerine ülkenin ve halkın ihtiyaçları
nın son bir envanteri olma niteliğini müşahade edi
yoruz ve bu yönden de eksiksiz ve oldukça başarılı 
buluyoruz. 

Strateji dokümanının girişinde; «Büyüme hızının 
düşmesi, yatırımların yavaşlaması, üretimin ve dışsa
tımın duraklaması, dış ödemeler açığının büyümesi, kı
sa vadeli dış borçların hızla artması, fiyat artışlarının 
ve işsizliğin olağan ölçüleri çok aşması, ekonomik so
runların ne kadar ağırlaştığını ve bunalımlara yol aça
cak boyutlara ulaştığını belirleyen göstergelerin» Tür
kiye'nin ağır ekonomik sorunlarla ve siyasal yaşamı 
da etkileyen bunalımlarla karşı karşıya bulunduğunu 
ifade ettiğine değinilmiştir. 

Bu durumun dış etkenleri; petrol krizi, Avrupa 
ülkelerinin enflasyonla mücadele tedbirleri sonucu 
Türkiye'den emek ithalini durdurmaları ve AET'den 
sağlanmış avantaj marjlarının aşınması ve yeni avan
tajlar sağlanamaması olarak gösterilmektedir. 

Durumun iç etkenleri olarak sıralanan 25 tespit
ten ilk 17'si iç ve dış kaynak yetersizliği nedeniyle ge
reğince başarılamamış işleri, son 8'i ise, kamu idare
sinde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki yetersiz yö
netimi göstermektedir. 

Strateji dokümanının 4 ncü maddesinde «Türki
ye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği birikimleriyle ve 
ulusumuzun üstün yetenekleriyle bu sorunları çöze
bilecek ve gelişme yolunda daha büyük atılımlar ya
pabilecek güçtedir.» denilmektedir. Bu son madde, 
her Türk'e gurur verecek bir moral, övün ifade et
mektedir. Ancak, sorunları çözmede kullanılacak araç
lar da bu moral kadar önemli bir unsurdur. Dördün
cü Plan döneminde ulusumuzun ağır sorunları çö
zümlemenin ağır yükünü kaldıramamasından korka
rız. Zira bizim değindiğimiz kalkınma araçları çok
lukla tüketimi kısıcı, spekülasyonu ve savurganlığı ön
leyici tedbirlerdir ve bunlara karşı olmak siyasal ha
yatımızda büyük güçlüklerle karşılaşacaktır. 

Sayın senatörler, 
Strateji dokümanının, II nci kurallar bölümünde 

5 - 12 nci maddelerde yer alan ifadeleri, tamamen be
nimsiyoruz. Yalnızca, 11 nci maddede «Ekonomimi
zi geliştirme çabalarımızın, uluslararası ekonomide 
hakça bir düzen kurulmasına ulusal katkımızı, ülke
mizin yararlarını da gözeterek, artıracak yönde olma
lıdır» denilmektedir. Türkiye uluslararası platform
larda geri kalmışlığını gelişmiş ve gelişmekte olan ül
kelere kabul ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. 
Bu nedenle, Türkiye'nin uluslararası gelişme - kalkın
ma edebiyatına katılmakta çok temkinli davranması 
gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletlere 
üyedir, az gelişmiş ülkelerce, gelişmişler arasında gö
rülmektedir. Zira milletimizin binlerce yıllık tarihi 
içinden gelen tarihsel bir toplum olması, tarihin hiç
bir devrinde bir başka millete uşaklık etmemiş bulun
ması, çoğu zaman diğer ülke ve kavimleri yönetmiş bir 
millet olması nedenleriyle siyasal özgürlüklerine İkinci 
Oihan Harbi sonrasında kavuşmuş ülkelerce kendile
rinden biri olduğu iddiasında bulunamaz. Bu husus, 
inkâr edilemez bir gerçektir. Bu sebeple, stratejideki 
bu hedefe yaklaşırken, Türkiye'nin durumu daha ger
çekçi olarak ele alınmalıdır. 

Strateji dokümanımn kurallar kısmı için bu açık
lamayla yetiniyoruz. 
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Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Dokümanın «Amaçlar» bölümü 13 ncü maddede, 

Dördüncü Plan için başlıca 13 ekonomik amaç belirt
miştir. Bu amaçların 5 - 11 nci sıralarında yer alan
lar, konuşmamızla özenle üzerinde durduğumuz belli 
başlı üç kalkınma politikasının, diğer bir deyimle plan 
manivelalarının kullanılmasını gerektirir niteliktedir. 
Daha sonra amaçlar bölümünde değineceğimiz nok
sanlıkların belirmesi için, şimdiden bu amaçların al
tını çiziyoruz. Türkiye'nin dış ödeme gücünü yükselt
mek, kaynak artırmak ve kaynakları en verimli biçim
de değerlendirmek, ulusal kaynaklardan yararlanma 
oranını öncelikle gözeterek enerji darboğazını aşmak, 
çağdaş gereksinmelere uygun ve gelişmeyi hızlandırı
cı bir ulaşım düzeni kurmak, sınaileşme hızını, ulusal 
sanayiin ara malları ve yatırım malları üretme ora
nına ve dışsatıma yönelme gücünü artırmak, tarımsal 
gelişmeyle hızlı sınaileşmeyi ve sağlıklı bir kentleşme
yi tüm yurda yaygın olarak uyumlamak... 

Bütün bunları düşünmek güzel ve kolay; fakat bu 
amaçları gerçekleştirmek zor ve fedakârlıklar bek
leyen bir çaba. Bütün bunlar yurttaşa nimet dağıt
mak ve fakat karşılığı külfetin kimin karşılayacağını 
ortaya koymadan söylenmesi, inandırıcılığını azaltı
yor. 

14 ncü madde sosyal ve kültürel hedefleri göste
riyor. Burada sıralanan amaçlar daha da anlamlı, çe
kici ve güzel. Hepsine katılmamak elden gelmez. An
cak, bu nimetleri verecek Devletimiz, bunların karşı
lığı kaynakları nereden ve nasıl bulacak?.. «Sosyal 
adalet...» Milletimiz bunu hiç değilse 1960'dan beri 
çok iyi öğrendi. Öğrenilecek yeni bir kavram ortaya 
çıkıyor : Kalkınmanın külfetlerini dağıtma adaleti. 

Biz siyasetçiler bu Parlamentonun çatısı altında 
bile, millete kalkınmanın külfetinden bahsedemez, 
milletimize her nimetin bir külfeti olacağı gerçeğinin 
mesajını veremezsek, görevimizi tam yaptığımızı söy
leyemeyiz. 

Senatonun değerli üyeleri; 
Strateji dokümanının 4 ncü bölümünde araçlar, 

yani kurallara uygun olarak amaçları gerçekleştirmek 
için yapılacak işler sıralanmıştır. 

İtiraf ederiz ki, dokümanın 1 5 - 4 2 nci maddelerin
de yer alan işlevlerinden birisini seçip de «Ne olur, 
bu yanlıştır, bunu kullanmayınız.» diyebileceğimiz bir 
araç mevcut değildir. Bu araçlardan 15 nci maddede 
yer almış olan kaynak doğurma için başvurulacak 
araç, «Tasarrufu ve üretken yatırımcılığı özendirici, 
üretimi artırıcı, enflasyonu sınırlayıcı, toplumsal ada-
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leti yaygmlaştırıcı vergi, para ve kredi politikaları iz
lenmesi, dış kredilerin sürekli gelişmeyi sağlayacak ko
şullarla alınmasına özen gösterilmesi, kişilerin ve ku
rumların artan gelirlerinden gelişmeyi hızlandırmak ve 
enflasyonu önlemek için gereken bölümlerin üretken 
yatırımlara yönelmeye özendirilmesi, KİT'lerin kay
nak yaratma gücünün artırılması» tedbirleriyle 19 ncu 
maddede yer alan «Vergi düzeninde Devlet ve yerel 
yönetim gelirlerini artırıcı, vergi verimini yükseltici 
ve adaleti sağlayıcı değişiklikler yapılacaktır.» ifadesi 
ve 27 nci maddede «Avrupa Ekonomik Topluluğun
da çalışan işçilerimizin Türkiye'de girişecekleri ortak 
yatırımlara bu ülkelerin katkısının sağlanması» te
mennileri dışında, bütün amaçların hangi gelirlerle 
finanse edileceğine dair bir işaret yoktur. 

Senatonun sayın üyeleri; 
Bir büyük ekonomi düşünürü, az gelişmiş ülkele

rin niteliklerini sıralarken, «Bu ülkelerde ihtiyaçların 
sonsuz derecede birikmiş olması nedeniyle tercihler 
gerekirken, bütün ihtiyaçlar tercihler listesinde yer 
alır ve ülkeyi yönetten sayın siyasetçiler de bu tercih
ler listesinden öncelikli tercihleri seçmeye başvurmak
ta çeşitli mülahazalarla yarar görmezler. Kalkınma
da son tercihlerin yapılması yine gelişmemiş kamu 
idaresi yöneticilerine bırakılır ve bunlar da seçimleri
ni güncel kararlarla yürüttüklerinden, hemen her iş 
için harcamalar başlatılır ve hiçbir yatırım zamanın
da gerçekleşemeyeceğinden az gelişmişlik süreci uza
yıp gider.» diye bir gerçeğe parmak basmıştır. 

İncelemekte olduğumuz Strateji dokümanı, bu ger
çeği yinelemek için olacak, hiçbir vurucu tercih yap
madan, Cumhuriyet Hükümetlerinin uzun yıllardır 
programlarında yer alan her çeşit vaadi tekrarlamış 
bulunmaktadır. 

Bugün yüksek Senatomuzca açıklıkla teşhis edile
ceği üzere, Dördüncü Plan döneminde sağlanacak iç 
ve dış kaynakların % 80'i Üçüncü Plan döneminde 
başlatılan işlerin ipoteği altındadır. Sorumlu bir ida
renin bunu açıkça ortaya koyması gerekir. Halbuki 
Dördüncü Plan, bütün kaynakları serbest, bütün ya
tırım tercihlerinde bağımsızmış gibi bir tutumla he
pimizin beğeneceğimiz hedefler ortaya koymuştur. 
Halbuki, yapılmış seçimler, tercihler ve bağlanmış kay
naklar nedeniyle beğendiğimiz hedeflerin çoğunun 
değil gerçekleştirilmesi ele alınması bile mümkün ol
mayacaktır. Dördüncü Plan harcamalar seçiminde çok 
bağlı bir plandır ve şanssızdır bu yönden. Biz değer
lendirmelerimizde hep bu durumu gözönünde bulun
durarak objektif kalmaya dikkat ediyoruz. 
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İncelemekte olduğumuz Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı geçmişte kalan Üçüncü Planın hedefleri 
ve gerçekleşmeleri üzerinde gayet objektif bir değer
leme yapmaktadır. 

Giriş kısmında Dördüncü Planın «Öz yeterlilik, dış 
dünyaya sağlıklı açılım, toplumsal adalet ve yüksek 
gelir düzeyi» diye nitelikleriyle önceki planlardan fark
lılıklarını teşkil ettiğine değinilmektedir. 

Sırasıyla bu Planın özelliklerini teşkil eden nok
talar üzerinde görüşlerimizi arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Dünyada halen mevcut ülkelerden hiçbiri ekono

misinin öz yeterlilikle yönlendirileceği iddiasında de
ğildir. Az gelişmiş ülkeler ise hiç değildir. Bu ülke
ler gelişmişlerden farklı olarak, ekonomilerinin bü
yümesi için dış kaynak kullanımını artırma gayesiyle 
yola çıkarlar. Biz plancımızın kullandığı öz yeterli
liği bir ideal olarak bile kabul edemeyiz. Ancak, çok 
geri kalmış Afrika kabileleri için öz yeterlilik söz 
konusudur. Gelişmişlik bir diğer deyimle ihtiyaçla
rın ve iş bölümünün en yüksek düzeye ulaşıldığı an
lamını taşır. Dünyada öz yeterli toplum olarak görü
len Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya, dün
yanın en çok dışalım ve dışsatım yapan ülkeleridir. 
Gelişmiş ülkeler uluslararası sermayeyi en çok kulla
nabilmiş ülkelerdir. 

Halen Amerika Birleşik Devletlerinde milyarlar
ca dolarlık Vatikan sermayesinin yatırılmış olduğu, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil ülkelerde çok 
uluslu şirketlerin 100 milyar dolarlık yatırımlarının 
çalışmakta olduğu herkesçe bilinen gerçeklerdir. Bi
zim, son 10 yılda Avrupa ülkeleri arasında Arnavut
luk'tan sonra en az yabancı sermaye ithal edebilmiş 
ikinci ülke olduğumuz, Avrupa Ekonomik Komisyonu 
raporlarında görülen bir gerçektir. Türkiye'nin sıkın
tısını çektiği tek kalkınma aracı sermaye noksanlığı, 
kaynak noksanlığıdır. Açıkça ifadesiyle Türkiye, kal
kınması için, yabancı sermaye ithaline mecburdur. Bu
nu başaramazsak kalkınma modelimizi dışa kapalı, 
çoğulcu demokratik rejimden vazgeçmiş bir rejim 
içerisinde düşünme zorunda kalırız. 

Plancımızın özyeterlilikten anladığı mana «Dış 
ödemeler dengesi düzgün bir ekonomi ise» aynı gö
rüşte birlik oluruz. Zira az gelişmiş ülkelerin dış 
ödemeler dengesi kalkınma için yeterli yabancı ser
mayeyi bulabildiği hallerde düzelebilir. Eğer kalkın
ma hızımızı çok düşük seviyelerde tutmak isterseniz, 
aşağı seviyede dengelenecek yabancı sermaye girdi
sinden yoksun bir ödemeler dengesiyle yetinebilirsi-

niz. Türkiye'nin ve Türklerin bugün ulaştıkları tüke
tim arzusu, düşük kalkınma hızıyla bu ülkede bir kal
kınma planı hazırlanamayacağı sonucunu ortaya koy
maktadır. Bu nedenle 5 yıllık dönem için hedeflenen 
ortalama büyüme hızı da % 8 olarak kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Dördüncü Plan. dönemine girerken Türkiye'nin 

içinde bulunduğu enflasyonist baskıdan kurtulması 
için, çok ciddi ekonomik ve mali operasyonlar yap
ma zorunluğu devam etmektedir. Tarımda tam anla
mıyla bir üretim bolluğu yılı idrak ettiğimiz, para -
kredi alanında enflasyonist baskıyı azaltıcı tedbirler al
dığımız 1978 yılında fiyat artışlarının % 50 seviyesini 
muhafaza etmesi alınan tedbirlerin yetersizliğini ve 
uygulamadaki başarısızlığı gösterir. 

Enflasyonist baskıyı kaldırmadan, ekonomiyi iyi 
planladığımıza kimseyi inandırmaya imkân yoktur. 
Ülkemizdeki enflasyon, halkımızı uyuşturucu bir mad
de iptilası gibi sarmıştır. 

Enflasyon seviyesinin düşürülmesine teşebbüs eden
ler, şüphesiz sevimsiz olmaktadırlar. Bunun nedeni, 
tedavinin acıtıcı olmasındandır. Bu acı, ülkenin bü
tün fertlerince hissedilen bir genellik gösterince te
davisi imkânsızlaşmaktadır. Enflasyonun nedenlerini 
bilmekle, bunu önlemek için bu nedenlerin kaldırıl
masıyla enflasyonun önlenebileceğini sanmak gaflet 
olur. Çünkü ekonomi enflasyona göre bir hız kazan
mıştır. Gelirler bu hız oranında suni bir artış göster
mekte, çalışma alanı verimsiz ya da faydasız biçimde 
genişlemiş olmaktadır. 

Bugün Türk enflasyonunun önüne çıkan barikat, 
dış ödeme imkânlarının tükenmiş olmasıdır ve bütün 
Türkler bu barikatı kaldırmayanlara kızgındır. Bu ba
rikat kalksa Türk yöneticileri yolun bir uçuruma var
mış olması nedeniyle barikatın konduğunu görecekler
dir. Zira, sonu kapalı yanlış bir yola girilmiştir. Bir 
başka sonuna kadar açık yolun mevcut bulunduğu 
bizlere anlatılmaktadır. Bunun için, vasıtayı geri vi
tese alıp yanlış yol ile doğrusunun kesiştiği yere ka
dar kimseye kızmadan geriye gitmek gerekir. Bu fizi
ki olaydaki doğru yolu bulma kolaylığı, ekonomide 
alınacak tedbirler için söz konusu değildir. Enflasyona 
bu hız kazandırılmcaya kadar dış ödemelerin yapıl
masına müsaade eden yabancı krediciler, karşılarında 
Türk resmi makamlarını garantör olarak görmekte
dirler. 

Hemen bütün az gelişmiş ülkeleri bu durumda 
olan Unctad'm 77'ler grapu diye anılan Güney Ame
rika. Afrika ve Asya grupuna mensup ülkeler, Unc-
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tad müzakere platformlarında, dış borçlarının silin
mesini talep etmektedirler ve yeni ekonomik düzenin 
«dış borçlar» problemi bu talepten doğmaktadır. 
Unctad Konseyinin son müzakerelerinde azgelişmiş
ler, borç vermiş ülkelerin her biriyle ayn ayrı mü
zakere zorluğundan kurtarılmaları ve bir tek kon-
sorsiyumlu durumlarının müzakere edilmesini, geliş
mişlerin kabul etmeleri halinde, diğer uç taleplerin
den vazgeçeceklerini beyan etmişlerdir. Ne var ki, 
gelişmişler buna bile rıza göstermemişlerdir. Müza
kerelerin en kayda değer noktası, gelişmişler içerisin
de Amerika ve Rusya'nın aynı paralelde ve en sert 
tavırlı ülke durumunda olmalarıdır. Bunları sırasıyla 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri izlemekte en 
anlayışlı ülkeler grupunu da Nordik'ler teşkil etmek
tedir. Bu izahlarda teferruata inmemizin nedeni, 
Türkiye'nin durumuna doğru bir teşhis koymak için
dir. 

Sayın senatörler. 

Türkiye bir OECD üyesi olarak, 77'ierirı talep et
tikleri imkânlara zaten sahiptir. Bugün bizim OECD 
mensubu gelişmiş ülke partnerlerimizden, borçlarımı
zın konsolidasyonu için lüzumlu anlayışı görmeme
mizin nedenini kendi tutumumuzda aramamız gere
kir. 

Türkiye, İkinci Plan dönemi başında izlediği po
litikaları Üçüncü Plan "için terketmiştir. Üçüncü 
Plan dönemine girerken mevcut döviz rezervlerimiz, 
nedeniyle, İkinci Plan dönemi için temin ettiği prog
ram kredilerini Üçüncü Plan dönemi başlangıcında 
talep etmemiş, bilâhara rezervler tükendiğinde, dış 
kaynak ihtiyaçlarını Avrupa sermaye piyasasının kı
sa vadeli kredileriyle karşılama yolunu seçmiştir. 
Bu da, bir yoldur. Ne var ki, bu yolda da ciddiyetle 
yürünmemiş «dövize çevrilebilir mevduat» (DÇM) 
ismi altında çoğu kendi öz döviz girdisi kaynağı iççi 
dövizlerini, DÇM hesaplarına tanınan yüksek avan
tajlar nedeniyle borçlanma durumuna düşmüştür. 
Kur garantili bu mevduat ile ithalât imkânı sağlan
ması, buna ilâve olarak, bedelsiz ithal olanaklarının 
artırılması, mal mukabili ve kabul kredili ihtalat 
müsaadelerinin de verilmesi, ülkemizin dış ödeme 
olanaklarını tüketmiştir. 

Bütün bunlar, petrol kriziyle uluslararası fiyatı 
- 4 misli artan akaryakıtı 1972 fiyatlarıyla tüketiciye 

satmak, plan hedeflerinde tespit edilen kara nakil va
sıtası ve dayanıklı ev tüketim malları üretimlerini 
Plan hedeflerinin 2 - 3 kat üstüne çıkarmak ve bun
ları sabit fiyatlarla halka satmak uğruna yapılmıştır. 
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Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Planın, önceki planlardan 

fark!: bir özelliği diye gösterilen özyeterlik anlayışı, 
plan m dibacesinde yer almış bir ifade olarak kalmak
ta ve bizatihi plan dokümanında Türkiye'yi özyeterli 
bir toplum olmaya zorlayacak herhangi bir hedef 
veya araç veya kaynak anlayışına rastlanmamakta
dır. 

Planın ikinci özelliği olarak ortaya konan «dış 
dünyaya sağlıklı açılım» görüşü, bugünkü Türk poli
tikasının gerçek bir görünümüdür. 

Bugün dünyada Türkleri Avrupalı bir millet ola
rak kabul etmeyen kimse yoktur. Cumhuriyetten 
beri halkımızın Avrupalılaşması daha da belirgin ha
le gelmiştir. Dünya görüşü itibariyle Avrupalılaşmış-
tır. Avrupalı olmak tutkusu son 15 yıla kadar yalnız
ca aydınlara aitken, 1960 yıllarından sonra bu Öz
lem geniş kitlelere inmiştir. Türk işçisi daha yüksek 
ücret ödeyen ülkeler dururken, bunlar yerine Avrupa 
ülkelerinden birisinde çalışmayı tercih etmektedir. 
Bugün bir milyonu aşan Türk Avrupa'da yaşamakta, 
çocuklan orada eğitim görmekte Avrupalı olmayı 
kendi milli kültür ve hasrı ile • bağdaşmaz kabul et
memekte, Şark tarzı bir yaşantıyı değil, Avrupalı 
gibi yaşama yolunu seçmektedir. Avrupalının tartış
ma yöntemlerini benimsemekle Avrupa halkı kadar 
özgürlükçü olmaktadır. Avrupalının hoşgörü seviye
sini takdir etmekte ve ona ayak uydurmaya çaba 
göstermektedir. Avrupalının sosyal güvenlikte ulaş
tığı düzeyi ideal olarak görmekte, kendi ülkesinin 
müesseselerinin de Avrupai olmasını istemektedir. 

Bugün Almanya'da en çok baskı yapan yabancı 
gazeteler Türk basının temsilcileridir. Bütün bu ger
çekler gözönünde bulundurulursa Türk halkının ter
cihini yaptığı ortaya çıkar. Türkiye dış dünyaya açı
lırken «sağlıklı açılım» diye bir diğer yol seçme im
kânından uzaklaşmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin dış 
siyasetinin anahatları da çok belirgin hale gelmiştir. 
NATO üyesi, OECD üyesi olan Türkiye, er - geç 
AET üyesi de olacaktır, diye düşünmekte bir mah
zur yoktur-

AET üyesi olmakla, AET ile bir ekonomik en
tegrasyon kurmanın sıra, süre ve usullerini bilinçli 
olarak tartışmakta büyük fayda vardır. İrlanda 
1973'den beri topluluğun tam üyesidir; fakat henüz 
ekonomik entegrasyonunu tamamlamamıştır. Yuna
nistan, ekonomik entegrasyonun ilk safhası olan güm
rük birliğini korunma listesi dışında kalan mallar 
için 2 yıl sonra gerçekleştireceği halde, tam üyeliğe 
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bugünden talip olmuş ve bu talebi müzakere masa
sı üzerine konmuştur. İspanya, ortak üye statüsün
de olmadığı halde, tam üyelik talebinde bulunmuş
tur. Portekiz, toplulukla serbest mübadele anlaşma
sı olan eski EFTA ülkeleri arasından koparak tam 
üye olmak isteğini topluluğa büdirmiş ve bu son 
iki ülkenin talepleri de geri çevrilmemiştir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun Anayasası, Ro
ma Antlaşması, Topluluğu Avrupalı, çoğulcu de
mokratik rejimiyle yönetilen ve serbest piyasa eko
nomisi kurallarını benimsemiş ülkelere açık tutmuş
tur. Bu üç koşula sahip Türkiye'nin tam üyeliğine 
mani bir hal yoktur. Dördüncü şart, Topluluğa gir
mek isteyen ülkenin, Topluluğun üyelerince ittifakla 
benimsenmesidir. Yunanistan'ın tam üyelik sıfatım 
kazandıktan sonra, Türkiye için oybirliğinin sağla-
namıyacağı gerçeğinin bu ülke ile yapılan müzakere
lerde gözönünde bulundurulmasını Türkiye Toplu
luktan talep etmiştir. Bu talebimizin gözönünde bu
lundurulacağı cevabı alınmıştır. 

Sayın senatörler; 
Toplulukla ilişkilerimizi tanzim eden Ankara 

Antlaşmasının hazırlık, geçiş ve tam üyelik safha
larından, birincisi geçmişte kalmış, ikinci dönemi
nin içinde bulunulmakta, üçüncü dönemi de gele
cek olarak düşünülmekteydi. Bugün, üçüncü dö
nemin de, ikincisiyle birlikte uygulanabilirliği her
kesçe bilinir hale gelmiştir. 

Türkiye, tam üyeliğe dönük bir gümrük birliği 
tesisi gayreti içerisindedir. Gümrük birliği sınai 
mallardan alınan gümrüklerin karşılıklı olarak kal
dırılmasıdır. Topluluk, Türk sınai mallarından 
gümrük almamakta ve bu mallar, tarife dışı engele 
de çarpmadan toplulukta serbest dolaşmaktadır. Türk 
sınai mallarından yalnızca pamuk ipliği, ham bez 
ve makine halıları % 50 gümrük indiriminden fay
dalanmaktadır ve bu mallar gümrükleri de 1982'de 
sıfıra inecektir. Serbest dolaşım sağlanamamış 2 nci 
mal grupu akaryakıt mamulleridir ve ekonomimiz 
için önemli değildir. Topluluk mallarının 1976 yılı 
baz alınarak seçilmiş % 50 oranındakiler için, Tür
kiye pazarında serbest dolaşım 1985'te, bunlar dışın
daki Türk koruma listesindeki mallar için de 1995'de 
gerçekleşecektir. 1 nci grup mallar için % 20, 2 nci-
ler için % 10 mddrirn halen yapılmıştır. Türkiye'nin 
İM grup mal arasında % 10'u geçmeyecek oranda 
değişiklikler yapma yetkisi vardır. 

Ülkemizin bir diğer yükümlülüğü ithalat liberas
yonudur. Topluluk menşeli malların Türkiye'ye ser

best girişi kabul edilerek, diğer GATT partenerleri-
miz mallarına miktar kısıtlamaları uygulanabileceği 
görüşü, GATT platformunda kabul edilmemekte
dir. ABD ve Japonya ve eski EFTA ülkeleri böyle 
bir tutumun gümrük birliği anlayışının içeriği olma
dığını ileri sürmektedirler. Türkiye AET için ithal 
rejiminde farklılık yapılabileceği tezini savunmakla 
birlikte, farklılık yapmanın Türk ekonomisi için 
bir çıkar sağlamıyacağı görüşüyle bugüne kadar it
halât listesinde farklı bir uygulama yapma yoluna 
gitmemiştir. 

Sayın senatörler; 
Bu konu, çok çetrefil ve en yüksek seviyede 

teknisyenlik gerektiren, bütün ticari teferruatın 
bilincine ulaşmadan çözümlenemeyecek bir ticari 
müzakeıeler demetidir. Batı uygarlığı İkinci Cihan 
Harbi sonrasından kurduğu ve genel anlaşmayla 
tanzim ettiği uluslararası ticaret kurallarına, yalnız
ca Gümrük Birliği ve serbest mübadele bölgesi kur
ma halleriyle istisnalar getirmiştir. Türkiye, 1974'den 
beri hissettiği dış ticaret krizinin sebeplerini ortak
lık anlaşmasına yüklerse bilinçsiz hareket etmiş olur. 
Türkiye, bugünkü durumuna kendi yanlış ekonomik 
ve mali politikalarıyla gelmiştir. Yalnız Plan do
kümanında tespit edilmiş Topluluktan sağlanan avan
tajların aşınmış olması ve yeni avantajların pek kı
sıtlı sağlanmış olması bir gerçektir. Bu iki konudan 
birincisinde, Türkiye'nin hareketsiz kalması avan
taj kayıbımızın başlıca sebeplerindendir. 

Türkiye, Ortaklık Pazarında tarım ve sanayi 
malları için sağladığı avantajları Topluluk politika
sını bilinçle izliyememesi nedeniyle zamanında mü
dahale ederek kaybolan avantajlarını telafi edeme
miştir. - Gerek Avrupa Pazarının diğer ülkeleri; İs
viçre, Avusturya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Por-
tekizie Türk pazarında bu ülkelerin ve bu ülkeler 
pazarlarında Türkiye'nin topluluk lehine işleyen ka
yıplarını telafi edecek bir diyalog kurulamamış ve 
gerekse gelişme yolundaki ülkelere topluluğun karşı
lıksız sağladığı avantajları aşındıracak imkânlarını 
kullanmamıştır. Ortaklık andlaşmamızm ülkemizin 
elini kolunu bağladığı yanlış varsayımına dayalı bir 
kamuoyu oluşturulmasına gidilerek, bunun baskısı 
altında hareketsiz kalınmıştır. 

Sayın senatörler, 
Uygarlık bir bakıma teferruat bilmektir ve 20 nci 

asrın sanayi teknolojisi gibi gayet mudil ticaret ma
liye ve vergi teknolojileri mevcuttur. Bu teknolojileri 
tamamiyle bilmeden ticaret, maliye ve vergi teknolo-
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jıleri bulmaya kalkmak, bir değer taşımaz, Teferru
at ve teknik öğrenmek, zor, yorucu, yıpratıcı ve nan
kör bir meşgaledir. 

Parlamentoyu devamlı surette topluluğun Türkiye 
ile olan problemlerini tartışan bir platform haline 
koymakla, dertlerimize çözüm yolu bulabileceğimiz 
zamanın gelmiş olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmelerinin müsa
ade ettiği oranda bazı teferruatlara inmemizi mazur 
göstermek için huzurunuzda bu açıklamaları yapma 
zorunluğunu hissediyorum. 

Ortaklık Andlaşmamızın Türk sanayileşme ham
lesini durduracağı fikri yaygındır. Bu tespitte genel 
bir gerçek payı vardır. Ancak bu gerçeğin bilincine 
varacak Türk aydınları, Türk sanayileşme hamlesini 
engelletmeden ortaklık üyeliğine giden yolu bulabi
lirler. Çünkü sanayileşme yalnızca Türk pazarı için 
ithalat ikamesi mal üretme değildir. Dün Sayın Baş
bakan bu kürsüde bu noktayı aynen belirtmiştir. Sa
nayileşme dünya pazarlarında rekabet gücüne sahip 
mal üretmekle mümkündür. Aksi halde, Türk halkı
nın geliri ile ucuz mal edinme ve hayat standardım 
yükseltme imkânına kavuşturulması bir hayal olur. 
20 nci asrın kitle üretimi yoluyla ucuzluk sağlama 
anlayışı Dördüncü Plana hâkim olmuş kavramlar
dan birisidir ve bu gerçeğin benimsenmesi bizim tak
dirlerimizi toplar. 20 nci Asrın son çeyreğinde en 
büyük ticaret problemi, dış pazara girebilmedir. Dış 
pazara girme o kadar çok para, kredi, maliye ve 
vergi problemini birlikte düşünmeyi gerektirmekte
dir ki, Dördüncü Planda hemen bir üretim alanında 
Türkiye çıkışlı mallara dışsatış gücü kazandırılacağı
nın ifade edilmiş olmasını çok iyimser bir görüş ola
rak kabul ediyoruz. 

Her plan döneminde bir kaç sanayi daimin üret
tiği mal için dışsatım imkânı sağlanabilirse bu Türk 
plancısı için övülmeye değer bir başarı olur. İkinci 
Plan döneminde tekstil mamulleri için dış pazara 
çıkma olanağı hedeflenmişti. Bu hedefin gerçekleş
mesinde kısmi bir başarı elde edilmiştir. Başarı yal
nızca Topluluk Pazarına girmede gösterilmiş, ABD 
ve diğer büyük tüketici Avrupa ülkesi pazarlarına 
girmek mümkün olmamıştır. Yalnızca bunu sapta
mak. dış pazara çıkabilmek için ne kadar karışık 
problemlerle uğraşmak gerektiğini ortaya koyar. 

Ortaklık Anlaşmamızın Gümrük Birliği tesisine 
ayırdığı geçiş dönemi süresinde «Ortak tarım politi
kasına uygun» safhasının gerçekleştirilmesinde izle
necek iyileştirme tedbirlerinin ilk 2 yılda münakaşa
sına iç politika nedenleriyle girememek Türkiye'ye 

çok şey kaybettirmiştir. Ortaklığın Akdeniz politika
sı çerçevesinde yürüttüğü İsrail serbest mübadele an
laşması, nıağrip ülkeleriyle akdedilen kalkınma an
laşmaları mevcut olmadığı dönemde Türkiye'nin en 
çok kayrılan Akdeniz ülkesi olma talebinde bulun
masını öneren teknisyenlerin görüşleri önemsenme
miş ve bu durum ülkemizin tarım malları ihracında 
büyük zaman kaybına uğraması sonucunu vermiştir. 

Bugün bu taleple ortaklık karşısına çıkılmıştır. 
Ancak zemin 1973 ve 1974'te olduğu kadar müsait 
değildir. Unutulmamak gerekir ki, ticari çıkarlar 
kısa dönemlerde elde edilir ve süratle sağlanmak ve 
faydalanmak gerekir. Sağlanan hiç bir çıkar ticarette 
devamlılık arz etmez, devamlı yenileşmek zorunlu
luğu hiç bir ekonomik faaliyette ticaret kadar sürat 
gösteremez. Bir fiyatın kabulünün, bir satışın yapıl
masının, bir talebin yapılmasının bir gün gecikmesi 
büyük ticari ve milli kayba sebep olur. Ortaklık an
laşmamızın ekonomik entegrasyon yönü, her gün 
bir başka malımız için dışsatım imkânı arayacağımız 
devamlı bir ticari diyalogtur. Bu diyalogu kesmek, 
yavaşlatmak, önlemleri geciktirmek Türkiye'nin ka
yıplar hanesini süratle kabartır. 

Grupumuz, Hükümetle Parlamento arasında bu 
konuda devamlı diyalogun sağlanmasını, Ortaklık 
Andlaşmamızın gerektirdiği yasal önlemlerin zama
nında alınabilmesini zorunlu görmektedir. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Ortaklık Andlaşmamız malların serbest dolaşımı 

yamsıra işgücü ve sermayenin de serbest dolaşımla
rını hedeflemiştir. Türkiye bu konuda işgücünün ser
best dolaşımını ayrı, sermayenin serbest dolaşımını 
ayrı mütalaa eder durumdadır. Bu ikili serbest dola
şımın birlikte gerçekleşebileceğini kabul etmek kesin
likle zorunludur. Tam çalışma düzeyine varamamış 
Türkiye'nin işgücünün serbest dolaşımını ortaklığa 
kabul ettirmesi mümkün değildir. 

Kaldı ki, böyle bir serbest dolaşım hali ülkemiz 
için kalkınmanın her aşamasında, geçerli ve arzula
nır bir halde değildir. Aslında gelişmişlik düzeyi ser
maye ve emek yönünden üçe ayrılır. Az gelişmiş ül
keler, emek ihraç edip sermaye ithal ederler. Nor
mal gelişmiş ülkeler, emek ihraç etmezler, kasıtlı ola
rak sermaye ithal ederler. Çok gelişmiş ülke ise, emek 
ithal edip sermaye ihraç eden ülkedir. Bu ayırım il
midir, aksi düşüncede sağlık aranmaz. Bu nedenle, 
Türkiye'yi ilelebet emek ihraç eden ülke olarak kal
maya mahkûm zannetmek doğru olamaz. Türkiye' 
nin emek ihraç zorunluğu hissetmeyecek bir ülke du-
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rumuna gelmesi kısa vadede oluşması gerekli bir ge
lişmeyle sağlanabilir. Bu nedenle ortaklıkla ilişkimi
zin en kritik probleminin görüşülmesinde, katma 
Protokolle ortaklığın 1985'e kadar gerçekleştirmeyi 
yükümlendiği işgücünün serbest dolaşımı ortaklıktan 
sermaye ithali için bir baskı unsuru olarak kullanıl
malıdır. 

Dördüncü Planda yabancı sermaye ithali konusun
da, önceki planlardan daha liberal ifadeler yer almış
tır. Türkiye'nin kalkınması için, gerekli dış kaynak 
gereksinimin giderek azalacağını sanmakta isabet yok
tur. Türkiye tam çalışma düzeyine ulaştığı ahvalde 
de dış kaynak kullanımına devam ettirmek zorunda
dır. Teknolojinin süratle değişmesi dış kaynak gerek
sinimin başlıca nedeni olacaktır. İkinci ve Üçüncü 
Plan dönemlerinde yabancı sermayeye kapalı tutulan 
turizm endüstrisinin Dördüncü Planda dış sermayeye 
açılacağına dair plan görüşü bilhassa ümit verici
dir, 

Bu noktada yabancı sermaye, AET ile temaslar 
ve enflasyonist baskıdan kurtulma çabalarımızı bir
likte bir hedefe yöneltmemiz gerektiğine önemle de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye, enfiasyonist baskı ile mücadele vasıtası 
olarak ithalatı azaltan denge kuruna yönelmekle, as
lında enfiasyonist baskıyı hemen ithalatın büyümesi
ni sınırlama durumuna girmekte, iç talebin şiddeti
ni azaltmak için kredileri dondurma ve limitlemeye 
giderken iç mal sunuşunu azaltmaktadır. Bu iki et
ken, antienflasyonist istemi kısıtlayıcı vasıfları ya
nında, arzı da daraltan hassaları nedeniyle ülkede te
şekkül etmiş çalışma düzeyinin gerilemesi yani yeni 
işsizler yaratma sonucunu vermektedir. İşte bu nok
tada daralan ithal malı ve yerli mal arzlarını çoğal
tacak sermaye - tasarruf noksanını yabancı sermaye 
girdileriyle karşılamak zorundadır. Bu suretle enfias
yonist kaynaklarla gerçek kaynaklar yer değiştirecek 
ve enfiasyonist üretim alanlarındaki arzın azaltılması 
sonucu işsiz kalacak emek gerçek tasarruflarla yapı
lacak yatırım dallarında iş bulacaktır. İşte bu yaban
cı sermaye de, Avrupa Ekonomik Topluluğuna işgü
cünün serbest dolaşımı yükümlülüğünü bir araç ola
rak kullanılarak temin edilebilir. Grupumuz, Dördün
cü Plan döneminde Türk ekonomisini daha sağlıklı 
bir duruma getirebilmenin temellerini böylece oluş
turulacak ekonomik, mali ve ticari önlemler ve poli
tikalarla tesis edebileceğine inanmaktadır. 

Sayın senatörler; 

İtiraf etmek gerekir ki, Türk ekonomisini 1950Tİ 
yıllarda planlamak, 1960'h yıllara nazaran, 1960'lı 
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yılları planlamak 1.970'li yıllara nazaran daha basit
tir. Unutmamak gerekir ki, 1980'li yıllarda plancılı
ğımız ve ekonomimizi yönetmemiz çok daha zorlaşa
caktır. Planlı dönemin ilk yıllarında gerçekleştirilen 
kalkınma hızı giderek düşecektir. 100 birimlik 
GSMH'nm 2ö0'e yükseltilmesinde 5 yıllık ortalama 
artış hızı % 20 olur; 1 000 birimlik GSMH'nın 100 
birim artışında ise bu hız % 2'ye düşer. Asıl olan 
uzun süreçte ekonominin sağlıklı büyüyüp büyümedi
ğidir. 

Bu suretle Dördüncü Planın «dışa sağlıklı açılma» 
prensibi üzerinde sözlerimizin sonuna geliyoruz. Plan
da az gelişmiş ülkelerle ekonomik, ticari ve mali iliş
kilerin artırılacağı ifade edilmiştir. Bu konuda izlene
cek genel politika GATT'ın ticaret protokolü ile 
Unctad'ın az gelişmişlerarası Ticaret Komisyonunda 
izleyeceğimiz politikaları koordine bir biçimde yürü
tülmesi esas alınmalı ve fakat bu ilişkilerden büyük 
ekonomik ve mali faydalar beklemekten çok, bu ül
keler grupundan kopmamaya dikkat eden siyaset an
layışımızın devamı amaçlanmalıdır. 

Dördüncü Planın bir diğer özelliği, toplumsal 
adalet olarak açıklanmıştır. Konuşmamızda daha ön
ce değindiğimiz «sosyal adalet» kuralı 196 i'den beri 
ülkemizde bir hayli geliştirilmiş bir amaçtır. 

Bizim bu konudaki görüşümüzün temelinde, top
lumsal adaletin yaygınlaştırılması arzusu vardır. Bel
ki ilk ifade edildiğinde pek anlamlı gelmeyen bir ka
ideden söz edeceğiz. Az gelişmiş ülkelerde başlıca 
toplumsal adalet kaidesi, düşük gelir grupunun sayı
ca çoğaltıirnasıdır denilir. Bundan kasıt, belli bir ge
lire sahip olmayan vatandaşların sayı olarak azaltıl
masıdır. Çünkü en korkunç adaletsizlik oranı, geliri 
sıfır olan kişi ile geliri «1» e ulaşmış olan kişi ara
sındaki sonsuzla ifade edilen orandır. lîalbu ki, bir 
iie iki arasındaki oran % 50'dir. İşte Türkiye, kay
naklarını planlarken bu konuda çok titiz davranma
lıdır. Toplumun değer hükümlerine hiç önem verme
yecek kişiler toplumsal gelirden hiç pay alamayanlar
dır. Bu sebeple az gelişmiş ülkeler ekonomisi üzerin
de en özlü eserleri vermiş bir az gelişmiş vergi eko
nomisti «Az gelişmiş ülkelerde en kesin sosyal ada
let uygulaması işsizi iş, gelirsizi gelir sahibi yapacak 
yatırımların yapılmasıdır» diye genel bir kaide koy
muştur. 

Türk ekonomisini planlayanlar milli gelirin çok 
kişiye dağıtılmasına imkân verecek bir model oluş
turmalıdır. Türk siyasetçisi bu gerçeği sezdiği için, 
enflasyon yoluyla da olsa, daha çok vatandaşı gelir 
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sahibi yapmaya bilhassa özenmektedir. Türkiye'de 
KİT'lerin, kamu kuruluşlarının kadrolarının hep su
ni olarak şişirilmesi temayülü de bu seziden kaynak
lanır. Türkiye'de emeklilik yaşının biteviye düşürül
mesi, kadroların bir an evvel boşaltılarak buralara 
yeni iş arayanları yerleştirme çabasıyla yapılır. Bu 
uygulamalar yetersiz olan kaynakların daha çok tü
ketimde kullanılması, milli tasarrufun giderek azal
ması sonucunu verir. Beklemek mümkün olsa, daha 
az tüketerek daha çok yatırım yapılsa, daha fazla 
vatandaş gerçek gelire, kavuşacak, üretim ve kaynak 
artışı sağlanarak sağlıklı, kendi kendisini besleyen bir 
büyüme modeli ortaya çıkacaktır. Ne yazık ki, bek
lemek mümkün değildir. 

Bu noktada bir daha sağlıklı kalkınma için dış 
sermaye ithalinin zaruretini vurgulamak isteriz. Bu 
yoldan anlatmak isteriz ki, ülkenin yetersiz kaynak
larım artıracak dış kaynak temin etmek, Türkiye'de 
köklü bir toplumsal adalet ortamı kurmak için de 
lüzumludur. 

Birleşmiş milletlerin çok ünlü ekonomi uzmanla
rına hazırlattığı «Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınma
nın Dıştan Finansmanı» adlı raporunda, yabancı ser
mayenin yabancı krediden daha sağlıklı bir finans
man yolu olduğu saptanmıştır. Bunun nedenleri yatı
rım süresinde yatırımcı ülkeye ödeme külfeti yükle-
memesi, yatırımlar kâr etmediği sürede yatırımcı ül
keden kaynak transferi yapılmaması, dividantın ver
gilenmesin in uluslararası konvansiyonlarla kaynak ül
keye bırakabilmesi gibi unsurlardır. 

Toplusözleşme düzeni kurmuş, gelirin müterakki 
oranla vergilenmesi yerleşmiş ülkelerde yabancı ser
mayenin yarattığı katma değerin % 75'ini emeğin 
aldığı bir diğer bulgudur. Bu sebeple, kaynak yeter
sizliği dolayısıyla enflasyonist büyüme politikası iz
leyen ülkelerin «sosyal adalet»! temini gayelerinin faz
la verimli olamayacağına değinerek bu bahsi de ka
patmak isteriz: 

Dördüncü Planın sonuncu özelliği, yüksek gelir 
düzeyidir. Bu yüksek gelir düzeyi beğenilecek bir he
deftir; ama sağlıklı gelir büyümesi ille de yüksek ola
nı değildir. Büyümenin gelecekte de izlenecek hızlı 
büyümeyi temin edecek bir biçimde olması gerekli
dir. Ekonomistler bu nedenlerle «büyüme yanında 
bir diğer deyimi daha geliştirmişlerdir. Bu, ileride 
kendisini büyütecek güce sahip büyüme diye izah 
edebileceğimiz «şelf susta in grovvth»; tabiridir. 

Biz; Dördüncü Planın yüksek bir gelir düzeyi he
defini, geleceğin Türkiyesinde milli geliri daha da 

| büyütecek- güce sahip bir yüksek gelir düzeyi anla
mında kabul ediyoruz. îşte bu anlayışımız içerisinde 
enflasyonist büyüme kavramı mevcut değildir. Eğer, 
Dördüncü Plan dönemi iç ve dış tasarruflarla gerçek -

I leşecek bir sahici büyüme sağlayabilirse, bu büyüme 
geleceğin Türkiyesinin güven kaynağı olur. Üçüncü 
Plan döneminde sağlanmış <% 6,5'luk bir büyümenin 
bugünün Türkiyesinin önüne getirdiği problemler, 

I İkinci Planın, Üçüncü Plan dönemine taşıdığı prob
lemlerden daha da ağırdır. Dördüncü Planın 5 ncisi-

I ne daha az iç ve dış kaynak kısırlığı problemi götür
mesini temenni ederek sözlerimizi bitirmeden önce, 

I Planın sağlıklı finansmanı konusundaki Grupumun 
I görüşlerini sunmaya çalışacağım. 

I Değerli senatörler; 
I Planın finansmanı, kamu ve özel sektör tüketim 
I ve yatırımları için kullanılacak gelirlerin tamamını 
i ifade eder. Bu da, her yıl ekonominin sağladığı gay

ri safi milli hâsıladır. Dokümanda 1978'de 1 145,2 
milyar liradan yılda ortalama % 8 artarak 1983'te 
1 682,6 milyar liraya ulaşması hedeflenen GSMH' 

I nın, 1978'de 228,1 milyar lirası yatırımlara harcanır
ken, yılda ortalama •% 12,5 artarak 1983 yılında 

I 410,5 milyar lirası yatırımlara harcanır duruma gele
cektir. Bu suretle 1978'de yatırımların GSMH'dan al
dığı pay % 19,9 iken, 1983'de 24,4'e yükselecektir. 
Tüketim harcamaları ise, 1978'de GSMH'nin ;% 83,6' 
sı iken, 1983'de % 77,6'sını kapsayacaktır. Tüketim 

I harcamalarının yıllık artış oranı ;% 6,4 seviyesinde 
I kalacaktır. Tasarruf - tüketim, tasarruf - yatırım, 
I dengeleri incelendiğinde, özel sektör tasarruflarının 
I yatırımlardan 48,1 milyar lira fazla olacağı, buna 

mukabil kamu tasarruflarının yatırımlarından 247,1 
I milyar lira noksan olacağı ve neticede toplam ola-
I rak 199 milyar liralık iç tasarruf açığı doğacağı ve 
I bunun dış tasarruflarla karşılanacağı ifade edilmek-
I tedir. Bu tasarrufların gerçekleşmesi, Plan döneminde 
I ortalama marjinal tasarruf eğiliminin % 35,1 olması 
I yani Plan döneminde yaratılacak ek gelirin i% 35,1' 
I nin tasarrufa '% 64,9'unun tüketime yönelmesiyle 
I gerçekleşecektir. 

I Sayın senatörler; 
I Dünyada tasarruf eğilimi en yüksek olan millet 
I Japonlardır. O ülkede tasarruf eğilimi oranı ,i% 36' 
I dır. Türkiye'nin geçmişte bile '% 35 oranında bir ta-
I sarruf eğilimi gösterdiği yıl görülmemiştir. Kaldı ki, 
I milletimiz giderek tüketim toplumu haline gelmiş 
I ananevi tasarruf alışkanlığını yitirir olmuş, eskiden 
I eğitim sistemi içerisinde önemli bir yer tutan tasarruf 
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terbiyesi verme gayretleri de hızla azalmıştır. Üste
lik, yüksek gelir gruplarından, düşük geür gruplarına 
gelir transferi anlamına gelen sosyal adaletin gerçek
leştirilmesi için gösterilen gayretler tüketimi artırı
cı, tasarrufu azaltıcı yönde çalışan güçlü etkenlerdir. 
Bütün bu nedenlerle, Plan finansmanı için gereken 
tasarrufların sağlanabileceğini çok istememize rağmen, 
inanmamız güçtür. Bu imkânsızlığı teyit için Birinci 
Plan döneminde hedef % 27 iken, gerçekleşmenin % 
30 olmasına karşın, İkinci Plan döneminde tasarruf 
hedefinin % 34 ve fakat gerçekleşmesinin !% 19, 
Üçüncü Plan döneminde ise, hedefin % 39, gerçek
leşmenin % 12 olduğunu burada kaydetmenin yeterli 
olduğunu sanırız. 

Unutulmamalıdır ki, dünyada tüketim eğilimi en 
yüksek ülke olan ABD'de bu oran; yani marjinal ta
sarruf eğilimi oranı % 8 dir. ABD halkının gelir se
viyesi Türklerininkinin seviyesindeyken; bu asrm baş
larında marjinal tasaruf eğilimi :% 25'in üzerinde 
bulunuyordu. Bu gün konuşmamın başından beri en 
çok üzerinde durduğum husus olan enflasyonun, Tür
kiye'de tasarruf eğilimni ne kadar düşük bir düzeye 
ittiğini bir defa daha belirterek, bu bahsi kapatıyo
rum. 

Son olarak, kamu kesiminin finansmanına değin
mek istiyorum. Plan döneminde kamu kesiminin fi
nansmanı için 108,8 milyar lira ek finansmana ihti
yaç vardır. Bu ihtiyaç 1978'de 13,1 milyar lira iken, 
yılda % 11,1 oranında artarak 1983'de 22,2 milyar 
lira olacaktır. 

Mutlak rakkamlar olarak 1978'de 345,5 milyar li
ra olan kamu geliri, 1983'de 622,8 milyara yüksele
cektir. Hiç bir ek finansman tedbiri alınmazsa gelir
ler 108,8 milyar lira noksan gerçekleşecektir. 

Türkiye'de kamu gelirlerinin gayri safi milli hâ
sılaya oranı 1978'de % 30 iken, 1983'de % 37'ye çık
maktadır. Hiç bir ek finansman tedbiri alınmadığı 
takdirde ise, 1978'de % 29 olan oran 1983'de '% 30'a 
çıkacaktır. Bu rakkamlardan çıkarılacak sonuç, kamu 
gelirlerinin bir zorlama olmadığı takdirde GSMH' 
dan aldığı pay % 1 oranında artarken, her yıl için 
bu pay zorlanarak, ancak ortalama % 1,4 oranında 
artırılabilecek ve böylelikle beş yılda kamu gelirleri 
GSMH'dan ancak % 7 daha fazlasını alabilmiş ola
caktır. 

Plan dokümanı bunun gerçekleşmesi için vergile
rin ve faktör gelirlerin planda gösterilen biçimde art
ması gerektiğini, bu hedeflere ulaşılamadığı oranda, 
kamu sektörünün harcanabilir gelirinde azaltılma ya

pılması veya açık finansmana gidilmesi gereğini or
taya koymaktadır. 

Planın maliye politikası bölümünde ek finansma
nın dayanağı, herhangi yeni bir vergileme veya vergi 
reformu yapılacağı belirtilmemiş; ancak mali idare
nin, mali yargının İslah edileceğine, maktu olan bazı 
vergi ve resimlerin tarifelerinin fiyat artışlarına kar
şı duyarlı hale getirmek için nispi tarifeye dönüştü
rüleceğine, Katma Değer Vergisi sistemine geçişin 
ilk safhası olarak gider vergileri tabanının yaygınlaş
tırılacağına, istisna ve muaflıkların gözden geçirile
ceğine, dışalım vergileri zayiatının önlenmesi için 
gümrüklerin ıslahına çalışılacağı, yeterince vergilen -
meyen tarım sektörünü daha etken vergileme usulle
rinin araştırılacağı, gelir vergilerinin, gelirin hazırlan
dığı yıl vergilendirilmesi önlemlerinin alınacağı gibi 
hususlara işaret edilmiştir. 

Kamu gelirlerinin beş yılda GSMH'ya oranını % 
7 artırmak çok büyük bir gayret ister. Yapılamaz ba
şarılamaz denilemez; ancak güçlü Hükümet ve çok 
bilinçlenecek bir vergi idaresine ihtiyaç gösterir. 

Biz Grup olarak, ek finansman ihtiyacının sağlan
masını temenni ederken bu konuda diğer bazı hu
suslara değinmek istiyoruz. 

Konuşmamızda yabancı sermayenin ne kadar 
önemli bir plan aracı olduğuna değindik. Yabancı 
sermayenin Türkiye'ye vergi anlaşmaları yapılmadan 
gelmeyeceği bir gerçektir. Bunu telafi için başlamış 
ve 7 yıldır ihmal edilmiş anlaşma müzakerelerinin he
men başlatılması ve anlaşmaların tamamlanarak tas
dike getirilmesi gerekir. 

Katma Değer Vergisi çalışmaları hızlandırılmalı
dır. Bu Verginin Ortaklıkla gümrük birliği tesisinden 
önce her halde yürürlükte olması temin edilmelidir. 
Bu Verginin en önemli özelliği, gümrükler gibi «Ko
rama» niteliği olmasıdır. 61ar arasında gümrük bir
liği gerçekleştiği halde, Katma Değer Vergisi armo-
nizasyonu takvimi henüz hazırlanmadığı için, ortak 
ülkelerin bazı sanayi dalları korunmaya devam edile
bilmektedir. En basit ifadeyle Alman - Fransız katma 
değer vergilerinin oranları arasındaki fark, Fransız 
sanayiinin korunma marjıdır. İki ülke arasında güm
rüklerin kalktığı yıl bu fark % 26 ile % 11 arasın
daki % 15'lik bir korunma marjı iken, bu oran gi
derek bugün % 17 ile % 12 arasındaki % 5'e in
miştir. 

İşte sayın senatörler; 
Ortaklık Anlaşmasının Türk gümrüklerini indir

mek suretiyle Türk milli sanayiinin korunma duvarı-
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nın kaldırılmasına, Türk milli sanayiinin mukavemet 
edemeyeceğine dair görüş, Katma Değer Vergisinin 
kabul edilerek, bu özelliğiyle yürürlüğe konmasıyla 
telafi edilebilecek bir durumdur. 

Bu sebeple, Ortaklık Anlaşmamızın Türk milli sa
nayiini hemen batıracağı ve bazı sanayi dallarının der
hal pazar bozulması nedeniyle işsizlik yaratacağı, 
görüşünde fazlaca bir isabet yoktur. Yeterki, içeride 
iç vergiler alanında bilinçli bir politika takip etme im
kânını bulabilelim. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Planın finansmanı için dü

şünebildiğimiz en verimli kaynaklardan birisi, Kurum
lar Vergisidir. Kurumlar Vergisi alanı gerek gönüllü 
ve gerekse zorlayıcı tasarrufların en kolay sağlandığı 
alandır. Bu vesileyle hem yerli sermayeyle yabancı 
sermaye arasında yerli lehine farklılaştırma yapabi
len, hem kurumlaştırmayı hızlandırıp dola}'lı yoldan 
vergi güvenliğini artıran, hem de milli tasarrufu ar
tırıcı, yatırım hızlandırıcı önlemleri kavrayan bir ta
sarının Maliye Bakanlığında bulunduğunu hatırlatmak 
isteriz. Bunun üzerinde durulursa Plan finansmanının 
sağlanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Modern fiskalitede vasıtalı vergiler iki belli başlı 

tüketim dalından alınmaktadır. Bunlar; akaryakıtla 
alkol ve tütündür. Üçüncü Planda vasıtalı vergilerin 
tahsilat hedeflerine ulaşmamasmın sebebi, bu iki kay
nağın da ihmal edilmesidir. Halen akaryakıtın benzin 
bölümünde problem % 80 - 90 oranında halledilmiş, 
gaz ve motorinde yanlışlık sürdürülmektedir. Bu iki 
grup arasında yüzde yüz fiyat farkı sürdürülürse kı
sa süre sonra gaz ve motorin tüketimine yetişenle
yiz. Rafinerilerimiz motorin tüketimine göre ayarlı
dır. Bütün tüketim, üretim eğilimleri karma karışık 
olmadan konunun tekrar ele alınması gereklidir. Daha 
uzun teferruat arzına bugünkü konuşmamız elverme
mektedir. 

Tekel maddelerindeki kuyrukların nedeni de dü
şünülmek gereklidir. Hemen her devirde kamu idare
cileri Devletin ürettiği malları ucuz satmanın ekono
miye faydasına inanırlar. Bu tarz düşüncede ne eko
nomik ve ne de siyasal bir fayda vardır. Bu tutum, 
toplumu derinden rahatsız eden sonuçlar verir. Bu 
nedenle önce tekel ve giderek Devletin ürettiği diğer 
mallar fiyat politikası hep yeniden gözden geçirilme
lidir. 

Sayın senatörler; 
Maliye politikası bölümünde önemle üzerinde du

rulan bir diğer husus, vergi idaresinde ıslahat olarak 

belirtilmiştir. Vergi idaresinde ıslahat değil, reform 
lazımdır. Bu reform, vergi yargısını, vergi denetimini 
bütün vergileme operasyonuyla meşgul olanları kapsa
malıdır. Devletin enerji merkezinin vergi idaresi ol
duğu unutulursa, hiç bir planın gerçekleşme şansı kal
maz. Bu konuda uzun çalışmalar yapılmıştır, büyük 
hazırlıklar mevcuttur. Mevzua, plan dokümanlarında 
temas etmek, programa almak, halletmek değildir. 
Maliye Bakanının, planlama işleriyle görevli Başba
kan Yardımcısının ve bazı yenilikler için bizzat Baş
bakanın konuya özel bir itina ile eğilmeleri gerekir. 

Sayın senatörler; 
Sözlerim burada son bulmaktadır. Grupum ve şah

sım adına Yüce Senatoyu saygıyla selamlar, Dör
düncü Beş Yıllık Planın ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan birinci görüş
meler tamamlanmıştır. Şimdi, şahısları adına söz iste
miş olan sayın üyelerin söz isteme sırasına göre isim
lerini takdim ediyorum. Daha önce kabul buyurmuş 
olduğunuz Danışma Kurulu Kararı gereğince, kişisel 
görüşmeler 30'ar dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın Karaağaç-
lıoğlu, Sayın Öztürk, Sayın Mülayim, Sayın Karaman, 
Sayın İlhan, Sayın Çelebi, Sayın Abay, Sayın Doğan, 
Sayın Nalbantoğlu, Sayın Kaplan, Sayın Daldal, Sa
yın Dalokay, Sayın Zeren, Sayın Cantürk, Sayın Meh-
metoğlu, Sayın îldan, Sayın Ege, Sayın Aksaç. Sayın 
Reisoğlu, Sayın Baykara, Sayın Fırat, Sayın Kemal 
Şentürk, Sayın Vural, Sayın Unsal, Sayın Köker, Sa
yın Savcı, Sayın Özmumcu, Sayın Özgüneş, Sayın Ay-
kan, Sayın Demirayak, Sayın Oğuz, Sayın Üstünel, 
Sayın Küçük. 

Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurunuz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana.) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını, biraz ge
cikme ile de olsa müzakere etmenin zevkini ve neşe
sini duymaktayız. Yalnız şunu bir tenkit için değil, 
bundan sonra plan hazırlayacaklar ve Meclisler hu
zuruna yasal dokümanlar getireceklere, haddim olma
yarak, bir tavsiye niteliğinde ifade etmek isterim; bu 
hacimde ve bu kadar zevksiz bir yazı ile bir dokü
manın Meclisler huzurunua getirilmesini gerçekten, 
hele hele benim Grupumun teşkil ettiği bir Hüküme
tin bürokratlarının ve bakanlarının getirmiş olmasına 
üzüldüm : Emin olun, bayram müddetince bes gün 
okumaya çalıştım, cebri nefsettim, tamamını okuya-
madım; çünkü adamın hem gözü yoruluyor, hem o 
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kadar zevksiz yazılmış o kadar çok tekrar varki, her ı 
iki kitapta bir mevzu dört kere, bir husus dört kere t 
söyleniyor. Olmaz bu arkadaşlar. Hiç olmazsa vakti I 
müsait olan, okuryazar birisine verseniz bu kitap- I 
ların 1 /4'i ile söylenenler çok veciz şekilde ifade edi- I 
lirdi. 

Onun için, bundan sonra rica edeyim, bir tavsiye I 
olsun, bundan sonra dikkat edilsin, diye söylüyorum : I 
Çünkü bunlar birer büyük hukuk yapıtlarıdır ve Mec- I 
üslerin de, benim görüşüme göre, kalkınma planları 1 
en büyük hizmetleridir. Çünkü, beş yılın tüm ekono- I 
mik, sosyal, kültürel politikasını tanzim eden doku- I 
manlar dır. Yani, bu kadar ekonomi yapmaya lüzum I 
yoktur. Daha güzel kâğıtlarla daha güzel yazılabilirdi. I 

Saygıdeğer arkaşdalarım; I 
İnşallah bundan sonra bu Planın hazırlanmasında I 

ekonomik bakımdan gösterilen savurganlığı reddedici J 
zihniyet devam eder ve kemerlerimizi sıkarız, mem- I 
leket uzun yılların ihmaliyle içine düşürüldüğü dar- 1 
boğazdan kurtulur. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Benim görüşüme göre, bir memleketteki adalet I 

içinde kalkınmayı, gelir dağılımındaki adaletle ölçmek I 
gerekir. Verilen rakamlara göre ki, uzun uzun rakam
lar verilmektedir. Bilhassa bu politikalar açısından cid- I 
di tetkikler yapmak isteyenler için gerçekten biraz ka- I 
rışık da olsa, güzel bir dokümanlar yığınıdır; ama ben 
bazı rakamları ortaya koymak ve bunlar üzerinde de I 
görüşlerimi arz etmek isterim. I 

Mesela denir ki; çiftçiler 3 032 202 hane. «Hane» 
deniliyor. Bunlar hane halkı yüzdesi % 44. milyon I 
olarak 70 111 TL. si alıyorlar. Toplam gelir yüzdesi I 
% 41,2'dir. 

Büyük tüccar ve sanayiciler : Hane halkı 35 506' 
dır. Hane halkı yüzdesi % 0,8, onda birin de altında. 
Gelir yüzdesi % 5,5'tur. Bire 6 alıyorlar. Çiftçiler bire 
birin de altında. 

Niteliksiz işçi : 853 348. Hane halkı yüzdesi % 12,4. 
Toplam gelir, milyon olarak 12 391'dir. Toplam gelir 
yüzdesi % 7,3'tür. Bu da çiftçiler gibi c/c l'in altında. 

Yine burada 1 nci cildin 30 ncu sayfasında, «En 
dengesiz gelir elde eden meslek grupunun çiftçiler 
olduğu ve 5 bin liranın altında gelir temin edm ha
nelerin % 28,5'inin tarım gelirinin % 0,6'sını aldıkla
rı» ifade edilmektedir. 

Yani, bir hane halkı 5 bin liradan aşağı gelir elde } 
ediyor ki, bu çiftçi oluyor. Köylerde biiiyoı sunuz 
başka işleri de olmadığı için çok çocuk yaparlar ve 
en az beş kişilik bir evde 5 bin lira, yani şahıs başına 

bin lira. Halbuki, toplam şahıs başına 16 bin lira 
düştüğü ifade edilir. Yani, halkımızın, bilhassa çift
çimizin % 28,5'i toplam gelir düzeyinden 1/16 daha 
aşağı gelir elde etmektedir ki. bu kibar beylerin ve 
nazik hanımların, (Çok çok affedersiniz, teeddüp ede
rek ifade ediyorum) besledikleri dört ayaklı mahlukla
rın bir aylık beslenmesine dahi yetmez. Bu, çok acı 
bir tespittir. Bunu Î962'de hasbelkader o zaman da bi
zi adam yerine koyup, Adanalılar milletvekili yap
mıştı, Mecliste idim... 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Şaşır
mışlar. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Evet, bir yanlışlık oluyor zaten. 

Aynı tespiti Birinci Plan görüşmelerinde de planda 
verilen rakamlara dayanarak yapmıştım. Maalesef o 
günden bu yana özellikle dar gelirli, az topraklı çift
çiler açısından bu kara kader değişmemiştir, hatta o 
zamanki şahıs başına düşen ortalama gelirle o zaman
ki küçük çiftçi yahut az topraklı, topraksız çiftçi ge
liri mukayese edilirse bugünkü az topraklı çiftçinin 
durumu daha da ağırlaşmıştır. 

Bu neden ileri gelir?.. 

Malum; bu bilhassa demokratik hayatta baskı grup
larının oluşması ve baskı gruplarının kendi kaderleri
ne etkili girişimlerde bulunması, parlamento ve çeşitli 
anayasal kuruluşları dolaylı veya dolaysız şekilde yö-
netmeleriyîe kendi meslek, sanat ve baskı gruplarına 
yararlı yasaların çıkmasını ve milli servetten, milli ge
lirden de fazla pay almalarını mümkün kılmaktadır. 

Kırk bin küsur köye, bir o kadar mahalleye dağıl
mış; büyük kısmı ilkokul tahsili dahi görmemiş ve 
teşkilattan mahrum geniş kitlelerin kaderi zaten budur 
ve bu olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin, Hükümetin 
elinde bu kaderi değiştirmek için birtakım olanaklar 
vardır. Çünkü, demokratik tarzı hayat içinde yaşı
yoruz ve Anayasamız bunu öngörmüştür. Rijit ön
lemler elbette ki, Anayasa muvacehesinde konumuz 
dışındadır, bir ölçüde bir yere kadar. 

Mesela hükümetlerin elinde vergilendirme diye 
bir yetki vardır, güç vardır. Öyle vergilendirir ki, çok 
kazanandan artan ölçekler içinde vergi alır ve bilhas
sa, gerçekten çok kazanandan kaçakçılığa meydan 
vermeden, hileye hurdaya meydan vermeden verg': 

alır. Maalesef bu Türkiye'de mümkün olmamaktadır. 
Mümkün olmamakta ve hatta öyle müesseseleşmek
tedir ki, bazı menfaat grupları, yasalarda yeri olma
dığı halde resmen tanınmakta ve milli hâsıladan as-
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lan payını alan bu gruplar daha da güçlü ve etkin 
şekilde bu payı artırarak almakta devam etmektedir
ler. Mesela, holdingler diye bir müessese bir zaman
dır söylenir. Bizim Planda da ciddi ciddi, birinci cil
din 25 nci sayfasında holdinglerden bahsedilir. 1972' 
de 34 iken, bunun 1977'de 150'ye çıktığı; 1975'de 200 
milyon liranın üzerinde olan holdingler, tüm holding
lerin % 6'sı olduğu, 1 milyonun altında olanların 
% 4 olduğu; yaklaşık c/c 61'inin 1 0 - 3 0 milyon ara
sında bulunduğu falan bahsedilir. Yani, sanki hol
dingler yasal birer kuruluşmuş gibi, burada tescil edi
lir. 

Arkadaşlar; 
Ben, 1946'da Hukuk Fakültesini bitirdim. 30 se

neye yakın zamandır da avukatım. Meclis çalışmaları dı
şında da, mümkün olduğu kadar neşriyatı takip ede
rim. Arada da vatandaş tezkere verdiği zaman gider 
yazıhanemde avukatlık yaparım. Dünyanın en büyük 
hukukçularından İstanbul Hukuk Fakültesinde Shvarts' 
in, Ankara Hukukta da Hirch'in talebesi olmak mut
luluğuna ve şansına sahibim ve kitabı da yazıhane
min en mutena köşesindedir. Türk Ticaret Kanunu
nu yazıp, virgülünü dahi bu Parlamentodan değişti
rilmeden çıkaran bir büyük dehanın talebesiyim. Ben 
böyle holding diye bir müesseseyi görmedim yasalar
da; anonim şirket, limitet şirket, komandit şirket, 
kooperatifler, adi şirket ki, Borçlar Kanununun tan
zim ettiği, bunun dışında şirket yok. Bu nediı öyle 
ise?.. Yani, bu holding ne?.. Bu lazımsa, bunu yasa-
laştıralım, değilse zaten adamlar güçlü, zaten aslan 
payını bağırttıra bağırttıra alıyorlar. Bir de bunların 
güçlerine güç katmanın, en azından etkinliklerini ar
tırmanın ve bu suretle de baskı grupu olarak bütün 
anayasal kuruluşlar ve memleket, amme efkârı üze
rinde etkinliklerini daha da pekiştirmenin ben anla
mını göremiyorum ve bir türlü de izahını bulamadım. 
Her halde, inşallah, bu münasebetle bu izah edilir, 
biz de mutmain oluruz. 

Diyecekler ki «Efendim, adam holding de kurar, 
istediği cemiyeti kurar.» Bu cemiyet değil bir kere; 
bu bir şirket, bir şirketler bütünü, şirketler topluluğu. 

Ticaret Kanunu şirketleri kesin esaslara bağlamış
tır. Bunların dışında şirketler kurulamaz. Tek bir şir
ket kurulur, adi şirket; o da belli, onun da ahkâmı 
belli. O halde nedir bu holding; çünkü kurulamaz, 
yasaya aykırı. Peki, Ticaret Kanununun ahkâmı 
mahsusasma göre Ticaret Bakanlığı ve Hükümet, şir
ketleri, özellikle anonim şirketleri denetler ve hatta 
bir madde-i mahsusa, «Hükümet tüzük çıkarmak su

retiyle bu denetleme usulünü tanzim eder ve denet
ler» diye bir madde vardı. Arkadaşlar, 1972 yılına 
kadar gelen hükümetler bu tüzüğü çıkaramadı. Şir
ketler, bankalar, patronlar bu tüzüğü çıkarttırmadı
lar. 

Nihat Erim Hocamı Başvekilliği sırasında bir 
münasebetle ziyarete gitmiştim, daha doğrusu avu
katları tevkif ediyorlar, kitapları topluyorlardı, ben 
de hasbelkader Baro Başkamydım; «Nedir bu yani, 
bir profesörün Başbakanlığı zamanında kitap top
lanmaz, bu senin için pek güzel bir şey değil. Son
ra niye tevkif ediyorsun? Suçlu varsa, delillerini bul, 
tevkif et. Bir fikri taşıyan tevkif edilmez.» diye git
miştim. Bana, «Yasalarda bir- değişiklik isteyen var 
mı?» diye sordu. «Normal hükümetlerin yapmadığı, 
yapamadığı, yapamayacağı bir hususu söyleyeyim; 
şu tüzüğü çıkar, belki bunu tatbik edecek hükümet
ler gelir.» dedim. Arkadaşlar, belki diyorum; çünkü 
tecrübemle biliyorum, bankaları Maliye Bakanlığı
nın uzmanları dahi kontrol edemiyor idi. Eğer Ma
liye Bakanı, «Ne zaman, nerede?..» diye sorarsa, o 
zaman hadisesini de söylerim, 1972'lerde ve saire... 
İzhar-ı arz da etmiştir, «Biz yapamayız, bizim gücü
müz yetmez» demiştir. Burada bunun o zaman Ma
liye Bakanlığında yetkili olan şahitleri de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu kadar acıdır bu. Holdingsiz her hangi bir ban
ka veya büyük müesseseyi kontrol veya defterini 
murakabe etmek mümkün değilken, yasa dışı ve 
holding adı altında bir şahsiyet tanıyoruz. Bu şah
siyet, bütün etkinliğiyle kendine bağlı. Zaten bunlar 
aile şirketleri. Holding de aile şirketi, diğer şirketler 
de. Maksat ne? Vergiyi az vermek, müterakkiliği 
azaltmak, teşvik belgelerinden ve çeşitli imkânlardan 
ayrı ayrı, 5 - 10 - 20 - 50 - 500 kere tekrar tekrar 
faydalanmak için kurulmuş şirketler. Araştırın lüt
fen, hepsi de aile şirketleri. Bir de bunları topluyo
ruz, 100 milyonlar, milyarlar, itibari, resmi, var olan, 
olmayan sermayeleriyle karşımızda bir heyula tanı
yoruz. Bu heyula ile kimsenin başa çıkması müm
kün değil ve bu suretle de sosyal denge bozuluyor 
arkadaşlar. Bu itibarla, bunun üzerinde bilhassa du
rulması ve eğer kabul buyurulursa vereceğim bazı 
önerilerin de kabulünü istirham edeceğim. (Tabii 
önerilerimi vaktim olmadığından daha sonra verece
ğim.) 

Hülâsa, vergideki adaletsizlik, vergide fiilen yara
tılan emrivakiler ve yasa dışı örgütlenmelerle temin 
edilen büyük güçlerin dengeyi bozması; bu gelir da-
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ğüımındaki adaletsizliği bozmaktadır. Temenni ede
rim ki, iyi niyetle işe başlayan, cesaretle meselelerin 
üzerine giden Sayın Ecevit Hükümeti bu meselenin 
üzerine de cesaretle gider. 

Arkadaşlar; 
Sonra buna bağlı olarak bankalar konusu var. 

Bankalar Kanununun 38 nci maddesinin bir numa
ralı bendi ve 39 ncu maddesinin, halktan toplanan 
mevduatlar da dahil, şişirme sermaye artırımları da 
dahil, bu holding veya sermaye babalan denen zat
ları haksız, aşırı kazançlara sahip kıldığı ve bu su
retle de dengenin bozulduğu bir gerçektir. 

Ben, Sayın Hükümet üyelerinden ve özellikle Sa
yın' Maliye Bakanından, medeni cesaretine de inan
dığım Sayın Maliye Bakanından bu meselelerin üze
rine gitmesini ve vergi tasarılarından da önce hatta 
bunların, bu iki mevzuun üzerine gidilmesini istir
ham etmekteyim. Çünkü, vergi tasarılarını kanunlaş-
tırırız, aslan payını gene bunlar alır. 

BAŞKAN — 10 dakikanız kaldı efendim, ona' 
göre toparlayın. 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Evet biliyorum, Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tabii bu konularda mütehassıs arkadaşlarım 

uzun uzun konuşacaklar. Bu küçük çiftçilerin, top
raksız çiftçilerin, az topraklıların fakr-ü hale düş
mekte devam etmelerinin en büyük sebeplerinden 
biri de tarımsal araç, gereç, yedek parça, ilaç, gübre 
gibi girdilerin ithal, istihsal ve satışının ciddi bir Dev
let kontroluyla yapılmaması ve kapkaççılara Cenubi 
Amerika tipi montajcılara bugüne kadar prim veril
mesidir. Bunu 1963'lerde bendeniz haddim olmaya
rak kanun teklifi haline getirdim. İki kere Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı öncelik, ivedilikle kabulü
nü (Komisyon ittifakla kabul etmişti) teklif etti; fa
kat maalesef zamanın hükümetleri önledi ve bugün
kü darboğazların ve Türkiye'nin içinde bulunduğu çık
mazların da büyük vebali bunu kabul ettirmeyen hü
kümetlerin omuzundadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Özel sektör, kamu sektörü, karma ekonomi bun

lar güzel şeyler; ama arkadaşlarım özel sektörü özen
dirmek, özel sektöre imkân tanımak uğruna bir mem
leketin ekonomisinin büyük yükünü taşıyan tarım 
kesiminin ve memleket nüfusunun Çc 70'ini bugün 
fiilen taşımakta devam eden köylü ahalisinin sefale
te uğraması pahasına gerekli önlemleri de Anayasa
nın 41 ve müteakip maddelerindeki açık hükümler 

rine göre almamak bence Anayasayı ihlâl değüsv bile 
ihmaldir. 

Öğrenmişiz bir şey, bir «izm» korkusu. Yok ar
kadaşlar, bu «izm» korkusundan bu kadar çekin
meye lüzum yok. 1964'te Birleşik Amerika'ya, Ka-
. nada'ya gittim. Amerikan Hükümeti 500 bin metre 
kare bezin ithalini men etmiştir ve bununla müca
dele eden İbrahim ismindeki ataşeyi de Kanada'ya 
nakle mecbur etmiş ve müzakereler neticesinde 5 se
nede yüzer bin metrekare bez almayı kabul etmiştir. 
O liberal, o büyük Amerika. 

Arkadaşlarım; 
Yani biz acayip bir «izm» korkusu içindeyiz. 
Söz buraya gelmişken diğer bir hususu söyleye

yim; kooperatifleşme. Efendim, aman kooperatifleş
meydim. Niye cpvnm?.. Koüıoz var, solhoz var. Ben 
kolhoza da gittim, solhoza da gittim; Kanada ve 
Anıerika'daki çiftliklere de gittim, Türkiye'yi d? bi
liyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanada'da Toronto Eyaletine gittim, Massey Fer-

guson Fabrikalarını gezdim, büyükelçinin delaletiy
le Sabri Keskin da yanımdaydı. Adalet Partisi Ge
nel BaskanvekiJi, onu da aldım götürdüm, gel gör 
hele hiç olmazsa anlatırsın, diye. Oraya bir konfe
ransa gitmiştik, Kooperatifler Genei Müdürüyle, 
(Toronto Eyaletinin ki, Türkiye'nin beş misli) uzun 
uzun görüştük. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanada'da toprak mahsulleri aracısı diye bir şey 

yok. Çiftçilerin -c/c 99,5'u, % 100'ü kooperatife da
hil. Gübresini, ilacını, traktörünü, yedek parçasını, 
kredisini, hepsini kooperatif veriyor, hem de son de
rece ucuz. Sordum bir kilo gübreyi ne fiyatla veriyor
sunuz, kaç kuruş dedim «Bir kilo buğdaya üç kilo 
gübre veriyoruz» dediler. Yani, meseleyi müşahhas 
hale getirmek için ve memleket ihtiyacını kooperati
fe ayırıyor, önceden tayin ediyor. Taban fiyatı bir 
sene evvel tayin ediyor; getirdi mi tring parayı ödü
yor. Memleket ihtiyacının dışında olanı ihraç ediyor, 
ihraç fiyatı üzerinden de çiftçiye ödüyor. Zarar eder
se, büyük fonları var, imkânları var, karşılıyor; dev
lete ey vallahi yok. «Bureau Kanunu» diye de bir ka
nun çıkarmışlar. Merakı olan varsa bende var, bü
rom biraz karıştı; ama bulurum, aldım getirdim o 
İbrahim ismindeki ataşeye, Amerikalıların kovduğu, 
500 bin metrekare bez için kovdukları ataşeye tercü
me ettirdim. Onu kurmuşlar. O Bureaular da, o bü
rolar bizim ofis gibi, sadece kooperatifin politika
sına ve çalışmasına yardımcı oluyor o kadar. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Hani komünist mi Kanada?.. Sorarım bilhassa AP 

kanadındaki arkadaşlara, siz de biliyorsunuz ya, ne 
istersiniz; elbirliği yapalım da şu perişan, aç, 1962' 
dekinden daha da sefalet içine yuvarlanmakta olan 
geniş kitlelere kurtarıcı bir yol bulalım. Çünkü, diğer 
üniteler de öyle; fakat bilhassa tarım muayyen bir 
büyüklük olmadan, muayyen bir verim imkânı ol
madan tarımsal girdiler gereği gibi temin edilip do
natım yapılamaz. 10 dönüm tarla verdik, 20 dönüm 
tarla verdik, 50 dönüm tarlası var; vay vay vay, ne 
oldu? Üç gün sonra bir traktör sahibine yarıya ver
me, ondan sonra da satmaya mecbur; ama bunları 
bir kooperatifleştirirsek, bunlar bütün girdileri gayet 
rahat alabilirler, satabilirler, edebilirler ve de komü
nist olmazlar, asıl o zaman komünist olmazlar. Yani 
eğer maksat, bu millet gide gide sefalete sürüklen
sin, bir gün komünist olsun isteniyorsa, Allah rızası 
için açık söyleyin hep beraber komünist edelim. Koo
peratifçiliğe de karşı çıkalım, hepsine de. Sonra?... 
«Sonra toprak reformu yapacağız» diyor. Bunu da 
tenkit ediyorum. «Toprak reformunu demokratik 
kooperatifleşme ile yapacağız...» Niye kardeşim; ni
ye demokratik kooperatifleşme? Ben toprak veriyo
rum, devletim. Kooperatifleşmenin de bu toprak re-
fomunun başarıya ulaşmasının şartı olarak görüyo
rum ve şartıdır. Ben başarıya ulaşması gereken bir 
teşebbüsümü devlet olarak, para saya saya da mal 
alıp veriyorum; peşin veriyorum, bilmem ne... Olmaz 
beyler. Devletin toprak verdiği sahalarda eğer bugü
ne kadar (ki, milyonlarca hektar toprak dağıtılmıştır, 
Cumhuriyet hükümetleri dağıtmıştır) kooperatifçiliği 
zorunlu kılsaydı bugün Türkiye çok daha ileri aşa
madaydı ve gidin, hesap edin, merakınız varsa araş
tırın (ki, ben Anadolu'da, Anavalza'nın, Çukurova' 
nm sarı sıcağında o topraklarda çok tarla keşfi yap
tım, tatbikatı yaptım bir avukat olarak,) % 80'i top
rağını satmaya mecbur olmuştur, Devlet olarak senin 
verdiğin toprağı. Bunu istemiyorsak eğer, toprak re
formu yapılırken koooperatifçilik zaruridir. Bunu 
diyeceğiz ve yapacağız'beyler. Bunun başka yolu yok. 
«Demokrasi, demokrasi...» Yani, bu da bir hastalık 
haline geldi. 

Niye canım; Amerika Birleşik Devletleri. (Gittim 
dinledim yetkiliden.) 500 bin metrekare bezi, «Be
nim sanayiimi baltalar, çok ucuz geliyor» diye sok
madı, beş senede almayı kabul etti. Ne yani; biz de 
demokrasi, demokrasi... Güzel anladık canım, de-

I I ^ 

mokrasi; ama memleketi kurtarmak da esas demok
rasidir, esas demokrasi odur. Memleket giderse de
mokrasi mi kalır beyler? Rejimler gaye değildir, va
sıtadır. Onun için, rica ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, sizin de bi
zim de çalışma süremiz bitti efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

O listeleri okurken bir - iki dakikamı almıştınız, onu 
kısaca kullanarak konuşmamı bitireceğim. 

BAŞKAN — Hayır, Senatonun çalışma süresi 
doldu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Tamam, bitiriyorum efendim, cümlemi tamamlayıp 
bitireceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet politikasında getirilen yenilikler veya geti

rilmek istenen yenilikler son derece isabetli olmakla 
beraber, mahkemeler arasındaki görev dağıtımındaki 
bazı tedbirsizlikler mevcut: Örneğin bir mahkeme 

j 2 bin işle çalışırken, diğer mahkemenin 500 işle, 300 
i işle çalışması gibi. 

Hapishanelerin son derece perişan olması ve özel
likle büyük kentlerde, mesela Ankara'da şehir içinde 
son derece muhataralı gelişmelerin mihrakını, nede
nini taşımakta bulunması; 

Çocuk hapishanelerinin gereği gibi yapılmaması; 
Kadınların hapislerle beraber, diğerleriyle beraber 

veya yan yana hapse tıkılmalarının doğurduğu sos
yal ve yüz kızartıcı durumlar; 

Türk Milleti adına hüküm veren yüce hâkimleri
mizin ve savcılarımızın konutsuz ortada kalıp, şunun 
bunun konutlarında kirayla âdeta böyle boynu bü
kük oturmalarına seyirci kalınması ve bu mevzuda 
ciddi, etken bir konut politikasının öngörülmemiş ol
ması; 

Planın noksanlarındandır. 
Bunları da ayrıca önergelerle takdime gayret ede

ceğim. 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı

larımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — 17 . 11 . 1978 Cuma günü saat 

10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
| Kapanma saati : 19.00 

• » » »« 
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TV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Ndbantoğlu'rmn Erzurum ilinin Tortum ilçesi 
gölü civarında bir milli park tesis edilip tatil köyü 
yapımının mümkün olup olmadığına dair soru öner
gesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un 
yazılı cevabı. (7/981) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakanlık tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 

9 . 10 . 1978 
Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Herkesin tatil yapma olanağına kavuşturulması 
için turizmin yarattığı yeni işgücü ve ekonomiye kat
kısı nedenleriyle Hükümetimizce bu konularda geri 
kalmış yörelerimizden olan Doğu Anadolu'ya da 
ilgi gösterilmesini bekliyoruz. Biliyoruz ki, iç tu
rizmin ülke gerçeklerine ve koşullarına göre gelişti
rilip yaygınlaştırılması izlenecek belirli bir politika 
ile gerçekleştirilebilir. Doğu Anadolu'muzun gölle
ri, ormanlık yöreleri, alabalık üreten nehir ve ır
makları kamp, mokamp, tatil köyü yapılabilecek 
yerleri incelenmeye ve etüt edilmeye değer kanısın
dayım. 

Oldukça yoğun işçi nüfuslu illerimizde vardır. 
Bu nedenle; 

Erzurum ili Tortum ilçesi gölü etrafında bir mil
li park tesis edilip göl kenarında bir tatil köyü ve 

birkaç tane de kamp yeri tesisi mümkün olamaz 
mı? 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

2806 
15.11.1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık, Parlamento ile İlişkiler Mü
şavirliği 18.10.1978 gün ve 03120 sayılı yazısı, 

İlgideki yazı eki Erzurum Senatörü Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Erzurum ili Tortum ilçesi gölü 
çevresinde milli park, tatil köyü ve kamp yeri tesisi 
hakkındaki sorusu incelendi. 

Bakanlığımız tüm Türkiye'yi kapsayan ve her 
yörenin turistik potansiyelini saptama amaçlı araştır
ma ve değerlendirme çalışmaları ile ülke ölçeğinde 
sektörel (turizm sektörü) fiziksel planlama çalışma
larını halen yürütmektedir. Bu çalışma sonucunda 
önce ülke, sonra da bölge ölçeğinde öncelikli olan 
yöreler ve yerel noktalar saptanacak, bu kesimler 
detay ölçeğinde projelerle değerlendirilecektir. Er
zurum ili de bu genel çerçeve içinde ele alınarak di
ğer bölge ve iller ile karşılaştırma ile önceliklerin 
saptanması sonucu geliştirilecek kesimler ve gelişti
rilecekleri tarihlerin saptanmasını takiben detay ça
lışmalarına geçilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

»v«><< 
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