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ruMa : , verildi. 

Üçüncü Beış Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Başkan Ba^kanvckili 
Planının (3/906) (S. Sayısı : 747) tümü üze- Sabit Osrnıan Avcı Nurettin Ok 
rinde bir süre görüşüldü. Kâtip Kâitifp 

19 . 10 . 1972 Perşembe günü saat 10,001da Hüseyin Yenipınar Şevket Doğan 
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BAŞKAN : İBaşkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 148 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. _ üçüncü Beş Yıllık (1973 •• 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi- 3/906; Cumhuriyet Se-. 
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (1) 

CBAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Plan üze
rindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
ıO. H. P. Grubu sözcüsü?... 
Gruplar .adına görüşmede sıra O. H. P. de

dir. Acaba ısayın grubun sözcüsü buradalar mı?. 

ıSADRETTiN ÇANGA (Bursa) — Burada 
yok, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahıslar adına görüşmeye geçi
yoruz. 

ALİ NÂKİ ÜNER (izmir) — D. P. Grubu 
adına söz istemiştik. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Üner. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Cum

huriyet Senatosu Muğla Üyesi) — Sayın Baş
kan, bir önergemiz vardır. 

BAŞKAN — öğleden sonra oya koyacağım, 
saat 15,00'te o konuyu oylarım. 

TARİM BAKANI İLYAS KARAÖZ (Cum
huriyet Senatosu Muğla Üyesi) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Üner. Grubu
nuz daha evvel 2 saat 20 dakika görüşmüş bu
lunmaktadır. 

ALİ NÂKİ ÜNER (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

(1) 747 S. Sayılı basmayazı 147 nci Bir
leşim tutanağının sonuna eklidir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının «Ta
rım kesimini» ele alarak eleştirmek istiyoruz. 
Bu konuda Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörü-

"len hedeflerin tutarlılığı üzerindeki tartışmala
ra girmezden önce Birinci ve İkinci Plan dö
nemlerinde tarımın durumunu değerlendirme
mizde fayda vardır. 

Birinci Planda tarım sektörüne ağırlık ve
rildiği ileri sürülerek % 4,2 yıllık büyüme hızı 
hedef alınmış fakat gerçekleşme % 3,2 olmuş
tur. Bu dönemde sanayi sektöründe de hedef 
% 12,3 olmasına rağmen gerçekleşme oranı 
% 9,7'ye düşmüştür. 

ikinci Planda tarıma yatırım yapmanın kay
nak kaybı olduğu ileri sürülerek sanayi sektö
rü, bu dönemde itici sektör olarak seçilmiştir. 
Fakat tarımda % 4,1 olarak seçilen büyüme hı
zı % 3,1 olarak gerçekleşebilmiştir. Aynı dö
nemde sanayi kesiminde de hedef alınan % 12'ye 
karşı ^gerçekleşme % 7,6 olmuştur. 

Son 10 yıl içerisinde 1964'te artış sıfır olmuş 
ve 1965'te sıfırın altında 3,3'e düşmüş, buna 
karşılık 1967'de •% 11,4'e yükselmiş, 1969 da 
tekrar sıfırın altında 0,1'e inmiş ve 1971 de ise 
artış % 9,5 olmuştur. 

Şu rakamlar da göstermektedir ki, birinci 
ve ikinci planlar Türkiye'de tarımın doğal şart
lardan kurtarılmasına etkili olamamış ve öngö
rülen üretim hedeflerini gerçekleştirememiştir. 

Planlamanın bir amacı da sektörler arası ge
lir dağılımlarındaki dengesizliği gidermektir. 
Taran Soklfiriinün 1963'te yurt içi gelirdeki 
faktlcır fiyatı ile payı % 41,2 iken, 1972 yılın
da % 31,1'e, gayırisâfi millî hâsıladaki payı da 
% 35,7 den % 25,9'a düşmüştür, öte yandan ta
rım nüfusu 1983*te toplam nüfusun % 76'sı 
iken 1967'de % 71,3'e ve 1972 'de bu nispet 
% 65'e düşmüştür. Bu demektir ki, 1983't3 gay-
rââfi millî hâsılanın % 41,2'sini faal nüfusun 
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% 77'si, keza daha basitleştirerek ifade etmek 
aıstersek, 1983'te çalışan her 100 kişiden ta
rımda çalışanların gayrisâfi yurt içi hâsılası
nın beher 100 lirasından aldığı pay 54,2 krş. 
1967'de 49.6 krş. ve 1972'de ise 47.84 krş. olup 
10 yıllık nispî gerileme % 11,5'tir. 

Nitekim tarımın altsektörlerinde hu geri
lemeyi görmek mümkündür. 

Bitkisel üretim hedefe yakın açık verir
ken, hayvansal, üretim birinci planda % 5,6 
lık bir büyüme hedefine karşılık sadece % 2,6 
ikinci planda da % 4,8 hedefe göre 3,2 gerçek
leşmiştir. Su ürünleri Birinci Planda % 23 bü
yüme hızı öngörmüşken gerçekleşme % 6, İkin
ci Beş Yıllık Planda ise % 9,1 hedefe rağmen 
gerçekleşme % 5,2 olmuştur. 

Halbuki plan hedeflerine göre hayvancılı
ğın bitkisel üretimden fazla olması öngörül
müşken sonucun ters çıkması, hayvancılıkla il
gili uygulamaların yetersizliği, hayvancılık 
yatırımlarının çok az oluşu, özel sektörde bu 
tip yatırımlar için, sermaye azlığı ve hayvan
cılığın rizikosunu önleyecek tedbirlerin bu
lunmayışı gibi sebeplerden ileri gelmiştir. Bu 
yüzden de plan ve programlarda zikredilen 
hayvancılık projeleri sadece birer tavsiye 
niteliğini taşımaktadır. 

Bitkisel üretim içinde hayvan yemi üreti
mi, çayır - mera ıslahı, mısır ve arpa üretimi 
de plan hedeflerinin çok altında kalmıştır. 

Su ürünleri mübalağalı tutarsızlık göster
miştir. 

Yatırımlar yönünden incelendiği takdirde 
Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde sabit ser
maye yatırımları tarım sektörünün nispî ola
rak aleyhine gelişmiştir. 

Birinci planda % 17,7 olan hedef % 15,3, 
İkinci Planda ise % 15,2 olan hedef % 11,8 ola
rak gerçekleşebilmiştir. 

Tarımda yatırımların Birinci planda % 
03,4'ü kamu, % 36,6'sı özel, İkinci Planda 
% 61,2'si kamu ve % 38,8'i özel sektör yatırı
mı olarak gerçekleştirilmiştir. Diğer sektörle
rin, yatırımları hemen hemen, yarı yarıya ka
mu ve özel sektör tarafından müştereken ta
mamlandığı halde tarımda özel sektör yatı
rımı teşvik edilememiş ve tarımda yatırım 
gücü zayıf kalmıştır. Kredi mekanizması ise iyi 
işleıtilememişıtir. 

Tarım selktlörü samayiim gelişmesine kay
nak aktaracak bir sektör olarak düşünülmüş 
olup, tarımdaki normal tasarrufların tarım 
yatırım ihtiyacından artan kısmı ile değil, de, 
tarım yatırımlarından kısmen veya tamamen 
vazgeçilerek diğer sektörlere kaçırılmak su
retiyle gerçekleştirilmiştir. 

Kısaca ifade etmek icâbederse Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık planlarda tarım nüfusunun 
total ve nispî olarak azalma temayülü, gelir 
dağılımını dengelemeye yetmemiştir. Tarımda 
çalışanların gelirlerinde nispî bir gerileme ol
duğundan, satmalına gücü artmamış ve yerli 
sanayi mamullerinin iç pazar talebi hızlandı-
rılamamıştır. Yıllık icra planlarına girmiş ta
rımla ilgili birçok tedbirler ya hiç ele alın
mamış veya sonuçlandınlamamışto. 

Konunun açıklığa kavuşabilmesi ve üçüncü 
Beş Yıllık Planının daha iyi anlaşılabilmesi için 
Birinci ve İkinci plan dönemlerinde tarımda 
verimi büyük ölçüde etkileyen sulama, güb
releme yatırımlarına değinaneımiz kâfidir. Bu 
iki istihsal vasıtası, verimi % 70 artırmakta
dır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre su
lama ve gübreleme ik hektar başıma tarımsal 
üretim 6 500 T.L. artmaktadır. Buna rağmen 
Birinci Planda 515 000 hektar, İkinci Planda da 
540 000 hektar hedef alınmış buna karşılık 10 
yılda fiilen sulamaya açılan saha bu sahanın 
ancak yarısı kadar olmuştur. Yani, plan dö
nemlerinde büyük sulama yatırımları plan he
definin çok gerisinde kalmıştır. Buna rağmen 
küçük sulamalar plan hedeflerini daha az bir 
yatırımla geçmiş olmakla beraber Birimci ve 
İkinci Plan dönemlerinde sulama yatırımları 
tarım sektörüne hissedilir bir katkıda bulu
namamıştır. 

Halen tarım kesimimde 1 milyon hektar 
halk sulaması ve 900 000 hektar da kamu sula
ması olarak gerçekleştirilmiştir. Henüz sula
nabilecek saha ise 7 milyon hektara yakındır. 
Şu duruma göre, üretim artışında önemli bir 
araç olan sulama yatırımlarına Birinci ve İkin
ci Plan dönemlerimde çok az yer verilmiş ve on
lar da yan yarıya etkili olabilmiştir. 

Gübreleme konuşumda da durum farklı de
ğildir. Gerek Birimci ve gerekse İkinci Beş Yıl
lık Plan dönemlerinde gübrelemede gerçek
leşme oranları düşmüş ve 1970 te % 58'e ka-

— 534 — 
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dar inmiştir. Bu bakımdan planda yer alan 
hedeflerin gerçekleşememesi, gübre tedariki, 
dağıtımı ve kredüendirümıesinin bir proje bü
tünlüğü içerisinde alınmamasından ve iç üre
timin plan hedeflerinden az olmasından ileri 
gelmiştir. Nitekim Birinci Planda 440 000 ton 
olan azotlu gübre hedefi, 154 707 ton, fos
forlu gübre 600 000 tona karşılık 206 349 ton 
olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci Planda ise du
rum daha da düşündürücüdür. Azotlu gübre 
de hedef 1,5 milyon ton iken gerçekleşme 
627 000 ton, fosforlu gübrede ise 2 430 000 ton
luk hedefe karşılık üretim 827 000 ton olmuş
tur. Yani, azotlu gübre üretiminde gerçekleş
me Birinci Planda % 35, İkinci Planda % 41 
olmuştur. Fosforlu gübrelerde ise Birinci ve 
ikinci planlarda % 34 oranında gerçekleşmiş
tir. 

Diğer istihsal girdilerini açıklayarak zama
nınızı alımak istemediğimizden (bu iki anakonu-
ya değinmekle yetiniyoruz. 

Bu özetlemeden sonra şimdi üçüncü Beş 
Yıllık Plan üzerindeki görüşlerimizi arz edebi
liriz. 

Üçündü Planın önemli yanı, 1995 yılına ka
dar uzayan bir perspektif içerisinde ele alınma-
sındır. Gayrisâfi millî hâsıla yılda % 7,9 hız ile 
artacaktır, üçüncü Planda gelişme hızı tarım
da, faktör fiyatları ile, yılda % 3,7 sanayide 
% 11,2 gayrisâfi yurt içi hâsılası ise faktör fi
yatı ile % 7,5 piyasa fiyatı ile % 8 olarak he
saplanmıştır. 

Üretime göre plan döneminde yıllık orta
lama %4,5 sanayide % 11,9 bir artış öngörül-
müsjtür. 

Gayrisâfi yurt içi hâsıladaki sektörlerin 
faktör fiyatları ile payları tarımda 1972'de 
% 26'dan 1977'de % 23'e inerken, sanayiinki 
% 23'ten % 27'ye yükselmektedir. Bu miktar
lar 1965te tarımda % 12 sanayide ise % 37 ola
caktır. 

Sabit sermaye yatırımları bu plan dönemin
de 281,1 milyar lira olarak öngörülmüş olup, 
bunun % 11,7'si tarıma, % 45,4'ü sanayie, % 
42,7'si de hizmetlere ayrılmıştır. Toplam serma
ye yatırımlarının gayrisâfi millî hâsıladaki payı-
% 23.4 olup tarımın payı % 2,75, sanayiinki ise 
% 10,65 dir. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ta
rıma verilen nispî değer azalmakta sanayinin 
önemi ise belirlenmektedir. 

Kamu ve özel yatırım dengesi de ilgi çeki
cidir. üçüncü Plan döneminde kamu yatırım
ları % 56,3, özel sektör yatırımları ise % 43.7 
olarak hesaplanmıştır. Tarım sektöründe ise 
33 milyar liralık yatırımın % 52,7'si kamu 
kesimi, % 47,3'ü de özel sektör tarafından 
sağlanacaktır. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kak 
kınana planlan döneminde %63.4 ve % 61.2 
olan kamu yatırımlarının gerçekleşemediği ve 
özel sektör yatırımlarının da teşvik edileme
diği dikkate alınırsa, tarım sektöründe kamu 
kesiminin yatırımına önem verilmediği anla
şılabilir. Ayrıca kredi durumu da iç açıcı ol
mamıştır. 

Çiftçi yatırımlarını teşvikte en önemli un
sur kredilerdir. Halbuki plan hedeflerine uy
gun olarak kredi artışı sağlanamamaktadır. 
Nitekim İkinci Beş Yıllık Plan döneminde çift
çi kredisi yılda % 4,1 oranında artmıştır, öte 
yandan tarım satış kooperatifleri, ziraî dona
tım gübre kredisinde ise bu artış % 84,5'i bul
muştur. 13 milyar liralık kredinin % 46.9'u 
vadesi geçen borçlar, % 53,1'i vadesi gelme
yen borçlardır. Her ne kadar kredi hacmi 13 
milyar lira olarak görünmekte ise de çiftçi ya
tırımlarına doğrudan doğruya intikâl ede
cek miktar 2 milyar liranın üzerine çıkama
maktadır. Halbuki üçüncü Beş Yıllık Plan ta
rımda özel sektör yatırımlarını 15.6 milyar 
lira olarak öngörmüştür. 

1972'de tarımın faal nüfusun % 65'ini teş
kil ettiğini, bunun 1995 yılında % 25'e düşece
ği hesaplanmıştır, fakat tarımdaki nüfus aza
lışının gelir dağılımındaki dengesizliğinin dü-
zeltilemediğini de görmekteyiz. 

1972 yılında gayrisâfi yurt içi hâsılasının her 
100 lirasının 28.1 lirasını, çalışan her yüz kişi
sinden 651 paylaşıyor. 1977 ise bu 23,4 T.L. sini 
58 kişi, 1937'de 16. T.L. sini 42 kişi, 1995 yılın
da lise 10 TL. sim 25 kişi alıyor. Bu duruma 
göre tarımda çalışan 1 kişi gayrisâfi yurt içi 
hâsılasının her 100 lirasından; 

1972'de 43.2 kuruşunu, 
1977'de 40.3 kuruşunu, 
1987'de 38.1 kuruşunu, 
1995'te 40 kuruşunu pay olarak alabilecek

tir, Bu hesap tarımda çalışanların gelirlerin-
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de nispî olarak gerilemenin devanı edeceğini, 
bu nispî gerilemenin 1972'den 1937 yılına ka
dar 15 yılda % 11.8 nispetCni "bulduğunu gös
termektedir. 1995 yılında bile tanımda çalı
şanların nispî kaybı ödenememektedir. 

İBıu önem tarımda kabul edilmiş bulunan 
gelişmelerin, gerçekleşmesi halinde bile böy
ledir. İkinci Beş Yıllık Plan uygulama ve ne-
tlkeleri evvelce de belirtildiği gibi tarım keri
minde hedeflerin daima altında kalındığını 
projelerden, yatırımlardan, ilgiden ve uygu
lanmadan nasibinin az olduğunu görerek, bun
dan sonraki planlarda da durumun aynen de
vam edeceğini ve tarım- için seçilmiş hedefle
rin çok altında kalınarak yukardaki gelir 
dağılımındaki dengesizliğin daha da şiddetle
nebileceğin! iddia etmek kötümserlik sayılma
malıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda imalât sanayiinin 
yapısı ve hedefleri incelendiğinde yatırım mal
ları sanayiinde karayolları taşıtlarına % 27.1, 
makina imalâtına % 20.6 ve madenî eşya ima
lâtına % 20.8 oranında yer verildiği halde, ta
rımın en «nemli girdilerinden olan tarım âlet 
ve makinaları içCn ise imalât oranı sadece 
% 9,6 olup, 1972 yılına göre 0,2 bir artış sağ
lanmıştır. öte yandan ara malları sanayii için
de de gübrenin yeri % 3.9'u teşkil etmekte olup 
aynı kaitagoıride yer alan kimya, petro - kim
ya ve petrol ürünleri için bu oran % 40,2 ola
rak öngörülmüştür. İmalât sanayiinde tarım 
âlet ve makineleninin yatırım değeri % 1.77, 
gübre yatırım değeri ise % 5.32 olarak hesap
lanmıştır. Bu oranlar da göstermektedir ki, 
sanayileşme çabalarında, tarımun prodüktivite
sini artırmak ve tanımda gelir artışını des
teklemek istikâmetinde tanına dayalı ve ta
rımı destekleyici yönde planlama hedeflen 
seçilmemiştir. Oübre sanayii, kâğıt sanayii ile 
hemen hemen aynı seviyede mütalâa edilmiş, 
tanm âlet ve makinalan da elektronik yatıran
larla eşit tutulmuştur. 

İBirinci ve İkinci Plan ulygulamalanna ba
karak bu dönemde de hedeflere ulaşılamaya
cağı kanısını taşımaktayız.. Hedeflere ulaşa
bilmek için yatıran tablosu !hiç de yeterli de
ğildir. Üçüncü Beş Yılda 650 000 hektar yerine 
asgarî 1 milyon hektar arazinin sulamaya açıl
ması, istihsal girdilerinin Devletçe sübvansi

yonu, üretim hedeflerine uyacak tohumluk, fi
dan, 'damızlık, âk't ve makina, gübre ve kredi
nin zamanında temini için gere'k'd tedbirlerin, 
alınmadı, fiyat ve pazar politikasının, ciddi
yetle izlenmesi zorunludur. Mevcut Üçüncü 
Beş Yıllık Planda bu hususlardan büyük bir 
kısmının tavsiye ve temenni niteliğinde oldu
ğu, öte yandan sektörler arasında tanımın ge
lir dağılımı yönünden dar boğazlara itildiği 
gömülmektedir. 

Tarım sektörü, düşük maliyetle mal üret
tiği sanayiye işgücü ihraçetiiği, sermaye te
şekkülüne katkıda bulunduğu, ihracata dö
nük olduğu Ve sanayi mamullerine iyi bir pa
zar olduğu ölçüde millî ekonomiye destek 
olabilmektedir. !Bu isöylenenleırin gerçekleşe
bilmesi için iyi fiyat ve pazar şartlan yanın
da üretim için zorunlu olan yatırım, kredi güb
re, tohum, âlet ve ekipman, danmUk mücade
le ilaçlan gibi istihsal girdileri ve verimli bir 
üretim için lüzumlu araştırma, eğitim ve ya
yım hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınma
sı zorunludur. Bu halkalardan birinin kopuk 
olması, tarım sektörünün verimini mutlaka dü
şürür. 

iNitekim Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan
da bazı konularda yatının, .bazı ürünlerde kre
di bazı ürünlerde fiyat ve pazar ve bazılann-
da da gübre ve tohumluk yetersizliği tahdit 
edici faktör olarak verim üzerinde etkili ol
muştur. 

Bu noksanlıkların yıllık icra planlannda 
ne derece esneklik kazanacağını kestirmek 
güçtür. Bu sebepten Üçüncü Beş Yıillık Planın 
tarım kesimi için hamleci değil frenleyici bir 
vesika olarak gördüğümüzü arz eder, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Plan üzerinde kişisel görüş
lerini arz etmek istöyem sıayın milletvekillerine 
söz vermeye başlıyorum, 'Söz sırasını arz edi
yorum: 'Sayın Tosyalı, Sayın Kürşat, Sayın Ça-
kıroğlu, Sayın Şener Sayın AJbibas, Sayın Yaşa, 
Sayın Baytürk, Sayın Kabadayı, Sayın Akova, 
Sayın Okyayuz, Sayın Aygün, Sayın Çetinkaya, 
Sayın Karagfözoğlu, Sayın Mutlu, Sayın Başer, 
Saym Savcı, Sayın Seydi'beyoğlu, Sayın Kangal, 
Sayın işgüzar, Saym Erogan, Sayın Doğan, Sa
yın Aksoy. 
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life söz S*iym Tosyalı'nın, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Dev
let Planlama Teşkilâtımızın sayın mensupla
rı, Sayın Bakanımız, hepinizi en derin saygıla-
ranüa selâmlayarak sözlerime taşlıyorum. 

Mulhijerem arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınana Planının, tümü üzerinde yapılan mü
zakereler şurasında Millî Güven Partisi sözcü
sü çeşitli konular arasında bilhassa geri kal
mış yurt 'bölgelerinin kalkınmasını sağlayıcı 
tedbirlerin önemi üzerinde ısrarla durmuştur. 
Millî Güven Partisi Grabu mensubu olarak yü-
rekltea paylaştığım bu görüşlerin ışığı altında, 
sosyal adaletin gerektirdiği dengelenme ilgili ol
mak üzere kişisel düşüncelerimi arz etmek için 
huzurunuzdayım. Maruzatımda vereceğim ör
nekler aslında yalnız bir ilin veya bir ilçenin 
dert ve meseleleri değil, aynı vel/a yakın du
rumda olan yurdumuz köşeleaünin de birlikte 
düşünülmesine imkân verecek mahiyettedir. 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım, 
kalkınma planının gayesi, yurdumuzda böl
geler arasında, sektörler arasında, milletimizi 
teşkil eden zümreler arasında dengeli bir kal
kınmayı sağlamaktır. 

İkinci gaye; medenî dünyaya nazaran fakir, 
geri kalmış ve kalkınma ihtiyacında olan Türki-
yemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak 
ve aradaki geri kalmışlık farkını planlı şekilde 
azaltmaktır. Bu maksatla Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma planları yapılmış ve uygulan
mıştır ; şimdi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının müzakeresini yapmaktayız. 

Sevgili arkadaşlarım, Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık planları teferruatlı olarak tetkik etti
ğimizde göreceğiz ki, bu planlar memleketimi
zin bölgeleri arasında, sektörleri arasında den
geli kalkmmaiyı gerçekleştirmeyi, köy - şehir 
arasındaki dengeyi sağlamayı derpiş etmiş
lerdir; fakat gerek Birinci ve gerekse İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma planlarının tatbikatı maa
lesef yazılı olduğu şekilde tecelli etmemiştir. 
Bu sebeple, Türkiyemiz hudutları ilcinde bir 
bölige diğer bölgeyle, bir vilâyet diğer bir 
vilâyetle, bir sektör diğer bir sektörle muka
yese edildiğinde, köy ve şehir birbiriyle kar
şılaştırıldığında, meslek grupları birbiriyle 

mukayese edildiğinde maalesef çok acı ıstı
rap verici bir dengesizlik yaratıldığım gör
mekteyiz. Meseli, Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları dâhilinde Bursa vilâıyetiyle Mardin 
vilâyeti, Siirt vilâyeti, Kastamonu vilâyeti ara
sında gelişmişlik - geri kalmııştılk farkı en azın
dan 80 ilâ 100 sene civarındadır. Köy ile şehir 
arasındaki kalkınmışlık - geri kalmışlık far
kı da yine en azından 50 ilâ 100 sene arasında
dır. Anadolunun küçük kasabalarcndaki esnaf, 
sanatkâr ve çiftçilerin durumuyle, muayyen 
büyük şehirlerimizdeki bu nevi zümre ve sek
törler arasındaki fark yine 50 ilâ 100 sene ara
sındadır. Plan, memleket dâhilinde dengeyi 
sağlayacak şekilde hazırlandığı halde, maale
sef tatbikatı derpiş edilen maksat istikame
tinde gerçekleştiâflmemiştir. 

Planlar, Türkiye'yi Batı Avrupanın ilerle
miş medenî memleketleri seviyesine kısa za
manda ulaştırmayı vaat ettiği halde, maalesef 
bu da belirtilen galye, ilke, strateji ve hedef
lere uygun olarak tatbik edilmemîLşiir. 

Sevgili arkadaşlarım, planı (yapmak ne ka
dar önemli ise, planı uygulamak da o kadar 
önemlidir. Biz, Anayasayı uygulamayanları en 
ağır cezalarla ve hatta idamla cezanlandınyo-
ruz, cezalandırdık da. Çeşitli kanunlairi, bu 
Meclisin yaptığı çeşitli kanunları tatbik et
meyen, ihmal eden, suiistimal edenleri ceza
landırıyoruz, meslekten atıyoruz. Yüce Mec
lisçe Türkiye'nin refah ve saadeti için kabul 
edilen kalkınma planlarını hakkiyle, ruhuyle; 
metniyle tatbik etmeyenlere ne yapıyoruz?.. 
Hiçbir şe<y. Bunun neticesi ne oluyor muhte
rem arkadaşlarım?.. Bunun neticesinde Tür-
kiyemizde sosyal, kültürel, iktisadî bunalım
lar farklılıklar doğuyor. Ondan sonra iç huzur, 
dış güvenlik bozuluyor, birçok arzu edilmeyen 
siyasal müdahaleler, patlamalar oluyor. Bütün 
bunun sebebi, planın iiyi tatbik edilmemesinden 
doğmaktadır arkadaşlarım. 

Bu sebeple, planı ne kadar iyi yaparsak ya
palım, planı yapma özentimiz kadar, planı Yü
ce Meclisçe benimsediğimiz kadar bütün siyasî 
kuruluşlarımızın, gelecek siyasî iktidarlarımı* 
zm plana sahip çıkması, daha planın başlan
gıç müzakerelerinde planı zedeleyici, gölgele-
jici bir eda içinde değil, onu benimseyici, da
ha iyi yapıcı ve tatbikatında, müşterek gaye-

•— 537 — 



M. Meclisi B : 148 19 . 10 . 1972 O : 1 

ye ulaşmasında birlik ve beraberliğin sağlan
ması yönünde hareket etmemiz gerektiği inan
andayım. 

Mulhterem arkadaşlarım, müzakeresini yap
makta olduğumuz Üçüncü Beş Yıllık Planı ve 
bilhassa 22 seneyi kapsayan uzun vadeli plan 
görüşleri, kanaatime göre memleketimizin ih
tiyaçlarına gayet uygun olarak hazırlanmıştır. 
Bu planın hazırlanmasında büyük gayreti, eme
ği geçmiş olan, başta Sayın Ferid Melen olmak 
üzere bütün Hükümeti ve bu Hükümet içerisin
de planla ilgili çalışmalara nezaret eden Sayın 
Devlet Bakanı Baykara, Sayın Devlet Planlama 
Müsteşarı Memduh Aytür ve Sayın çalışma ar
kadaşlarına teşekkürlerimi sunarım. 

Plan, genel olarak iyidir arkadaşlarım. 
Plam, Anayasamızın emrettiği karma ekonomi 
prensiplerine uygundur. Plana şu veya bu is
mi takmak, onu gölgelemek doğru değildir. 
Plan bu haliyle, kemaliyle, tam tatbik edildi
ği takdirde özlediğimiz kalkınmayı sağlaya
cak durumdadır.. Ancak, ben planın yapısın
da değil, daha çok tatbikatı üzerinde, denge
yi sağlayamaması üzerinde duracağım. 

Memleketimizde plan tatbikatı yüzünden, 
dikkat buyurun; plan hazırlaması yüzünden 
değil, daha çok plan tatbikatı yüzünden den
gesizlikler olmuştur. Şöyle ki: 

1. Bölgelerarası dengesizlik. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek 1 nci plan
da ve gerek 2 nci planda, gerekse bu plan
lara istinaden hazırlanmış olan Hükümet 
programlarında ve bu programlara istinaden 
hazırlanan yıllık bütçe programlarında «böl
gelerarası denge sağlanacak» dendiği halde, 
maalesef üzüntüyle belirteyim ki, bu denge 
sağlanamamıştır. Misal mi?.. Belli. Mardin, 
Siirt, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Çankırı gibi 
vilâyetlerimiz bu dengesizliğin baş örnekleri
dir. Benim seçim bölgem Kasfcamonuda 67 vi
lâyetimiz içerisinde ihmal edilmişlikte, geri 
kalmışlıkta başta gelmektedir. 

Mulhterem. arkadaşlarım, bir vilâyet düşü
nün ki, 50 yıl evvel İstiklâl Harbinde şehit olan
ların % 73'ü o bölgenin insanları; bir vilâyet 
düşünün ki, gazi onların, malûl olanların, bu 
vatan ve bu millet için gazi olanların % 62'si 
Kastamonu ve çevresinin evlâdıdır. Fakait, bir 
vatan düşünün ki, bu kadar büyük kan ve can 

fedakârlığına karşı 50 yıl evvel 6 sahil ilçesi
nin hiçbirinde iskele, balıkçı barınağı, limanı 
yoktu, bugün yine yok. Bir vilâyet düşünün ki, 50 
yıl evvel 6 sahil ilçesi arasında tekerlekli va
sıta işlemiyordu, bugün yine işlemiyor. Bir vi
lâyet düşünün ki, Başkent Ankara'sından il 
merkezi Kastamonu'ya kadar 250 kilometrelik 
yolu 8 ilâ 12 saatte almaktadır. 

Bir vilâyet düşünün ki, İstiklâl Harbine iş
tirak eden, gerek istanbul'dan, gerek yurdu
muzun diğer taraflarından İstiklâl Harbi cep
helerine gelen cephaneyi, dış yardımı, İstik
lâl Harbi cephelerine iltihak eden vatanper
verleri, Karadenizin dalgalariyle mücadele ede 
ede, denizde boğula boğula bir balıkçı barı
nağından yoksun olarak, bir iskeleden yok
sun olarak, bir limandan yoksun olanak onu 
icabullesin, ondan sonra da Karadeniz sahille
rinden il merkezi Kastamonu'ya Kastamonu' 
dan da Ankara'ya ve oradan da İstiklâl Harbi 
cephelerine çarı'klariyle, gök donlu esvapla-
riyle, katırlariyle, merkeplemiyle, kağnılariyle 
cephaneyi taşısın ve cephanede; tekrar edi
yorum arkadaşlar, ben bir kurmaıy albayım, her 
şeyiyle oranın % 73'ü Kastamonu ve bölgesi
nin evlâdı. 

Hal böyle olmasına rağmen ne 1 nci plan
da, ne 2 nci planda maalesef dengeli kalkın
madan bahsedildiği halde Kastamonu Türkiye' 
nin bir parçası değilmişçesine, Kastamonu'nun 
500 bin nüfusu bu milletin bir evlâdı olıma-
mıışçasına tamamiyle ihmal edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bu Yüce Millet 
Meclisinin çatısı altında olan her milletvekili 
yalnız bölgesinin milletvekili değil, 50 yıldan 
beri Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletve
kili, Türkiye'nin milletvekili olduğu halde 
herkese kendi bölgesinin kalkındırılmasına bak
mış ve fakait o bölgeyi, bizzat kendi bölgesini 
kurtaran evlâtların geldiği Kastamonu böl
gesini tamıamiyle ihmal etmiştir. İşte Bursa, iş
te Eskişehir, İşte İzmir. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Kars, 
Kars. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet, 
Kars da, Gaziantep de, Maraş'ım da aynı kahra
manlık diyarlarından örneklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, yalnız Kas
tamonu'nun bir evlâdı olarak değil, bu ka-
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dar hunharca.. - Ben bu kelimeyi artık kulla
nıyorum arkadaşlar, bu kürsüye uygun değil 
ama bu kelimeyi kullanıyorum - ihmal ©dilen 
bir bölgeden daha teferruatlı bazı örnekler 
vereceğim. Vicdanlara hitabedeceglm, akla ve 
mantığa hitalbedeceğim. Planın tatbikatında ar
tık bu türlü haksızlık, dengesizlik ve çok daha 
ileri adaletsizlik olmaması lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım, ben, istiklâl Harbinin 
başında ceplhede şehidolan bir babanın evlâdı 
olarak annemin kucağında, cephane taşıyan an
nemin kucağında, önünde 3-4 tane kağnı, sır
tında cephane küfesi, kucağında ben vardım. 
Kışın kar altında, yağmur altında cephane çe
ken bir dul annemin yavrusuydum. 50 yıl ev
vel bu cephanenin çekildiği Kastamonu - Tos
ya yolu ne halde ise bugün yine aynı halde. 

Muhterem arkadaşlarım, 50 yıldan beri, ıs
rarla söylüyorum; Kastamonu - Tosya yoluna 
bir buldozer girmemiştir, faaliyete geçmemiş
tir. Bu ne biçim devlet, bu ne biçim hükümet, 
bu ne biçim plan, bu ne biçim plan tatbikatı? 
Planlı devrede 50 yü evvel bir yol nasılsa, 
yine aynı olması Yüce Millet Meclisi için de, 
hükümetler için de artık bu bir yüz kar ası
dır. 

Arkadaşlarım, 3 seneden beri içinizde bu
lunuyorum. Belki şu kürsüden bu dertleri en 
az 40 defa diile getirdim. Netice.. 

BAŞKAN — Beş yıllık planda bile getir
diniz beyefendi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Gerek Beş 
Yıllık planlarda, gerek bütçe müzakeresinde, 
gerekse çeşitli vesilelerle çok defa dile getir
dim Sayın Başkanım ve fakat kim dinliyor. 

Sayın Hükümetten, Yüce Parlamentomuz
dan, bu ihmali yapanların Anayasayı ihlâl 
edenlerden çok daha fazla suçlu olduğunu hu
zurunuzda belirtmek istiyorum. Bu kadar bü
yük dengesizlik, bu kadar büyük haksızlığı 
yapanlar, Anayasayı ihlâl edenden çok daha 
fazla suçludur. 

Ben Hükümeti, bu kadar güzel plan yap
makla tebrik ve takdir ederken, bu planın tat
bikatını da aynı vatanperver düşünce ile tat
bik etmelerini kendilerinden istirham ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır Sayın 

Tosyalı. Kişisel görüşleri uzatmak, böyle bir 

çığır açarsak mümkün değil. İstisnai muame
le yapamayız, reye de koyamam; çünkü 20 da
kika olarak Genel Kurulun kararı var. Bir da
kikanız var efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Kastamonu'da Türkiye'nin en 
fazla orman mahsulü var, kâğıt fabrikası 
yok. Türkiye'nin, Zonguldak'tan sonra ve on
dan çok daha zengin maden ocakları var; 
fakat işleten yok. Azdavay'da, yüzünde antra
sit kömür madenleri olduğu halde işleten 
yok. Devrekani - Taşköprü, - Çatalzeytin ara
sında dünyanın en zengin - tahlilini yaptırıyo
rum iki senedir - demir madeni cevheri var, 
hem de % 67 tenörlü - Kongo'dan daha zen
gin - ve fakat buna lütfen bir sonfcaj kuracak 
bir makam yok arkadaşlar. 

Netice olarak şunu arz ediyorum: Planın 
tatbikatında; Sayın Hükümetten istirham edi
yorum; Kastamonu'da kâğıt fabrikası, Kasta-
-nonu'nun yolları, Kastamonu sahil ilçelerinin 
liman, iskele ve balıkçı barınakları, orada is
tihsal edilen mahsulün yerinde değerlendiril
mesi, işsiz, fakir, orman idaresinin, bir zulüm 
idaresi şekline dönüşmüş olan idaresinin ıslah 
edilmesini rica ediyorum. 

Plan tatbikatında bu hususların mutlaka 
dikkat nazara alınmasını saygılarımla Yüce 
Meclis huzurunda Hükümetten istirham edi
yorum. Planın Yüce Meclisimize, milletimize, 
vatanımıza hayırlı ve başarılı olmasını diler, 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşad, buyu
runuz efendim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben, Üçüncü Beş Yıllık Planın tamamını ye
terince inceleyebilmiş değilim. Onun için ev
velâ özür dilerim. Bunun sebebi biraz da zan
nediyorum ki, Meclisin bu işi yönetenlerine 
aidolmıak gerekir. Çünkü, 1 200 küsur sayfalık 
koca bir kitap ve 5 senelik, hatta yeni getirdi
ği ülkeleriyle 22 seneyi kapsayan ve Türkiye'nin 
hayatına son derecede geniş bir etki yapacak 
olan bu plan üzerinde 24 saat hatta, daha kısa 
bir sürenin yetmeyeceği aşikârdır. Sayfalarını 
karıştırmak dahi, bugünkü meşguliyetlerimiz 
içerisinde, yani Meclisin bir taraftan çalışır
ken, bir taraftan da bunu incelemesi her hal-
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de yefterli olmayacaktır. Bu bakundam, öyle 
zannediyorum ki bundan sonraki çalışmaları
mızda, böyle memleketlin hayatî önem verilen 
22 senelik 1995 yılıma kadar bir devreyi kapsa
yan hayatî bir konusunu böyle 24 saat içerisin
de bize tetkik ettirterek, kamaatlarımızı almak 
ve oya gitmek, bence Meclis Başkanlığımızın 
bir zaafı olsa gerektir. Burnu burada belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; kitabı incelemek 
için şöyle bir karıştırdığım zaman, konuların 
da son derecede dağınık olduğunu görmüşüan-
dür. Yani bir konuyu kitabın içerisinde derili 
toplu bulamamaktayım, yani (bulunamıyor. Me
selâ, enerji konusu bütün kitabın içerisine 
serpilmiş gibidir. Bir tarafta, geçmiş yılların 
getirdiği tecrübeler gösteriliyor. Diğer tarafta 
bir politikadan bahsediliyor. Başka bir yerde 
üretim miktarları veriliyor. 'Başka bir mevzu 
dolayısıyle memleketün geleceğine raci olan ihti
yaçları belirtiliyor. Yani, hepsini bir arada 
bulup, bir mukayese yapmak imkânı sağlana
mıyor. Onun için bu kitabın mutlak surette 
uzun sürede tetkik edilmesi gerektiği kanısın
dayım. Bütün buna rağmen, 3 ncü Beş Yıllık 
Planım ve özellikle 1995 yılına kadar sâri olan 
bu kalkınma hamlesinin her türlü etkenini ge
tiren bu önemli çalışma veya kitabın üzerinde 
ve temelinde yatan en mlühiım faktör, kanaa-
tımca enerji konusudur. Bu nedenle, enerji 
'konusu üzerinde yaptığım kısa etüdün, bende 
bıraktığı intibaı arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin bugün 
bir sanayileşmeye gittiği hepimizin malumudur 
ve dünyada milletler ancak sanayie yöneldikle
ri takdirde gelişmektedirler ve o suretle kalkın
maktadırlar. Bugün tarımı kendisine rehber 
edinerek kalkmabilmiş hiç bir devlet yoktur. 
Bunun örnekleri, hepimizin bildiği gibi, in-
gilteresi, Almanyası ve Birleşik Amerikası ve 
benzeri devletlerdir. Türkiye'nin elb etteki ta
rımı da beraber sürükleyen bir sanayileşmeye 
gitmesi, çok arzu edilen bir huisus olmalıdır. 
Ancak Türkiye, eğer Ortak Pazarda başarı ka
zanmak istiyorsa, mutlaka sanayie yönelmesi 
lâzımdır ve plan da zaten bunu dikkate almış 
bulunuyor, zammediyorum. 

Böyle olunca sanayiin temel unsuru enerji
dir. Enerjiye gereken ehemmiyetin verilmedi
ği, bu kitapta görünmektedir. Esasen, kitabı • 
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şöyle bir karıştırdığınız zaman göreceksiniz M, 
rakamlar da maalesef yanlıştır, birçokları yan
lıştır; hattâ yanlıştan kastım şudur, küçültül
müştür. Türkiye'nin enerji ihtiyacı bugün 11 
milyar KW/Saattir. 1995 yılında hedef olarak 
125 milyar KW/ISaat gösteriliyor. Acaba böy
le mi olmalıdır? Bugün bize benzeyen bir mil
leti, bir memleketi size misal vermek isterim: 
ispanya, Türkiye'ye çok benzeyen bir memle
kettir. Bunun 1970 yılındaki elektrik üretimi 
56 milyar KW/Saattir. Yani aynı tarihte Tür
kiye'nin ürettiği 8 milyar; ispanya'nınki ise 
58 milyar KW/Saattir. Şu halde, Türkiye'niaı 
hedef olarak aldığı 1977 yılındaki hedefi 20 
milyar gösteriyor. Halbuki, yetlkiHi mercilerden 
benim daha evvel aldığım ve komisyonlarda 
y&tki ile savundukları miktar 22 milyar küsur
dur, yani 22 400 000 000 KW/Saattir. Simidi 
22 400 000 000 KW/Saati 20 milyara düşürmek, 
bir nevi bu tehlikeyi görmemeye kendini ceb
retmek, demek oluyor. Yani Türkiye'nin asıl 
sorunu enerji olduğuna göre, buma mümkün ol
duğu kadar az temas etmeyi ve planda da bumu 
dağıtmayı, gizlemeyi sanki başarır gibi bir gay
ret sezilmektedir. Bugün eğer biz sanayide 
tanımda kalkınmak istiyorsak ve eğer biz Or
tak Pazarda söz sahibi olmak istiyorsak, mut
lak surette emerj iye gereken, ehemmiyeti vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Bugün Türkiye'de maalesef teknik sahada 
yeterince isabetli projeler yapmadığımız açık
tır. Bir hidrolik santral için proje yapılıyor, 
senelerce raflarda bekliyor. Tesadüfen her 
hamıgi bir şekilde eğer ortaya alınırsa, bunun 
ömrü 8 ilâ 10 seme sürüyor. Yani, medenî 
memleketlerle mukayese edildiği zaman, ara
mızda büyük bir mesafe vardır ve planladığı
mız devrelerde hiç bir zaman biz bu tesisleri
mizi devreye alamamaktayız. Burnum em güzel 
örneği, termik santrallara misal olmak üzere, 
üzerinde şimdi çalışılan Seyiltömer ve hidrolik 
santrallarda da Keban hikâyesi... 1971'de gele
cek olan ve Türkiye'ye 6 milyar KW/Saatîik 
bir güç getirecek olan bu tesis, 1972 - 1973 -
1974 - 1975 olarak söyleniliyor. Ben öyle zan
nediyorum ki, 1976'ya kadar gidebilir, hâlâ 
ne olduğu belli değildir ve bumun Türkiye'ye 
getirdiği büyük yük de, ayrıca dikkati çeken 
bir husustur. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'yi yıkan 
nedenlerin başında bence, bu nevi yatırımlar 
gelmektedir. Meselâ Keban için her sene dev
reye girememesinden dolayı, borç dolaynsıyle 
onun malî durumuna 300 ilâ 400 milyon bir faiz 
eklenmektedir. Türkiye'de 1 KW/Saat enerji, 
memleket hizmetine dönüştürüldüğü zaman, 
Türkiye'ye 1 ilâ 2,5 yıl arasında bir fayda sağ
lamaktadır. Şimdi düğününüz: 6 milyar KW/-
Saatlik bir enerji bir sene devreye girememiş
tir. Bunun bir senede beher KW/Saati 1.— TL. 
olursa, neticede bu 6 milyar lira yapar; 2 lira 
olursa Türkiye'nin kaybı 12 milyar liraya va
rır; 4 sene olursa, o zaman Türkiye yıkılmış 
demektir, aziz arkadaşlarım. Bu hesapta faiz
leri hariç tutuyorum. 

Şimdi, bu hikayelerin arkasında, Türk Dev
letimi,' Türk Milletini kalkınmaya çabalamak; 
bence teknik elemanlarımızın son derecede üze
rinde hassasiyetle duracakları bir konu olma
lıdır. Ben komisyonlarda bu konuyu hakika
ten üzüntü ile ve daima belirtoıişimdir. «Bu
sun eğer Almanya'yı güçlendiren, «Alman Mu
cizesi» ni yapan insanlar düşünürsek, politika
cıları değil, teknik elemanları saymamız lâzım
dır», demişimdir. Yani kalkınmada şeref, da
ima teknik elemanlarındır. Elbetteki bu gecik
melerin, bu bedahdin, bu son derecede yüz 
kızartıcı durumların vebali ve günahı da teknik 
elemanların olacaktır. 

Binaenaleyh, Türkiye'yi böylesine çelmele-
mek ve onu bu şekilde piyasalara çıkartmak 
ve Türkiye'yi ümitler peşinde, ümitsizlikler içe
risine düşürmek, elbeltteki vatanperverlik duy
gularıyla da bağdaşamaz. Ben şahsen enerji 
konusuna, Planlamanın yeterince önem verme
diği kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; çok esefle beyan 
etmek isterim : 

Çare olarak Türkiye'yi, gaz türbinleriyle ida
re eden biir idarenin önünde, Devlet Planlamaya 
esir olmuş gibidir ve planlamaya almıştır. Muh
terem arkadaşlarım, bugün araya girdiğini, 
gireceğini söyleyerek, bu tesislere yer veren
ler; bugün Aliağa'daki, izmir'deki türbinlerin 
geceli gündüzlü çalıştığını, iki sene sonra da 
tekrar bunların değiş'tirilmesi gerektiğini, el
betteki dikkate alacaklardır. Bununla Türki
ye'de bir sanayi kurmanın hayal olduğunu ve 

bu kitapların hiç bir değer taşımadığını, kendi
leri plancı olarak kabul etmeye mecburdurlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bir gaz türbininin 
KW/Saati 76 kuruşa maloluyor. 5 - 6 kuruş
la maledeceğiniz bir enerjiyi, 76 kuruşla siz 
sanayiinize vereceksiniz ve bununla Ortak Pa
zara rekabet edip gireceksiniz; bu bir hayaldir 
aziz arkadaşlarım, hayaldir. Realiteye samıimd-
yetle girmek lâzımdır. 

Sonra, bir çare getiriyor: Devlet Planlama 
bunu nasıl almış? Daha evvel biz bunu komis
yonlardan tartıştık. «Enerji ithal edecekmiş» 
Nereden ithal edeceksiniz aziz arkadaşlarım, 
enerjiyi kimden, nasıl ithal edeceksiniz? Ener
jiyi «Demirperde» den ithal edebileceksiniz. 
Biz başka kimden enerji alabiliriz? Yunanistan 
ile aramızdaki durum bellidir. Yunanıiıstan'ın 
kendi durumu zaten meydandadır. Kimiden 
enerji alacaksınız ve kimin esiri olacaksınız? 
Hem Devlet olarak ve hem de ekonomi yönün
den esiri olacaksınız. Yani şalter onun elinde
dir, zincirler onun elindedir ve siz enerjide, 
sanayide kalkınma ve plan yapıyorsunuz. Böy
le plan olmaz, aziz arkadaşlarım. Temel un
sur, enerjidir. Türkiye İde enerji meselesini 
halletmeyen hiç bir Devlet, sanayileşmede tek 
söz sahibi olamaz ve planı da yapamaz, kanaa
tindeyim. 

Şimdi, hakikatler böyle iken, bunu serpiş
tirip, görmemezlikten gelmek, realiteye uy
gun değildir. Eğer «Aliağa'da gaz türbinleri
nin KW/Saatini 76 kuruşa elde etmiyoruz. Ve 
biz bunu sadece 2 saat ara devrelere girdiriyo
ruz.» diyorlarsa; lütfen gelip burada söyle
sinler. 

Eğer kendi planlarında verdikleri hedefle-
ro ulaşmaktaki aczlerdni itiraf etmekten kaçı
nıyorlarsa, gelsinler burada desinler ki; «Biz 
planın şu şu sayfalarına dışardan ithal edece
ğimiz şeklimde bir maddeyi getirmedik» desin
ler. Getirmişlerdir; çünkü vardır, maalesef 
plana girmiştir ve Rusya'ya, «Demirperde» ye 
bizi maalesef bağlayacaklardır. 

Bunun tartışmalarını biz komisyonlarda 
yaptık. Ben burada kısmen, bugünkü Devlet 
Planlama Teşkilâtını mazur görebilirim. Çünkü 
bu, çok eski bir konudur ve bugün TEK'in ba
şında bulunan ve TEK'i idare eden arkadaşla
rın tutumu buldur. 
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Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de bir iş
sizlik meselesi mevcuttur, bunu hepimiz bili
yoruz. Gruplar halinde dış memlekete giden 
işçilerimiz sıra beklerler, 5, 6, 7 sene sıra bek
ler ve bundan hepimiz taciz oluruz. Gitmeleri 
için elimizden geldiği kadar yakınırız. Orada 
da durumları zaten bir âlemdir, o husus ayrı 
bir inceleme konusudur. Ben zamanım çok dar 
olduğu için değinmek istemiyorum. Fakat bu 
husus hakikaten yürekler acısıdır. Türkiye 
yüzyıllarca elde ettiği birçok mânevi güçlerini 
orada yitirmektedir ve Türk delikanlıları, Türk 
hanımları orada hacîl durumlara düşmektedir
ler ve bunların hiç sahipleri yoktur. Ellerine 
3 - 5 kuruş sıkıştıranlar, binbir müşkilâtın 
içerisinde, sırtlarmdaki yorganlarıyle sanki 
memlekete bir şeyler getirmenin çabasındadır
lar. Bir kısmı da 3 seneyi aştıktan sonra, ora
da çeşitli işretlere, ahlâksızlıklara dalıp git
mek suretiyle Türkiye ile irtibatlarını kaybet
mektedirler. Buna, Çalışma Bakanlığının son 
derecede önemle eğilmesi zarureti, bence kaçı
nılmazdır. Bu hususu ben antrparantez ifade 
ediyorum. Çünkü, bu konu çok derin bir ya
radır. 

Aziz arkadaşlarım, enerji konusunda, Tür
kiye'nin primer enerji kaynaklarına yeterince 
önem verilmediğini görmüşümdür. Bugün hid
rolik santrallerden sadece Ceyhan Havzası üze
rinde 13 tane proje, raflarda örümcek ağları 
içerisinde bekliyor. Bir tanesi yok; zannediyo
rum Arslantaş, ki o da hikâye halindedir ve 
gücü de gayet azdır. Devede kulak mesabesin
de bir güç, ya getirecek, ya getirmeyecektir; 
Keban gibi onun da ömrü uzun uzun hikâyeler 
olacaktır. 

Diğer taraftan Türkiye'de bir linyit konu
su vardır. Linyit konusunda bir eğilimi görür 
gibi oluyoruz, bu bir ışık gibi gözüküyor, tek
rar kayboluyor. Ben zaten burada esefle kay
dedeyim aziz arkadaşlarım: Biz hizmet talebin
de de hassasiyetin içinde değiliz. Bize hangi hiz
meti ne yönde verirlerse, derhal kapıyoruz. 
«Yahu, bu benim yapacağım iş değildir» diye
miyoruz ve bir de bakıyoruz, bir öğretmen 
Enerji Bakanı oluyor. 2 000 Kw/saatlik ben 
şunu yapacağım diyor. Arkasından planlama 
tamamen onu nakzeden bilgileri buraya getiri
yor. Ben bunu anlamıyorum doğrusu. Türkiye 

böylece ileriye gidemez aziz arkadaşlarım. Ya
ni evvelâ kompetan insanların, hâdiselere cid
diyetle el koyan insanların işbaşında olması lâ
zım. Ve bu şekilde işlere talibolmak lâzım. Her
kes kendisine verileni alıyor ve sadece orada 
bir koltuğun, bir paranın hırsı içerisinde kendi
sini kaptırtıp memleketi arkasından sürükleyip 
götürüyor. Çok yazıktır buna. Her konumuz 
böyle. Ben komisyonlarda bunları dile getirmi-
şimdir. İşçi konumuz, sendika konumuz, toplu 
sözleşme konumuz, tavan meselemiz hepsi mem
leketin ayrı ayrı dertleridir ve bu planın bü
yük büyük engelleridir bunlar. Bunların üze
rine samimiyetle eğilinmediği zaman, enerjiye 
yeterince önem verilmediği zaman, hele hele 
enerji mevzularında her katında, her yerinde 
grev mevzuunu yasaklamadıktan sonra Türki
ye'nin bu planı tahakkuk ettirmesi kabil de
ğildir. Benim inancım bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de 
biraz önce bahsettiğim işsizlik konusu meydan
da iken ve Türkiye'de işsizlik meselesi de her 
geçen yıl, her geçen gün hatta bir mesele ola
rak karşımızda bulunurken Türkiye'yi enerji 
konusunda dışarıya bağlamak gibi bir sevdanın 
peşinde giden insanlar, bir zamanlar akarsula-
nmıza sadece hayranlıkla baktığımızı söyleyip 
bizi ayıplayan Avrupalılara misal verir gibi lin
yitlerimiz üzerinde duruyoruz. Bir firma geliyor, 
yetkili bir firma, memleketin en güçlü dalları ile 
işbirliği yapıyor, MTA, Türkiye Kömür İşletme
leri ile beraber işbirliği yapıyor Otto Gort 
firması, senelerce araştırma yapıyor, kocaman, 
size her dilden koca koca kitaplar halinde fizi
bilite raporlarını veriyor, siz bunları alıyorsu
nuz raflarınıza koyuyorsunuz, ondan sonra 
onun tavsiyelerini tabiî unutturmak için de eli
nizden geldiği kadar bir çabanın içerisine düşü
yorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım; Afşin - Elbistan 
mevzuunu ben söylemekten endişe ediyo
rum. Çünkü bölgecilik yapılır deniliyor. 
Hemen burada şunu belirtmek isterim, bugün 
enter - konnekte şebekenin memleketi sardığı 
bir devrede, dünyanın bu istikamete yöneldi
ği bir devrede artık nokta, bölge elektrifikas
yonu yoktur. Bugün satıh memleket elektrifi
kasyonu vardır. Şu halde siz İstanbul'dan al
dığınız bir elektrik enerjisini Artvin'e verebi
lirsiniz ve nitekim bugün büyük bir aşama içe-
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risinde görülüyoruz. Hakikaten Edirne'den Art
vin'e kadar bir şebekenin bahtiyarlığını duyu
yoruz. Ama buna herhalde biz Bulgaristan'dan 
veya Rusya'dan enerji bağlayacaksak o zaman 
bu iş başka bir iştir zaten. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hal böyle 
iken orada bölgecilikten bahsetmek mümkün de
ğildir. Ama Şarki Anadolu'nun yani Doğu-
Anadolu'nun ve özellikle kalkınmamış olan böl
gelerimizin işsizlik konusu üzerinde ayrıca du
rulmaya değer demiştim. 

Şimdi bir linyit buluyorsunuz, Otto Oort 
müşterek verdiği büyük raporunda diyor ki 
buradan Türkiye bir senede 50 milyon ton kö
mür istihsal etmelidir. Yunanistan daha düşük 
kalorili 700 kalorili aynı neviden kömürünü iş
letiyor. Ve milyarlar kazanıyor, enerjisine de 
dünyayı ekliyor. Bizimkinin kalorisi ise 
1 040 - 1 200 kaloridir, çok yüksek bir kalori; 
bunu küçümsüyoruz, neden? Hemen şurada 
antrparantez arz etmek isterim, teknik eleman
larımız birtakım etütlerin peşinde, Amerika'ya, 
Japonya'ya, gider gider gelirler ve rapor verir
ler ve bu raporlar raflarda kalır ve biz daima 
küçük millet olmakta, geri kalmış memleket 
olmakta devam eder dururuz. Onun için bu ko
nuda da bu raporlar daima kenarda kalmıştır. 
Ben bunu Enerji Bakanlığı Müsteşarından iste
dim, kendi yüzüne de komisyonda söyledim, 
bunu saklamışlardır; kimseye göstermezler. Sa
yın Bakanın dikkatine arz etmek isterim bun
ları. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, rapor diyor 
ki asgarî hedef olarak 50 milyon tonu esas ala
caksınız. Burada bulunan kömür miktarı 3 mil
yar 200 milyon tondur aziz arkadaşlarım. Dün
yanın enerjide ve kömür mevzuunda nerelere 
doğru gittiğini hepimiz biliyoruz. Bazı arkadaş
larım bir gün önce burada zikrettiler kömürü 
biz ne kadar süratle bitirirsek, ne kadar ondan 
fazla istifade edebilirsek o kadar fayda sağla
rız. 3 milyar ton, siz 7, 8, 9 milyon ton istihsale 
kalkıyorsunuz, olmaz bu. O zaman elbetteki dı
şardan ithal yaparsınız. Adam diyor ki, bura
dan 50 milyon ton istihsal yapacaksınız. En az 
5 bin megavatı hedef tutacaksınız. 1984 yılında 
50 milyara ulaşacak ve 5 bin megavat, yani 35 
milyar kilovat saatinizi burada elde edeceksi
niz. 
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Ayrıca Türkiye'nin ziraî ürünlerine büyük 
bir darbe vuran tezek yakınımı ve sizin medenî 
olma yolundaki hamlenizi de desteklemeniz ba
kımından bunun yerine kömürü ikame edebilir
siniz, çünkü briket yapılabilir diyor. Ve du
manlı şehirlerinizin pis havasını bundan kurtar
mak için sömikoklaştırılmış olan bunları yakıt 
olarak kullanabilirsiniz diyor. Ve siz tecrübeler 
yapıyorsunuz yani M T A yapıyor, ispat ediyor, 
her şey meydandadır; fakat sizler bütün bu 
olaylara sanki bunlar öbür dünyalarda olan va-
kalarmış gibi, bir gazete haberi gibi seyirci ka
lıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, bir dakikanız 
kalmıştır. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; benim arzım şu : Linyit 
konusunda planlama yeterince eğilememiştir ve 
Enerji bakanlarını tekzibeden rakamlar getir
miştir. 1 nci 5 Yıllık Planın sonunda sadece 300 
ünitelik bir santralı devreye alma başarısını 
gösterivor; 2 ncisini 1978'de zannedivorum gös
teriyor ve ondan sonraları için 3 ncü ve 4 ncü-
leri ki hepsi hepsi 1 200 megavat olacaktır. Bü
tün bu gücü, ki adamın Almanların 5 bin mega
vat dediğinin yerinde siz sadece gördüğüme 
göre de 10 - 12 bin ton, 1 milyon ton bir istih
sali öngörüyorsunuz. Çünkü rakamlara baktım, 
kömür rakamlarında 6,5 milyon ton bugün lin
yit üretiyoruz, nihai devrede 5 yıllık plan dev
resinde hatırımda kaldığına göre 19.5 milyon 
ton olacak. Tabiî Seyitömer ve diğerleri de bun
dan çıkarsa demek ki sizin azamî bu bölgeden 
alacağınız kömür miktarı 15 milyon tonu tutu
yor. 50 milyon nerede, 15 milyon nerede? Ve 
stok da 3 milyar. Düşününüz planlamamızın 
gayretlerini.. Ve nasıl çalıştığınızı da görünüz. 
Enerjinin de nasıl elde edildiğini tasavvur edi
niz. 35 milyar Kw/saat enerji tavsiye ediyor ve 
siz kalkıyorsunuz 300 megavatlık son derece 
cüzi, 3 kere 7 = 21; 2 milyar küsurlük bir mik
tar elde ediyorsunuz. 

Aziz arkadaşlarım, bu, memlekete kıymak
tır. Ve bu konu üzerinde zamanım bittiği için 
sadece bir şeye değinmiş oluyorum. Sayın Baş
kan teşekkür ederim. Saygılar sunarım aziz ar
kadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Necati Çakıroğlu, yok. 
Sayın Ahmet Şener, buyurunuz efendim. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, partimin sözcüsü konuşmadığı için ben de 
konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bilâhara bu hak
kınızı kullanmayı düşünebilirsiniz. 

Sayın Hüseyin Abbas, yok. Sayın Âdil Yaşa, 
yek. Sayın Hüseyin Baytürk, yek. Sayın ihsan 
Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — ilerde söz 
alacağım. 

BAŞKAN — ilerde düşüneceksiniz, şimdilik 
görüşmüyorsunuz. 

Sayın Enver Akova, buyurunuz. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; Türkiye coğrafyada 
olduğu gibi 7 anabölgenin içinde, stratejik yön
den de 10 yılın içinde 59 milyarın, 119 milyarın 
yatırımı yapılmış; gerçekleşmiş veya kısmen 
gerçekleştirilmiş rakamlardan sonra 3 ncü 5 yı
lın müzakeresi T. B. M. M. ne Sayın Hükümet 
tarafından getirilmiş ve onun üzerinde sayın 
grup sözcüleri ve muhterem arkadaşlarımız ken
di görüşlerini arza çalışmaktadırlar. 

Bu vesile ile bendeniz de kısa bir müddet 
içinde 1100 sayfayı ihtiva eden cümlelerin ve 
rakamların ancak ve ancak toplam olarak 10 
sayfasını okuyabildim. Kendimi hazırlamış ve 
bu hususta yetiştirmiş değilim. Üzülerek ifade 
ediyorum ki, 1 gün önce gözlere dağıtılan 3 ncü 
5 Yıllık Plan 24 saat içinde, 1 gün içinde ne oku
nur, ne tablolar gözden geçirilir, ne rakamlar 
üzerinde gözler tam manasıyle keşfini yapabilir 
ve ne de bir sonuca varılabilir. Binaenaleyh 20 
dakikalık bir süre içinde İrendeniz 4 anaesas 
üzerinde durmak istiyorum. 

1963 yılı, 1967 yılı ve 1967 yılı, 1972 yılı ve 
1973 yılma devir. Ne yapıldı, ne yapılmadı? Bu 
devreler içinde Türkiye'de ilerleme adımları ta-
zelenmiştir. Birçok köylerin değil bazı köylerin 
elektriği sağlanmıştır. Yollara girilmiştir, köy
lü hastasını kızaklarda değil, arabalarda değil, 
taksilerde, jiplerde veya kamyonlarda dokto
runa ulaştırmıştır. Bu rakamları inkâr edeme
yiz. Fakat değerli arkadaşlarım, Avrupa'dan 
bahsederken, Avrupa'nın tıbbı diyoruz, Avru
pa'nın ilmî diyoruz, Avrupa'nın medeniyeti 
diyoruz. Bu demek değildir ki, Türkiye Avru
pa'nın medeniyetine ayak uydurmayacaktır, 
Türkiye Avrupa'dan ilim almayacaktır, ilmin 

yaşı, ilmin vatanı, ilmin yurdu yoktur. Yalnız 
Avrupa'yı da körü körüne taklit etmek, kopya 
haline getirmek ve 3 ncü 5 Yıllık Plana almak, 
aynen söylemiyorum, getirmek doğru değildir. 
Avrupa medeniyeti deyince sadece İtalyan, sa
dece Yunanistan, sadece Fransa medeniyeti de
ğil, Türkiye'nin de orada bir kerpici, Türki
ye'nin de orada bir taşı elbette vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; şehirlerden devam
lı olarak şikâyetler artıyor. Ankara'da akciğer 
hastalığı, kanser hastalığı; istanbul'da aynı du
rum, izmir'de aynı durum. 

Su sorunu halledilmemiş Ankara'da, İstan
bul'da keza halledilmemiş, izmir'de halledil
memiş; bütçeye bir rakam konmuş halledilmesi 
için. Ama maalesef bugünkü Hükümet buna 
eğilmemiştir ve herhangi bir yardımda da bu
lunmamaktadır. 

Köylerden devamlı olarak şehirlere akın var. 
3 ncü 5 Yıllık Planın ifadesinde 20 nci Yüzyılm 
sonunda 1995 senesinde sehirin nüfusu 55 mil
yon olacak ve keyün nüfusu 14 veya 15 milyona 
inecektir deniyor. Peki bu durumu nasıl karşı
layacağız, nasıl yapacağız? 3 ncü 5 Yıllık Plan
da şişirme rakamlar var ama bunun tahakkuk 
edeceğine ben kani değilim ve inanmıyorum, ger
çek olarak konuşmak gerekiyor. 

Binaenaleyh 20 nci Yüzyıl içinde 100 ilâ 
150 sene içinde Avrupa'nın bugünkü seviyesi
ne varmasını Türkiye 20 sene içinde sağlayacak 
ve buna varacaktır deniyor. Acaba biz, 20 sene 
içinde bunu sağlayacak durumda mıyız, değil 
miyİ3? 

Değerli arkadaşlarım, bütün yatırımlar mil
lî eğitim sahasındaki öğretim görevlileri, istan
bul'a gönderilirse, Ege'ye gönderilirse, Ankara' 
ya küme haline getirilir sokulursa bunun sonu 
nereye varır?.. Ben, Kars'ta bir yabancı lisan 
•öğretmenini göremiyorum. Ben Sivas Lisesinde 
bir Fransızca, ingilizce öğretmenini göremiyo
rum. Bunun yanında kasabalara ortaokul açtık, 
liselere ortaokul açtık. Bir müdür var, fen 
grubr. öğretmeni, edebiyat grubu öğretmeni yok. 
Maarife varjyoruz, Orta öğretim Genel Müdürü 
maalesef yerinde yok, yardımcısı raporlu; filân 
yerde toplantı, hergün gidiyoruz aldığımız ce
vap aynıdır muhterem arkadaşlar. Nerede? Ta
lim Terbiyede toplantı var orada. Genel Müdür 
Yardımcısı nerede? Yok. Tel alıyoruz çıkıyoruz, 
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gidiyoruz, ediyoruz «İşte kuraya soktuk gönde- j 
riyoruü, ediyoruz, yapıyoruz.» Samimiyet yok 
muhterem arkadaşlarım, samimiyet yok. Doğru, 
dürüst çalışmak bu planın en önemli gerçekleş
mesi için nüvesini teşkil edecektir. Bizi düşün
düren şu sorunlar var. 

1. Nüfusun devamlı olarak artması, yüzde 
2,7 oranında, Almanya'da bulunan işçiler de bu 
rakama dahildir. 

2. Köylerden şehirlere yapılan alan. 
S. Tarım arazisinin istenmeyişi. 
4. Vatandaşların yabancı devletlere gitmek* 

için iş ve İşçi Bulma Kurumlarında sıra haline 
girmiş olmaları. 

İki ay içinde değerli arkadaşlarım bazı köy
leri gezdik. Umumiyetle kazalara indik, inanı
nız vatandaşın kalbinin atışı, ruhunun sesi şu
dur : Ben bu sene bir tırpancı tarlaya götürmek 
için, ekinimi biçtirmek için 100 lira değil, 200 
lira yevmiye veriyorum işçi bulamıyorum diyor. 
Yok. Köyde o muhterem annelerden, kız kardeş
lerimizden başka, ihtiyarlardan başka çalışacak 
bir kimseyi bulamazsınız. Yok. Peki bunun ne
ticesi ne olacak? Bunun neticesi planda belirtil
diği gibi yüzde 38 oranında gerçekleştirilecek. 
Bunun için kendi topraklarımızda bulunan ma
denlerin, cevherlerin işletilmesi gerekmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın esas nüvesini bu teşkil 
ediyor, cümle aynen böyle. Peki bunu gerçek
leştirecek eleman yok Türkiye'de. Maden işçisi 
bulamıyorsun, teknik elemanı bulamıyorsun, mü
hendisi bulamıyorsun, öğretmen, müdür istifa I 
ediyor, yok. Biz savın Hükümete 1327 sayılı 
Kanunda, 657 sayılı Kanunda 48 maddede kanun 
kuvvetinde kararname çıkarmak için yetki ver
dik, buna rağmen maalesef Hükümet kanun kuv
vetinde bir kararnameyi ne Meclise getirebildi, 
ne teknik elemanı memnun edebildi, ne işçisini 
memnun edebildi, ne öğretmenini memnun ede
bildi, kazalara, köylere gittiğimiz zaman bizim 
etrafımızda mühendis, bizim etrafımızda öğret
men, bizim etrafımızda işçi kitleleri yer alıyor, 
şikâyet ediyor. Hükümete yetki verdiğimiz hal
de hani ya hiçbir şey yok. Kararname hazırlan
dı yürürlüğa girdi 5 gün sonra verilecek, 30 
Ağustostan geçerli olmak üzere radyolar söylü
yor, basın yazıyor maalesef netice sıfır. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim politikasına ge
lince ; maarif reformu hazırlandı, hazırlanıyor, 
Meclise sevk edildi deniyor, denmiyor hâlâ ke- j 
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sin bir bilgimiz yoktur, gelecek inşallah. Üçüncü 
Beş Yıllık Planda ilk öğretimin 8 yıl olarak ön
gördüğü ve tatbik safhasına girdiği ve tamamen 
gireceği belirtiliyor, inşallah bu gerçekleşir, bu
nu görür ve Hükümetin arzu etmiş olduğu pro
gramı da bir gün Resmî Gazetede görürüz. 

Orta öğretim, yüksek öğretim okulların açıl
masını öngörüyor Üçüncü Beş Yıllık Plan; fakat 
bir üniversitenin açılmasını öngörmüyor, yasak
lamış. önüne geçmiş, üniversite açılmayacaktır. 
Niçin? istanbul üniversitesi var, ona ben kem 
gözle bakmıyorum, ben iyi gözle bakıyorum. 
Trabzon Üniversitesi var ona yine iyi gözle bakı
yorum. Ege Üniversitesi var, ben ona iyi gözle 
bakıyorum, bir şikâyetim yok. Ticarî ve iktisadî 
ilimler Akademileri açılmış, kurulmuş, Eskişehir' 
de, Konya'da, Adana'da, şurada burada. Yine 
bunu şükranla ve iftiharla karşılıyoruz. Fakat 
bir üniversitenin açılmaması için cümlenin yer 
alması beni üzmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Doğuda Büyük Ata
türk'ün Amasya cümlelerini ifade eden ültima
tomundan sonra, tamiminden sonra kendisini 
Erzurum'da görüyorum. Erzurum'daki toplantı
sı ve o tarihî eserin yaşayışı kendi ismini üniver
siteye mal etmek suretiyle, tescil ettirmek sure
tiyle Yüce Meclis Atatürk Üniversitesi olarak 
tarihe verdi ve tarihin en büyük, en değerli ma
lı oldu. Bugün ben bir milletvekili olarak, bir 
kardeşiniz olarak neden Sivas'a bir üniversite is
temeyeyim? Neden Amasya'ya bir üniversite is
temeyeyim? Niçin bu plan beni bağlıyor? Ne
den, ne olacak? Bir yüksek mimarlık okulu açıl
sın Amasya'ya, Tokat'a veya Sivas'a? Hayır bey
ler hayır, Cumhuriyetin temelinin atıldığı yer 
hepimizin bildiği gibi Sivas'tır, bölgecilik değil 
ama ben bunu gerçek olarak konuşacağım, söy
lemek istiyorum. Sivas niçin bir Cumhuriyet 
Üniversitesine kavuşmasın? Neden sayın Hükü
met bir üniversitenin açılmasını istemiyor Üçün
cü Beş Yıllık Planda da yüksek okul istiyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bunda uyanık olmak 
lâ2im. Yok Karadeniz bölgesi, yok Marmara 
bölgesi, yok Ege bölgesi, iç Anadoluya gelince 
zayıf, ilim yok, şu yok, bundan mahrum, şundan 
mahrum. Bunu kabul edemeyiz değerli arkadaş
larım. Ben de Amasya'da, Tokat'ta, Sivas'ta, 
Erzincan'da bir fakülte, bir üniversite görmek 
istiyorum.. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Tabiî Kon
ya'da da... 

ENVER AKOVA (Devamla) — Dolayısıyle 
Konya, zaten Konya adımını atmış durumda. 

Muhterem arkadaşlarım, köy sorunlarını oku
dum, aşağı yukarı üçüncü Beş Yıllık Planda bü
tün köylerin içme suları getirilecektir deniyor. 
İnşallah bu gerçekleşir, 35 bin veyahut da 40 bin 
köyün, diyelim ki, 10 bin köyün veya 15 bin kö
yün suyu getirildi Sayın Başbakanın ifadesinde, 
rakam gördük bulduk, 25 bin köyün Üçüncü Beş 
Yıllık Planda mutlaka suyu getirilecektir, eleni
yor. Bunu iftiharla ve gururla karşılamaktayız. 
Su durumu bu şekilde. 

Yola gelince; yolun tam olarak gerçekleşti
rileceği ve bitirileceği kanısında değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Planda son olarak arz edeceğim bir husus daha 
var. Anayasamızda özel bir maddede yer alan, 
Diyanet işleri Başkanlığı ile herhangi bir cümle 
veyahut da bir hüküm yok. Diyanet İşleri Baş
kanlığı bir tarafa bırakılmış isminden dahi bir 
bahis yok, göremedim. Eğer ben göremedim ve
ya okuyamadımsa sayın Hükümetten özür dile
rim, fakat yer almadığı kanısındayım, baktım, 
ettim böyle bir ifade yok. Niçin? Diyanet iş
leri Başkanlığının Anayasada yeri var. Yüce Par
lamento, Senato, kıymetli Ordumuz moral suba
yı istiyor. Din Mecmuasının ana esaslarını ima
nın şartlarını, Islâmın şartlarını, islâm hukuku
nun ana esaslarını gerçek olarak ifade edecek 
bugün bir Mevlâna'dan, bugün bir Şeyh Sadi' 
den, bugün bir mutasavvıftan, bugün bir mu-
haddisten bahsedecek bir eleman bulamayacak
sınız. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi branşında 
bir eleman yetiştiremiyecek. Zaten Millî Eğitim 
Bakanlığı bu hususta imam hatip okullarını tır
panladı, orta öğretimi yok, lise kısmına talebe 
gitmeyecek, lise kısmını bitireefik talebe iki yıl 
müddetle taşra teşkilâtında görev yapmadıkça 
Yüksek islâm Enstitüsüne gidemeyecek. Yük
sek İslâm Enstitüsünü yasakladın, orta kısmını 
kaldırdın, din adamını nerede bulacaksın? üçün
cü Beş Yıllık Planda bu da yok muhterem arka
daşlarım. Eyüp Sultan'a gittiğiniz zaman Os
manlı İmparatorluğunun son anlarında bulunup 
gençlik çağında olan o kıymetli benim hocam 
hutbeyi okuyor, hadisi tam, hıfzetmiş, onun tef
sirini, yorumunu yapabiliyor, âyetin tefsirini 

yapabiliyor. Ama bugün Eyüp Sultan'a bir ha
tip tayin edemezseniz, bir gerçek vaizi dinleye-
mezseniz, bunun müsebbibi başta Hükümet, on
dan sonra Parlamento olacaktır. Niçin? Değerli 
arkadaşlarım, köyleri gezdiniz Allah aşkınıza 
gerçekleri konuşalım, söyleyelim. Kaç tane köy
lü vatandaşımız Allah rızası için söylüyoruz, 
cenazemizi kaldıracak imam yok diyor. Teller 
geliyor, bizi mahvettiniz diyor. Hükümet sözcü
sü bu kürsüden yapmış olduğumuz konuşmalar
da değerli arkadaşlarımızın tevcih ettikleri so
rulara vermiş oldukları cevaplarda mutlak ola
rak, 1973 yılında değil, 1972 yılında 2 bin kad
ro konmuştur, köylere tevzi edilecektir, dendi. 
Maalesef bizi Hükümet aldatıyor arkadaşlar, al
datıyor. 

BAŞKAN — Sayın Akova, bir dakikanız var. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan, bizi Hükümet aldatmıştır, bizi Ma
liye aldatmıştır. 2 bin kadrodan bahis ediyor, 
karşılığı olan parası yok değerli arkadaşlar, pa
ra yok ortada. Vatandaş hem ağlar, hem inler 
siz ne yaptınız diyor bize açık olarak. Benim 
Şarkışlam diyor ki; nasıl olur da bu 2 bin kad
ronun karşılığı yok? 13 ncü dereceden, 12 nci 
dereceden, 15 nci dereceden şu kadar kadro var 
üyen Sayın Bakan zabıtlara bu cümleleri geçir
miştir, biz de dinledik zabıtlarda da mevcut. Va
tandaş dinledi bu millet kürsüsünden; ama bu
gün 2 bin kadro yok değerli arkadaşlarım, yok 
dağıtılamıyor. 3 500 kadrosu da mevkuf, tor
baya girmiş; Maliye Bakanlığı ancak ve ancak 
500 kadroya müsaade etmiş. Diyanet sıkıntılar 
içerisinde, ağlıyor; Diyanet işleri ağlıyor. Ne 
olacak bunun neticesi? İmam tayin edemiyorsun, 
vaiz tayin edemiyorsun; vaiz 6 ay parasız ola
rak çalışıyor; komşusundan, şundan bundan pa
ra alıyor, almış olduğu borç para ile hayatını ida
me ettiriyor. Bunun yanında hâlâ Maliye Baka
nı müsaade edecek, Diyanetin onayından geçe
cek, o vaizin mühürlü mucibi gidecek muhterem 
arkadaşlarım. 

Gerçek budur; samimî olarak bu rakamları 
ifade ettim; üçüncü Beş Yıllık Planda imam -• 
hatip okullarıyle ilgili, yüksek islâm enstitüle
riyle ilgili, İlahiyat Fakültesiyle ilgili herhangi 
bir cümle yoktur; Diyanet İşleri Başkanlığıyle 
ilgili herhangi bir cümle de yoktur muhterem ar
kadaşlarım. 
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Samimî olarak bunu arz ediyor, beni dinledi
ğiniz için Yüksek Heyetinize saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cavit Tevfik Okyayuz, 
buyurun. 

CAVİT ÖKYAYÜZ (içel) — Sayın Başkan, 
değerli nülletvekilleri; plan, hukukî ve fikrî 
ölçüsüyle, memleketlin ekonomik ve sosyal bün
yesinde mevcudolan bütün potansiyeli, hiç bir 
kayba uğratmadan en verimli gekilde kullanma
nın değerini taşımalıdır. 

Plan atılımlarımız için müspet, verimli, ge
leceğimizi hazırlamakta, müşterek kanaatimiz 
oidur ki, bir hesap, bir ölçü, bir nizaım ifade 
edor. 

Bendeniz, bir - iki sektöre bu istikamette 
dokunarak kısa bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

Turizm sektörümde Üçüncü Beş Yıllık Pla
nımız, «Uygulamada Akdeniz, Göreme, Uludağ, 
Güney Ege ve kısmen Marmara bölgesinde fi
ziksel planlama çalışmalarına girişilmiştir.» di
yor. Bu ifade ve beyanın bize verdiği kanaat, 
Akdeniz bölgesinde turizm samayiiırıiain. bütün 
faktörlerinin, kazandırıcı amillerinin büyük bir 
'dikkatle kullanılmak istendiğidir. 

Nitekim, aynı sektörde turizm faaliyetinin 
Türkiye'nin her tarafına dağılmasının alt ve 
üst yapı bakımından bazı verimsiz yatırımlara 
sebebıolacağı saptanmış ve bu nedenle yatırım
ların öncelik bölgesinde yoğunlaştırılması ilke
si benimsenmiştir. Aynı kanaat ve kararın de
vamımda Akdeniz ülkelerinin turist çeken ülke
ler olarak önemlerini devam ettireceği de tespit 
ve kabul edilmiştir. Bu fikrin ve bu ölçünün 
İ3abst ve kuvveti, şüphe yok ki, ve elbette isti-
madettiği gerçeklerin sağlamlığı ve hakikatler
le bağdaşıp bağdaşmaması ölçüsünde değerle
nir. 

Üçüncü plan döneminde, yani en az 20 sene 
müddetle konaklama tesisleri yatırımlarının ön
celik bölgelerinde yoğunlaştırılmasına devam 
edilecek ve kurulacak tesislerin kapasite ve ni
telikleri itibariyle kitle turizminin gereklerine 
uygun olmalarına da dikkat edilecektir. Bu fik
rin isabetini ve faydalarını ben burada müna
kaşa etmekten çok, öncelik bölgesi olarak seçi
len ve yalnızca turizm faalyetinin her tarafa 
yayılmasının bazı verimsiz yatırımlara sebebo-

lacağı iddia ve manisiyle tespit edilen sahanın 
ayırımındaki gerçeklerle bağdaşmaz özelliğine 
dokunmak istiyorum. 

Yüksek Planlama Kurulunun 57 sayılı kara
rı ile Çanakkale Balıkesir il sınırının denizden 
başladığı nokta ile Antalya - içel sınırının de
nizden başladığı nokta arasındaki karasuları
mızın bitişiği sahil şeridinin 3 kilometre derin
liği saha içerisinde kalan arazinin turistlik ge
lişme bölgesi olarak tespit edilmesi, gerçekten 
bu sahayı çok iyi bilen ve bu sahanın tarih ve 
tabiat beraberliğinde taşıdığı turistik potansi
yeli yakinen tanıyan her insanı esastan, yani 
esaslı şekilde şaşırtmıştır ve şaşkınlığa düşür
müştür. Ben burada İçel Milletvekili olarak 
Mersin ilinin bu sektör yönünden sakladığı bü
yük imkânlara rejionalist bir zihniyetle işaret 
etmiyorum. Kaygım, Türk turizminin bu yanlış 
davranış sebebiyle uğrayacağı büyük ve gerçek 
kayıplardır. Şüphe yok ki, bu hizmeti verimle 
yürütmek mesuliyetini elinde tutan Hükümet 
ve değerli plancılarımız, «Saimt Paul Kuyusu
nu elinde tutan Türklerin bütün dünya katolik-
lerimi Türkiye'ye çekememelerime hayret ediyo
rum» diyen büyük turizm uzmanının bu hük
münü en az benim kadar, belki de benden çok 
bilmektedirler. 

Mersin sahilleri, tabiat, güneş ve tarih ba
kımından turizm sanayii için gerçek bir haizine 
kıymeıîd taşımaktadır. Sahillerin devamımda ta
biatın şaheser güzelliklerini heyecanla seyre
denler, denizlere gölge düşüren çamların gölge
lerinde oynaşan ışık oyunlarını Allahın el yazı
sı olarak vecdile okuyanlar; bu imkanların tu
rizmin en az 20 yıllık gelişmesinde kullanılma
dan terk edilmesine gerçekten şaşmakta, ger
çekten şaşırmaktadırlar. 

Baş tarafta da plandan naklederek ifade et
tiğim büyük hakikat Akdeniz bölgemizin bir 
bütün olarak turistik bütün kıymetleriyle ele 
alınıp kıymeitlemdirilmesini zorunlu kılmakta
dır. öncelik bölgesi olarak turizm çalışmaları
nın yoğunlaştırmasının içel sınırımda kesilme
si, gerçekten planın fikrî ve hukukî hüviyetine 
hâkim alması gereken ölçü ile bağdaşır bir dav
ranış değildir. Sınırımdan itibaren sıralaman ta
rihî harabeler zincirimde bütün güzellikleriyle 
ayakta kalan ve tarihi âdeta haykırarak zama
nımıza aktaran eski Anamur şehri, Anamur ka-
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leşi, Mut kalesi, Mut yakınlarında dünyanın en 
eski kiliselerimden olduğu söylenen AlaJhan ki
liseleri, Silifke harabeleri, Cennet, Cehennem, 
banyo mozayııkları, Koriıgıoa Kalesi, Kız Kalesi; 
Uzunca Burcun bugün dle bütün tazeliği ile 
ayakta duran, o devrin haşmetini bu devre ka
dar taşıyan değerli kalıntıları; bütün dünya 
kaîfOİ'iklerinin yakın ve yürekten bir alâka ile 
bağlandıkları Sait Paul Kuyusu; Eıshaibı Kehf 
mağarasının, Müslüman âleminin büyük bir 
huşu ile ziyaret edebileceği değerli büyüklüğü 
ve Kleopaltra'nın Amtuan'la buluştuğu yerin ta-
rühî şelhadetini buıgün de bütün azameti ile ya
yan Kleopatra Kapısı; Toroslara yayılmış olan 
binlerce mezar ve harabeler, Selçukilerin hayat 
ve hâtırasının büyiiik şahidi Paşa Türbesi; ter
temiz sütunları ve gerçekten ideal plajları ile 
Viran Şehir; hepısi büyük ve tarihî potansiyel 
olarak bu ilimizin varlığında yaşıyor. Bunun 
yanında turist için cazip olan sahil ve plaj gü
zellikleri Akdenizin bütün hususiyetlerini en 
mükemmlel şekilde kıymetlendiren varlıkları 
ile bu hizmete hamr beklemektedir. 

Bu gerçeklerin bu sanayii teşvik eden de
ğerlerini şüpSıe yok ki, elimizin tersiyle iterek 
bir tarafa bırakmak Türk turizmine hizmet fik
riyle bağdaşır bir harelket. olamaz. Turistik ge
lişme bölgesinin Antalya sınırında kesilmesi bu 
faaliyetin her tarafa yayılarak verilmişiz yatı
rımlara sebebolması iddiasıyle ve ölçüsüyle de 
ifade ve izah edilecek bir husus değldir. Biraz 
evvel işaret ettiğim gibi Antalya- - Mersin sa
hilleri Akdeniz gerçeği içinde bir bütündür. Bu 
bütünün bir tarafını alıp, diğer tarafını nef
isinde taşıdığı büyük değerlere rağmen bir ke
nara bırakmak, gerçeklerin hizmeti zorlayan 
gücü ile nasıl bağdaşacaktır; gerçekten merak 
elliyorum. 

Bu hakikatlerin yanında Hatay'ı hatırlama
mak da mümkün olmuyor. Mozayık müzesinin 
şaheser ve heyecan verici güzelliği ve bütün bu 
sahiller gerçekten turizm sanayiiımizin gelişme
sinde en verimli âmiller olarak hareket hainde
dir. Turizm çalışmalarında her tarafa yayılmak 
fikrinin ölçüsünü ne ile, nasıl ve kimlerin tayin 
ettiğini bu hakikatleri bilenler haklı olarak sor
maktadırlar. Bu sektörün muvaffakiyeti, hepi
miz bilmekteyiz ki, yayılmanın zaaf getirecek 
ölçüsü içinde, hemen elimizin altında duran ve 
bizi bu istikamette çalışmaya, teşkilatlanmaya 
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davet eden faktörleri bilerek ve isabetle tayin 
ederek değerlendirebilmemizle mümkün olacak
tır. Hakikatlere ve gerçeklere istinadederek 
ben iddia ediyorum ki, öncelik bölgesi olarak 
tayin edilen sahanın tahdidinde hiç bir suretle 
isabet yoktur. Akdeniz bir bütündür. Onun 
bünyesinde birbirinden kıymetli turizm sanayii 
için kesinlikle lüzumlu bütün potansiyel,, tam 
bir verimle işletilmenin gücüne ulaştırılmalı ve 
bu cömert kaynak bu dönem içinde mutlaka ha
rekete geçirilmelidir. Bu hususta Hükümetümi-
zin, Planlama Tevdiatımızın gerçekleri bilerek 
ve görerek bu düzeltmeyi yapacaklarına emin 
olmakla beraber mümkünse kanaat ve kararla
rını ela öğrenmek işitiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bendeniz karayolları 
mevzuunda da kısa bir maruzatta bulunarak 
sözlerimi bitireceğim. Hepimizin hep birlikte 
iftihar ektiğimiz bir teşkilât olarak Karayolları 
hizmetlerimiz için Üçüncü Beş Yıllık Planda 
7,6 milyar liralık bir tavan kabul edilmiştir. 
Bizim kesinlikle bildiğimize göre bu ödenekle 
bu genel müdürlük halen yapmakta olduğu yol
ları blirip, bakımlarını yapabilecek ve yeniden 
hiç bir yol hizmete girmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, bugün katiyetle yapı
lan hesaplara göre yalnız bu va*:an sa'ohında il 
yollarımızın yapımı için 6 milyar liraya ihtiyaç 
vardır. Bugün biz bütçemizden, hepinizin bildi
ği gibi, bu hizmetlerimiz için ancak 100 milyon 
lira ayırab'ilımclMeyiz. Bunun açıkça ifade ettiği 
netice odur kıl, hepimizi memleket hizmetinde 
olmanın mianıevî ve hukukî mesuliyetini taşıyan 
insanlar olarak gerçekten üzen ve illerimize git
tiğimiz zaman hepimizi halkın haklı olarak yap
tıkları iddialarla gerçekten ezen il yolları, bu 
vatan satıhııMa 60 senede halledilebilecektir. 
Kalkınma hamle ve hareketi içinde olan ve böy
le ve kesinlikle zorunlu bir davanın sahibi ol
mak mevkiinde olan bir devletin 60 sene gibi 
uzun bir zaman bekleme süresine girmesi, kana
atim odur ki, Devlet itibariyle bağdaşır bir ha-
rdfcet olmaz. Bilindiği gibi k'iy yollarının ta
mamlanarak tam ve kâmil şekilde hizmet göre
bilmesi de elbette il yollarının tam olarak biti
rilmesi ve işletmeye açılmasıyle mümkün ola
caktır. 

Kesinlikle bildiğim bir cihete daha dokun-
S m'aik istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, Adana -
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Mersin havalesi sınaî ve ziraî ürelim bakımın-
dan büyük ölçüde gelişim içindedir. Bütün bu 
çalışmaların yükünü bugün Mersin - Ankara, 
Adana - Ankara yolu taşımaktadır. Bu yol üze
rindeki trafik gerçeösten şu anda çok sıkıntılı 
hale gelmidtir. Eğer kısa süre içinde bilhassa 
Mersin - Pozanitı arası asgarî standartlar ölçü
sünde olsun yeniden yapılmazsa büyük şehirle
rimizin yiyecek giyecek ve akaryakıt ihtiyaç
larını nakletmek mümkün olmayacak ve millî 
ekonomimiz gerçekten telâfisi mümkün olmaya
cak zararlara uğrayacaktır, şüphe yok ki, vatan 
sathında diğer bölgelerimizde de bu türlü buna
lımlar çcıktur. Bu hakikatlere rağmen Üçüncü 
Beş Yıllık- Planda iktisadiyatımızı ve hizımet 
sahasındaM harekeiti düzenleyecek yolların ya
pımı için tavan ödenek olarak 7,6 milyarın ka
bul edilmiş olması gerçeklerle bağdaşır bir -ölçü 
olmak gücünden kanaatimce çok mahrumdur. 
Bu bahisteki endişelerimizi, Cumhuriyet Sena
tosunca görüşülüp düzeltilmiş olmasına rağ
men, prosedürün tayin ettiği nizam içerisinde 
Bütçe Komisyonunda gereken reyi bulamamak
tan Senatomuzun kararı benimsenememiş ve 
Heyetli Umumiyenize böylece sevk edilmek za
rureti doğmuştur. Plan bütünlüğünü (bozacak. 
iddia-ve ifadesiyle, memleketi kalkınma hamle 
ve hareketti içinde doğrudan alâkalandıran bir 
mevzuu yeteri kadar kıymetlendirememsk ka
naatimce haklı ve yerinde bir tasarruf olamaz. 

Planın, yeni yol yapılmaması, yalnızca ıs
lah edilmesi fikrî, gerçekten gelişme ve kalkın
ma harekeii içinde olan milletlimizin bu istika
metteki kanaat ve kararma uymak değil, kana
atim odur ki, tamamen aksüne, kanı olmaktır. 
Karayolları teşkilâtının elinde bulunan makime 
parkını ve teknik elemanlarının yapıcı gücünü 
atalete mahkûm etarek, bu istikamette ve etki
leri bakımmdan hizmet sahalarında kalkınma 
hareketlerimizin gelişimine açıkça en^el olacak
tır. 

Plan gerçekte, baş tarafta da sarahatle ifade 
ettiğimiz gibi, milletçe ihtiyaçlarımızı giderebil
mek için mevcut potansiyeli en iyi ve en verim
li şekilde kullanmak için yapıldığına göre, bu 
ölçü ve hakikatlere mutlaka bağlı kalmabiır. 
Altyapı olmadan istenilen hedeflere varnıının 
mümkün olmadığı hakika'.d, planımızı bu hiz
met sahasında bir değişikliğe mecbur edici bir 

güç olarak meydanda duruyor. Büyük ve fikrî 
bir hürriyetin ve örnek bir vatanperverliğin 
gücüyle nesillere intikal -edecek bir aalz hüküm 
olarak Rifait Paşanın «Gridemediiğiımiz yer bizlhn 
değildir» ölçüsü, daha çok uzun seneler Anado
lu'muzun yapıcı emeği ve yaratıcı gencinin, 
ıbekkyen haklı arzusuna yol açmanın, yol götür
menin zaruretini aşkla ve şevkle karşılayanlara 
bu hakikati en güzel şekliyle anlatmahldir. 

Sayın milletvekilleri, millî ekonomimizi se
vindirici bir gelişmeye götürmenin en esaslı 
şartı olan Anadolu'da yeni yollar mutlaka yapı
lacaktır. Aksi takdirde, planın hiç bir hizmet 
hedeflinin tahakkuk edemeyeceğine ben kesin
likle kaniim. Bu sebeple, plana konulan tavan 
tahsisatın artırılması hususunda verilecek geri 
verme önergelerinin kabul edilerek bu müspet 
neticeyi Türkilye Büyük Millet Meclisi olarak 
kıymetlenidireceğinise emin olarak maruzatımı 
burada bütiriyor; Sayın Başkanımızı, Meclisimi
zi, Hükümet ve plancılarımızı hürmetle ve say
gı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz konuşmalarımın merkez sıkletini 
insangücü ve teknik eğitime yönelteceğim; 
tabirlerim, tamamın teknik eğitime ve insan-
gücüne aidolacaktır. 

Büyük insan, rahmetli Atatürk'ün de bu
yurdukları gibi, muasır medeniyet seviyesine 
yükselmenin anahtarının plan olduğu inancı 
içindeyim. Ancak, muasır medeniyet seviyesine 
yükselmenin sanayileşme ve kültürde gelişmey
le mümkün olacağı hususunun tespit edilmiş 
bulunması nedeniyle, planın hedefi kültür ya
nında sanayileşmeyi de kapsamına almış ve 
sanayileşmeyi gayet güzel bir ifadeyle; tabiî 
kaynaklar, fizik, sermaye ve insangücünün tek
nolojik düzeye bağlı bir birleşimi olarak kabul 
etmiş bulunmaktadır. Şu durum karşısında bu
nun tatbikçisi insan olduğuna göre, kişilerin 
yetiştirilmeleri, meslek alanlarında istihdamları 
önemli bir konu ve soru olarak karşımıza çık
mış bulunmaktadır. Teknolojik gelişme, insan
gücünün verimliliği, onun yapısı önemli bir 
konu olduğuna göre, insangücünü nasıl temin 
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edeceğiz sorusu planın en büyük ve yine planı 
harekete getiren noktalardan biridir. O halde 
bu insangücü, sanayileşmede transfer edilen 
teknolojiyi uygulayacak, ülke şartlarına uyu
mu sağlayacak, aynı zamanda yeni ve yerli bir 
teknoloji üretecek. O halde, araştırıcı ve tek
nik bilgiyi temin edecek insangücünün kay
nakları iki noktada toplanacaktır: Bunlar; tek
nik öğretimdeki sanat enstitüleri, teknolojiyi 
üretecek üniversite ve akademi gibi araştırma 
kurumlan olacaktır. Plan bu iki kuruluş üze
rine - bizim anlayışımıza göre - lâyıki veçhile 
eğilmiş değildir. Sanayi kesimi, ekonominin 
diğer faaliyet dalları ve yakın ilişkisi önemli 
olan, planda teknoloji ve araştırmayı tespit 
edecek, aynı zamanda sosyal ve çevre kurıüuş-
lariyle ilgisini temin edecek bir noktaya esaslı 
şekilde eğilmiş bulunmaktadır. Bu da, araştır
ma ve geliştirmeyi temin edecek harcamaların, 
kuruluşların bütçelerinde ayrı bir kalem olarak 
yer alması konusudur. Bu nokta üzerinde ıs
rarla duruşumun sebebi, araştırma ve geliştirme 
için tahsis edilen paranın bu yönde ve bu istika
mette kullanılmayışıdır. Takip edeceğiz; önü
müzdeki bütçe yılları içerisinde şayet araştırma 
ve geliştirme için tahsis edilen paralar eğer 
program bütçede ayrı bir kalem olarak gösteril
mezse, - planlamacıları uyarıyorum - sonu 
yine hüsran olacaktır. Günkü, aranılan insan-
gücünü yetiştiremediğiniz gibi, istediğimiz ni
telikte insangücünü de temin etme mümkün ol
mayacaktır. Bu arada, dünyadaki gelişmeleri 
takibedecek insangücü üniversite ve buna mu
adil okullarda temin edilecektir. Şimdi, bura
ya kadar yaptığım görüşme insangücünün öne
mine değinmek içindi. 

Planı tatbik edecek insangücünü nasıl yetiş
tireceğiz?.. İki kaynaktan bahsetmiştik: Birinci 
ve İkinci Plan döneminde, teknik öğretimin 
çevreyle, kamu ve özel sektörle ilişki kurama
dığını Planlama tespit etmiş bulunmaktadır. Di
ğer taraftan, okullarda üretime dönük sanayi 
ihtiyaçlarının karşılayacak biçimde insangücü, 
geliştirici insangücü temin edilemediğini de yi
ne Planlama tespit etmiştir, ikinci Beş Yıllık 
Plan döneminde sanat enstitüleri üç yıla çıka
rılmış, dört yıla çıkarılmış teknisyen okullarıyle 
mesele takviye edilmeye çalışılmıştır. 

Şimdi meselenin önemli noktasına gelmiş 
bulunuyorum: Burada önemli olan nokta; sa

nat enstitüleriyle teknisyen liseleri arasındaki, 
bana göre, çelişki belki Planlamaya göre çelişki 
olmayan hususların tespitidir. Planlama der ki; 
«Teknisyen liseleri dört seneye çıkarılmıştır. 
Bunlar mühendisle kalifiye işçi arasındaki mü
nasebeti tesis edecek, sanat enstitüleri teknis
yen liseleri haline getirilecek teknisyen liseleri 
haline getirilemeyen sanat enstitüleri de pratik 
eğitime yöneltilmiş mektepler haline konula
caktır.» Planlamanın bu politikası tamamen 
yanlış bir politikadır. Nitekim tespit etmiş 
olduğumuz yanlışlık, pratik bilgi verecek mü
esseseleri tarım liselerinin içine almış olmasıdır; 
Planlama burada hatasını tespit etmiş. Pratik 
tarım bilgisi vereceği kişileri, tarım liseleri içi
ne alarak meselelerini halletmeye çalışmıştır, 
ama sanat enstitülerini pratik okullar haline 
getirecek, fakat teknisyen liseleri içinde bu me
seleyi halletmeyecektir. 

Şimdi, teknisyen liseleri için görüşlerimi arz 
etmek istiyorum: Teknisyen liseleri dört sınıf 
olduğuna göre, yaygın eğitimi temin edecek, 
teknisyen liselerinde okuyamayacak, pratik bil
gi temin edecek kuruluşları mutlak surette tek
nisyen liseleri içine almak zorundayız, ikinci 
kademede, kalifiye isçi, insangücünü temin ede
cek eğitim ve öğretim yine teknik liselerin içe
risinde verilmelidir. 

Üçüncü olarak; teknik liseler, teknik eleman 
yetiştirmede bilhassa liseden sonra eğitim ve 
öğretime yönelmiş kabiliyetli kişileri araştırıcı 
yetiştirmek üzere üniversitelere devam imkânı
nı sağlayacak biçimde organize edilmelidir. 

Planlama bu üç hususu hemahenk hale ge
tirecek şekilde bir program vermediği için maa
rif teşkilâtında bu enine - boyuna sürtüşmelere 
sebebolacak ve bu problem çözümlenmeyecek, 
herkes istediği biçimde bir istikamet alacaktır. 
Bunu burada tespit etmede fayda mülâhaza edi
yorum. 

Özetliyorum; teknik liseler, mutlak surette 
pratik eğitim verecek, kalifiye işçi yetiştirecek, 
üst öğretime insan hazırlayacak insanları içine 
alan birer 'kuruluş olarak Planlamada tespit ve 
tayin edilmelidir ki, Maarif Vekâletinde bulu
nan kuruluşlar bunu enine - boyuna uzatmasın
lar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkın
masında teknisyen liselere en büyük rolü oyna-
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yaeaktır. Planlamadaki ibareleriyle gayet gü
zel ifadesini bulan kalkınmadaki insangücü 
kaynaklarını plan buradan temi nedecektir, Bu 
hususa Hükümetin dikkatini bilhassa çekmek 
istiyorum. 

Şimdi konumu sekiz yıllık okullara getiriyo
rum : Sekiz yıllık temel eğitime geçmeden ön
ce bir-iki noktaya temas etmek istiyorum. 
Planlama, hazırlamış olduğu planın 816 ncı 
sayfasında, «1970 - 1971 öğretim yılında 1 703 
ortaokulda 941 takım fizik, 346 kimya ve 246 
takım biyoloji ders aracına ve 721 iş atelyesine 
ulaşmıştır.» denmektedir. 

Bugünkü mevcut ortaokul sayıları ile şu lâ-
boratuvarlar 'kıyas edilirse; - konumu oraya ge
tiriyorum saten - biyoloji ders araçları, Mmya 
ve fizik lâboratuvarlan mukayese edilirse siz 
nasıl ve ne şekilde araştırıcı yetiştireceksiniz? 
Nasıl ve ne şekilde iş hayatına intibak eden in-
sangücünü temin edebileceksiniz? 

Şimdi, yeni 8 yıllık okullar açmaya devam 
ediyorsunuz. Fakat dersaneleriniz yok, yanın
da atelyeleriniz yok. Temel eğitimde dal öğret
menine 1973 - 1974 yılında 10 bin kişiye ihtiya
cınız var. Siz, 1972 - 1973 yılında öğretmen ye
tiştirmeye başlamadınız, henüz bunu planlama
dınız; 1973 - 1974 yılında eğitime başladığınız 
zaman dal öğretmenini nereden bulacaksınız? 

Ben 8 yıllık eğitimin karşısında değilim, 
katiyen böyle bir anlam da anlaşılmasın. Fakat 
tatbikattaki zorluklan ifade etmek istiyorum. 
Yarın merkezî köylerde okullar kuracaksınız, o 
merkezî köylerde bir tarım atelyesi veya sütçü
lükle ilgili bir atelye veya kaynakçılıkla ilgili 
bir atelye yahut marangozlukla ilgili bir atelye 
açacaksınız, öğretmeniniz nerede? Planlamanın 
neresinde, hangi faslında bu eğitim ve Öğretim 
kurumlarına öğretmen yetiştirecek kısım? Ben 
göremedim, rastlamadım. 

Öğretmen okullarının son sınıfından sonra 
bazı gelişmeler, olacağından bahsediyor plan 
ama. Eğer Yüksek Planlama bunu tespit etmiş
se, Sayın Hükümete sunu buradan kesin olarak 
ifade ediyorum; düşündükleri gibi eğitici öğ
retmen bulmaları mümkün değil. Çünkü, Maarif 
Vekâletinin içerisinde tutucu bir grup vardır; 
onlar tamamen başka türlü düşünür. Bir elek
trikçi, bir tesviyeci, bir motorcu atelye öğret
menine iki sene tahsil verelim deyin çıkarama
yacaksınız Maarif Vekâletinden. 

Programın 860 ncı sayfasında 604 numaralı 
tabloda, yetişkin işçi açıklan yazılı, 1972 yılın
da 17 000 izabeciye ihtiyaç var. Makina ile 
ilgili mesleklerde 161 000 kişiye, elektrik 
ile ilgili mesleklerde 82 000 açığınız var. 
1992'de makina ile ilgili açığınız 2 136 000, 
elektrikle ilgili açığınız 823 000 kişiyi bu
lacak. Bu durum karşısında Hükümet, eği
tim politikasının bu yönünü tespit ederken, 
bu gücü yetiştirecek, mutlak surette eğitimle 
iştigal edecek öğretmeni de temin etmek zorun
da. Bunu kesin hatları ile ifade ediyorum, basa 
basa söylüyorum, programda tespit etmesi ge
rekirdi, 

Bugün .sanat enstitülerimizde elektrik atel
yesi, motor atelyesi açamıyoruz, öğretmen yok. 
5 . 10 . 1972 tarihine göre teknik öğretmen 
okulundan yeni mezun olan 118 öğretmen istifa 
etmiştir. Dersler boş, okullara adam göndere
mezsiniz. Meseleyi başka noktaya getiriyorum. 

Sayın Hükümetin dikkatini çekiyorum; bu 
teknik eleman için ayn bir prosedüre ihtiyaç 
var. Bir elektrikçiyi ve bir motorcuyu okulda 
tutmanız lâzım. Bugün verilen maaşla tutamaz
sınız, arkadaşlarım. Plan bunlar için bir çare 
getirmemiş. O halde, bu maliyecilerin direnmesi 
meselesi değildir. 

Teknik lise olursa bunlara ayn bir statü 
tatbik edilecekmiş. Doğru değil. Çünkü, 8 sınıflı 
okullarda 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklan 
eğiteceksiniz. Bunlarla meşgul olacak, hem eği
tici, hem öğretici teknik eleman ihtiyacınız var. 
Vaktin daraldığı dolayısıyle başka bir noktaya 
geçiyorum: 

önemli bir noktaya arkadaşım Akova temas 
ettiler. Plan, sayfa 817: «Lise öğretmeninin 
dallara göre dağılımı» tablosunda, fizik öğret
meni sayısına bakın; 1971 - 1972 de 342, 140 
tane de kimya öğretmeni, 535 biyoloji öğretme
ni var. Çocuğu araştırmaya, duymaya, muay
yen istikametlere sevk edecek en mühim konu 
fizik, kimya, biyoloji; bu arada matematik var. 
Bu öğretmen hali ne olacak, var mı elinizde 
planlama? Bu maaşla bir kimya hocasını tuta
mazsınız, bu maaşla bir fizik hocasını tutamaz
sınız; mümkün değil, gidecek. 

O halde ne yapacağız? Planlama bunu da 
getirmemiş. Bir edebiyat grubu hocası ile bir 
kimya hocasını aynı statüde tutarsanız olmaz^ 
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Bunu küçümsemek için söylemiyorum, katiyen 
aklımın köşesinden geçmez. Çünkü adam 
4 sene kimya mühendisliği tahsil ede
cek, bir de mastır yaparsa bitti, alacak şu 
kadar lira, o hoca olacak şu kadar lira alacak. 
Bunlara ayrı bir statü bulmak, buna ayrı bir 
veçhe vermek zorundayız; buna mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakikanız 
kaldı. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Peki efen
dim, bitiriyorum. 

Ben, tabiî muayyen noktalarda, müddet kı
sa olduğu için insangücü ve diğer hususlara 
temas etme imkânını bulamıyorum. Bu durum 
karşısında Hükümeti uyarmak istiyorum. Bir 
nokta daha dikkatimi çekti. 

Arkadaşlarım, hayvan sağlık okullarında 
gelişme var. Ben Plan Komisyonunda, eğitimin 
tüm bir elde toplanmasını, tüm bir elden sevk 
ve idaresini savundum. Planlama da benimle 
aynı görüşte gibi gelir bana ama, bakın şimdi 
hayvan sağlık okulu dikkatimi çekti. Hem et 
sıkıntısı çekeriz deriz, hem de hayvan sağlık 
okulunda 1972 de plan hedefi 1 050 kişi imiş. 
1970 - 1971 de 300 kişilik bir hedefe karşılık 
141 kişi ancak yetiştirilmiş hayvan. Sağlık me
muru önemli bir konu. Onun için buraya dön
düm, 159 kişi açığı var. 

ıSözlerimi burada bağlıyorum. Eğitim konu
sunda ve plan hakkında bana göre çok söylene
cek sözler var. Ama, şimdilik yalnız teknik liseler 
hususundaki görüşümde mutlak surette Hüküme
ti uyarmayı vazife saydım. Sayın Başkana, sa
yın plancı arkadaşlarıma ve Sayın Bakanıma 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya?... 
Yok. 

©ayın Coşkun Karagözoğlu?... Yok. 
Sayın Süleyman Mutlu?... Buyurun. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karanisar) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin kalkınmış milletler seviyesine en 
kısa zamanda varabilmesi için, Anayasamıza uy
gun olarak, bir Planlama Teşkilâtı kurulmuş 
ve bu anayasal kuruluşlar önümüze bir plan 
hedef ve stratejisini getirmişlerdir. Yalnız bu 
plan teklif ve tasarıları bizim elimize çok geç 
geçtiği için diğer dallardaki tetkiklerimizi ya
pamadık. 

I Yalnız üzüldüğüm bir nokta var. Burada, 
Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin kalkınması ve ge
leceği ile ilgili plan tartışılırken pek çok arka
daşlarım en önemli bir konuyu unutmuş veya 
hiç dokunmamış yahut da unutmuş görünmüş
lerdir. Ama ben bu hususta arkadaşlarıma ka
bahat bulmuyorum. Aslında benim şimdiki 
sathî olarak dokunacağım mevzua planlama da 
gayet sathî dokunmuş, hatırı kalmasın kabilin
den birkaç satır ve bir kaç istatistikle geçiştir
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milletin var ola
bilmesi için o milletin evvelâ iyi beslenmesi lâ
zım. Bir milletin güdümlü millet olmaktan çı
kıp da, güdülmeyen bir millet olabilmesi için 
dengeli beslenmesi lâzım. Bu millet ne ile bes
lenecek? Evvelâ beslenmenin temeli olan hay
vansal protein kaynaklarının ele alınması lâ
zımdır. 

Aziz arkadaşlarım, planlama o kadar sathî 
dokunmuş ki, ileride bunu tabloları ile gayet 
kısa olarak izah edeceğim. Hayvancılık sektö
rüne yatırım yapmadığı gibi, 100 milyar liralık 
bir varlığa 140 milyon liralık bir yatırım ön
görüyor, o da damızlık için. Güya ilerdeki yıl
larda da, hayvan ihracını ve et ihracını şimdi 
yapıyormuşuz gibi tamamen durduruyor, kısıt
lıyor. Güya Türkiye'de ucuz et yedirecek. Bu 
mümkün olmaz muhterem arkadaşlarım. 

Vatandaş 8 kuruşa ürettiğini 7 kuruşa sat
maz; o kadar aptal değildir. Et üreten vatan
daş zaten et yiyen kişidir. 

Aziz arkadaşlarım, bunun sonu ne olur bi
liyor musunuz? Hayvansal protein kaynakları
nın tamamen kurumasına ve bugün dahi hak
kından gelemediğimiz hayvan kaçakçılığını teş
vikten başka işe yaramaz. Türkiye'nin yapısı 
olan bu büyük vücudun tek hücresi olan köy
deki bir aileyi ele aldığımız zaman,, köy eko
nomisinin ve aile ekonomisinin temeli % 50'nin 
çok üstünde hayvancılığa dayanmaktadır. Köy
de bir vatandaşın ne kadar toprağı geniş olur
sa olsun, eğer hayvancılıkla bu toprak gelirle
rini kombine edememişse, yani hayvancılığa el 
uzatmamışsa bir misafirini dahi ağırlayamaz, 
muhterem arkadaşlarım, 

Biz ormancılık diyoruz, ilerde onu da anla
tacağım. Millî gelire hayvancılığın katkısı ne-

I dir, bunda öngörülen yatırım ve kalkınma hızı 
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nedir, ormancılığın millî gelire katkısı nedir, 
ona yatırılan yatırım miktarı nedir? Onları ile
ride konuşuruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim gözden ka
çırdığımız bir husus var. Planlamadan ben, hay
vancılığı sürü, mera hayvancılığından çok, be
si, ahır hayvancılığıne dönüştürülmesi ilkelerini 
tespit etmesini dilerdim. Bugün biz erozyon di
ye çırpınıyoruz; size bir misal vereyim. Bir tek 
koyunu ele alın, sekiz tırnağı, bir de ağzı, do
kuz; günde on kilometre mera gezer. Yapılan 
hesaplara göre her tırnak o toprağı kazar ve 
otu öldürür, merayı tahriibeder. Bir koyun 
bir gün gezdiği zaman muhterem arkadaşlarım, 
270 bin defa toprağa çapa vurmuş gibi, topra
ğı ve merayı tahribeder. İşte bunları hiç bil
miyorduk. 

Aziz arkadaşlarım, protein kaynaklananız 
tamamen ihmal edilmiştir. Hele balıkçılık, yü
kümüzü kızartacak derecededir ve ne planlama
da ele alınmış ve ne de şimdiye kadar sahip çı
kılmıştır. 

Hayvancılık, diyoruz. Yem sanayiine gerek
li plan hefdefleri gösterilmemiş, gerekli ağırlık 
verilmemiştir. Bugün Türkiye'de bir hayvan
cılık yapılmaktadır. Bu hayvancılığı kiim yap
makta? Rastgele teşekküller, iktisadî Devlet 
Teşekkülleri yapmaktadır. Bunlar da devlet
çiliğe yakışan bir hayvancılık değil. Vatandaş
la, zaten parası olmayan vatandaşla, Devle
tin parası arkasında olan müessese ticarî saha
da yarış yapmak için hayvancılık yapmakta. Ba
kın haralara, bakın Devlet Üretme çiftliklerine, 
bakınız ziraat teknisyen okullarına. Bir okul 
ki, ziraat teknisyeni yetiştirecektir; 25 000 baş
lık tavuk kümesi, 1 000 başlık koyun ağılı yap
maktadır ki, etrafında ne merası vardır, ne de 
buna bakabilecek insanı vardır. Devletin sır
tından yedirsin, zarar ederse genel bütçeden 
çekilir, olmaz böyle şey... 

Arkaidaşlanm darılimasınl'ar, bugün bu mü
esseselere dahil kişiler 30 kuruşa yumurta yer
ken, vatandaş 80 kuruşa yumurta yemez ar
kadaşlarım. 

Bir Su Ürünleri Kanunu getirdik. Ben Plan
lamadan isterdim İd, - gerçi genel hedeflerde var 
ama gayet sathidir - balıkçılığımız bir plana, bir 
programa bağlansın. Evvelâ balıkçılığımızı ıslah 
edelim, geliştirelim, sonra teknik avlamayı geti

relim; sonra bunun sanayiini kuralım, ondan son
ra da ihracatını, ithalâtını düşünelim ve beslen
medeki protein eksikliğini, hayvansal proteini 
tamamlayalım. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet hayvancılıkta ma
alesef gayet sathi araştırmalar yapmaktadır. 
Devlet müesseselerinde yetiştirilmiş, en iyi şart
larda geliştirilmiş - bir misal olarak arz ediyo
rum - tavuklardan yılda ortalama 80 yumurta 
alınmaktadu*. Vatandaşın en bakımsız, kötü ta
vuğu 60 yumurta vermektedir. Yirmi yumurta 
için mi biz bu gürültüyü koparıyoruz? Ben is
terdim ki, bu Planlama, bu Devlet müesseselerini 
ticarî hay/ancılıkta değil, genetik üzerinde, te
kelde, vasıfta, verim yüksekliğinde yani gene
tik yapısında araştırma yaptırsın, ana damızlık
ları ortaya koysun; üreticilere ve çoğaltan koo
peratiflere ve şahıslara versin. Ne gezer... Kü
tahyalı arkadaşlar bilirler; bir tavuk enstitüsü 
vardır; gidin bakın, yanıbaşındaki Ali ağanın 
çiftliğinden daha az verimlidir. Bu mudur Dev
let araştırması?.. Bunlara planda hiç dokunul
mamış değerli arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, 
256 ncı sayfa, 499 numarada hayvansal pro

tein hesaplanmıştır, planlamaca. Buraya bazı 
istatistikler de çıkarmış. 1972 yılında fert ba
şına Türkiye'de 19 gram hayvansal protein düş
tüğü hesaplanmış. Bunun aslı 13 gramdır. Eğer 
19 gram kabul ederseniz, hayvansal protein di
ğer listelerdekini tutmaz, çok aşar. 

1987 yılında Türkiye'de herkes ortalama 35 
gram hayvansal protein alacakmış. Bu hedefe, 
bu plan ile varabilmek mümkün değildir, insanın 
aklı durur; hiç hesap bilmemesi lâzım bunu ka
bul edebilmek için. 1987 yılında bu proteini ala
bilmek için - o sene 60 milyonu bulan nüfusumuz 
için, ki istatistikler bunu 65 milyon olarak he
saplıyor, - günde 10 milyon Kg. hayvansal pro
tein üretmemiz lâzım geliyor. Bu plan ile bu 
hedefe varmak hayaldir. Bir kişinin 1987 yılında 
31 kilo 700 gram et tüketeceği hesaplanmış or
talama olarak. Bu toplam nüfus için 2,1 milyar 
Kg. et demektir ki, mümkün değildir. 

Diğer hususlara geçiyorum: Birinci ve ikin
ci Beş Yıllık Plan dönemlerinde hayvan ürünle
ri üretimi artış hızları için verilen rakamlar, 
(Tablo 153'ü tetkik ettiğinizde görürsünüz) ger
çeği yansıtmamaktadır. Eylül ayı içerisinde il 
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veteriner müdürlerinin katılması ile Devlet is
tatistik Enstitüsünde yapılan hayvancılık ista
tistikleri seminerinde, ilgili uzmanların da be
lirttikleri gibi, İstatistik Enstitüsü hayvan başı
na et verimini 1934 yılından beri ve hayvan ba
sma süt verimini de 1957 yılından beri sabit farz 
ederek et ve süt istihsalini hesaplamaktadır, il
lerden sadece hayvan sayıları toplanmakta, ve
rimler için ise değişmeyen bu rakamlar çarpıla
rak neticeye varılmaktadır. Yani 1934 yılmdan 
bu tarafa hayvanlarımızda hiç ağırlık olmamış... 
insaf birader, biz burada hayvancılık gelişmiyor 
falan dediysek bu kadar da değil, muhterem 
arkadaşlarım. O zamanki karkas ağırlığı 34 ki
lo olan bir dananın bugün karkas ağırlığı 
60 - 70 kiloya çıkmıştır. Biraz insafla düşün
mek lâzım. Ama biz burada sıkıntı çekiyoruz, 
çekeceğiz tabiî, Et üretimi ile tüketimine eko
nomik kanunları uygulamadığımız müddetçe 
aç kalacağız, et yiyemeyeceğiz. 

Sayın Tarım Bakanının yazılı bir soruya 
verdiği cevapta, Türkiye'de 6 milyar lira tuta
rında hayvanın ne olduğu belli değil; kaçırılı
yor. 

Elbette bu yanlış hesaplama metodu sonun
da, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan dönemle
rinde hayvan başına et ve süt verimi artışları 
bilinmediğinden, tablo 153'teki gelişme hızları 
çok düşük verilmiştir, dikkatinizi çekerim. 

Zaten Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları 
da kullandıkları rakamlara güvenememiş ola
caklar ki, bütün diğer tarım ürünleri için ev
velki plan dönemlerindeki üretim miktar ve de
ğerlerini 139, 142, 147 numaralı tablolarda ver
melerine rağmen, hayvan ürünlerinde hangi 
üretim miktarlarından hesaplandığı anlaşılma
yan artış hızlarını vermekle yetinmişler ve tab
lo 153'ün altına da, «tabloda yer alan malların 
Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde miktar ve 
değer olarak karşılaştırılması mümkün olma
dığından gelişme hızı verilmiştir.» diyorlar. 

Mümkün olmayan bir şeyden zaten nasıl 
netice çıkarıyorsun, nerede bu görülmedik 
elektronik matematik'?.. 

Sonra neden bütün ürünlerin üretim mikta
rı, belli oluyor da hayvan ürünlerinün ki belli 
olmuyor. Ne biçim istatistik bu?.. 

Erzincan, Malatya, Kayseri, Konya, Amas
ya, Eskişehir, Afyon K., Burdur, Denizli ille

rinden, şöyle bir geçen, planlı dönemde bura
larda kurulmuş bulunan besicilik işletmelerinin 
fazlalığını görmemezlikten gelemez arkadaşla
rım. Hayvancılık, bütün ilgisizliğimize rağ
men yine gelişmesine devam ediyor. Tavukçu
lukta tavuk eti ve yumurta üretimindeki artışı 
büyük şehirlerde herkes gözleri ile görüyor. 
Ama sırf istatistik noksanlığından plancılar et 
üretimi, süt üretimi, yumurta üretimi çok az 
artmış gibi göstermek mecburiyetinde kalmak
tadırlar. 

Buna bağlı olarak da Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde hayvan ürünlerini fazla artır
mak mümkün değilmiş gibi, hesaplarla yüzde 
gelişme nispetini düşürmektedirler. Bunun için 
de yatırıma lüzum görmemektedirler. 

1972'den 1977'ye toplam et üretiminin 
% 6,4 oranında artacağı, (Tablo 159) yurt içi 
et tüketiminin de % 6,4 oranında artması sebe
biyle (Tablo 157'de) Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde canlı hayvan veya et ihracedemeye-
ceğimiz, (Tablo 158) tahmin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Ortak Pazara 
gireceğiz, daha kendimiz açız. Ortak Pazarın 
en çok arzu ettiği hayvansal protein kaynakla
rını geliştiremiyoruz. Bu pazarda biz ne sata
cağız? Nasıl gireceğiz? Her halde patates it
hal etmek mecburiyetinde kalacağız, bu gidişle. 
Bu budur. 

Geçtiğimiz kış et fiyatlarına suni olarak mü
dahale edilmesi yüzünden çekilen et sıkıntısına 
bakıp da Türkiye'de 'ihtiyaca yetecek kadar 
et yoktur zannedilmemelidir. Zannediürse, ih
raç yolları böylece Planlama Teşkilâtınca ka
patılır, kapatılınca elimizdeki hayvancılık is
tediğimiz hedefe, istediğimiz kaliteye, arzu etti
ğimiz randımana erişemez, erişenler de başka 
taraftan erir, kaçağa gider, o da döviz olarak 
Devletin hazinesine girmen. Biz, bindiğimiz 
dalı kesiyoruz. 

Türkiye hayvancılık kongrelerinde uzman
ların belirtikleri gibi Türkiye daha uzun 
yıllar kendi et ihtiyacını karşıladıktan sonra 
önemli miktarda et ihracedebilecek bir verim 
kapasitesine de sahiptir. Zaten resmen ihraç 
düşük görünse dahi, veya yapılmasa bile, as
lında inkâr edilemeyecek derecede bildiğimiz 
bir şey varsa Orta Doğunun et ihtiyacını biz 
temin ediyoruz, kaçak yolla. Organize edeme-

— 554 — 



M. Meclisi B : 148 19 . 10 . 1972 0 : 2 

inişiz, tabiî ki, iktisadî kanunlara göre bu kaçak 
hiç bir şekilde durdurulamaz. Türkiye'de her 
yıl üç milyon baş kasaplık sığır üretilmekte, 
bunlardan yarısı genç yaşta kesilerek ortalama 
her birinden 31 kg. et elde edilmektedir. 

Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsünde 
yapılan araştırmalar, bu danalar bir buçuk yaşı
na kadar bekletildiği ve 4, 5 aylık da bir besi
den geçirildiği takdirde her birinden- ortalama 
120 kg. ki, bunun canlı ağırlığı 250 - 300 kg. a 
yaklaşır, et alınacağını göstermektedir. Kasap
lık sığırların diğer yarısı da gene üç - dört 
aylık bir besiye tabi tutulurlarsa bugün herbi-
rinden elde edilen 85 Kg. lık et verimi 180 Kg. 
olacaktır. 

Biz besleme işini bir yana bırakmışız, sayın 
zirao,t mühendisleri ile veteriner hekimler, bu se
nin, bu benim, bu senin, bu benim, ikisi de bu 
işi becerememektedir; acaba hangisi sahip ola
caktır, şüpheli, ortada duruyor. Vatan, millet 
unutulmuş... 

Yine her yıl üretilen 15 milyon kasaplık ko
yunun yarısı kuzu iken kesilmektedir, öyle ya, 
biz ağa mildetiz, kuzu eti yeriz, ayıp olur şayet 
1 yaşındaki kuzu etini yersek. Böyle kuzu iken 
kesersek bakın ne kadar zarara giriyoruz: Her 
birinden sadece 8 kg. et alınmaktadır bu süt 
kuzularından. Bu kuzular bir yaşma kadar bek
letildiği ve kısa bir beslenmeden sonra kesildik
leri takdirde sadece et verimleri 20 kg.'a çık
maktadır muhterem arkadaşlar. Milyonlarca ku
zuyu bir düşünün... 

Besiden geçirilen koyunlar da, bugün ortala
ma 18 kg. et verirlerken, az bir meslenme saye
sinde 30 kg.'in üzerine çıkmaktadır. Besicilik et 
üretiminin artırılmasında bu kadar önemli iken 
bugün yurdumuzda her yıl üretilen üç milyon 
kasaplık sığırdan sadece 300 000'i ve 15 milyon 
kasaplık koyundan sadece 600 000'i besiye alına
bilmektedir. 

Ne durumda olduğumuzu gördünüz. Kasap
tan aldıklarımızı et zannediyoruz. Onlar et de
ğil muhterem arkadaşlarım, biz ciddî eti görsek 
onlar?, yemeyiz. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, kasaplık sığır ve 
koyunları büyük çoğunluğunun besi işletmelerin
de verimleri artırıldıktan sonra kesime gitmele
rini sağlamak üzere yeterli tedbirler alınacak 
yerde et üretiminin artış hızı, sadece iç tüke
time yetecek kadar heaplanmıştır. 

Planlama bu hesabı nereden çıkarmış? Bugün 
vatandaşın çoğu Kurbandan Kurbana et yiyor
sa yarın bir birimizi göre göre toplumun sosyal 
gelişmesi herkesi et yemeye sevk edecektir. Ya
pılan hesaplara göre Türkiye'deki bugün mevcut 
sığırlar eğer ciddî et yiyen bir millet olsak bir 
yıl. yetmiyor', bize. 

Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde sanayi 
sektörünün gelişme hızının % 12 olması öngö
rülmüş iken (dikkatlerinizi çekerim arkadaşla
rım) bu hız Birinci Plan döneminde 9,7'a, İkin
ci Plan döneminde de 7,6'ya düştüğü halde (Tab
lo 2'de) hız düşüyor, erişemiyoruz diye sana
yileşme çabalarımızdan vaz mı geçiyoruz? Eriş
mek için yatırım yapıyoruz, elbet beğeniyoruz 
ve takdir ediyoruz. Daha fazla yatırım yap
mak ve her türlü tedbiri almak suretiyle, Üçün
cü Plan döneminde sanayide % 12'lik bir geliş
me hızım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 

Madem ki, hayvansal protein açığımız var ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna satabileceğimiz 
ürünler arasında et ve mamulleri en ön sırada 
geliyor, neden aynı gayret ve itina hayvancılık 
sektöründen esirgeniyor? Planlama bu konuda 
ne düşünüyor? Bunları öğrenmek istiyoruz. 

Plan dokümanında da belirtildiği gibi (Tab
lo İ25) bugün ülkemizde fert başına tüketilen 
günlük 81,3 gram proteinin sadece % 28,3'ü hay
vansal, % 71,7'si de bitkisel proteindir. 

Görüyor musunuz muhterem arkadaşlarım? 
Planlama bizi ot yiyen millet halinden kurtar
mayacak, buna adamların niyeti yok. illâ bu 
otu yedirecekler bize. öngörülen hedef % 28,3 
ama muhterem arkadaşlarım gelişmiş ülkelerde 
ise bu günlü!?: protein tüketiminin % 70'i hayvan
sal menşeli proteindir; bizde % 701 nebati pro
teindir. Bize ot yedirecekler belden yukarı ka
famız çalışmayacak. Güt Allah'ım, güt. 

Hayvancılık sektörünün tarım içerisindeki 
yeri Fransa'da (dikkat ediniz arkadaşlarım) 
% 64,3, Batı Almanya'da % 75 iken bizde 
% 34,6'dan ibarettir. (Tablo 156) Bunları ben 
söylemiyorum. 

Plan 15 sene sonra bu payın % 43,6'ya çıka
rılmasını öngörmektedir. (Tablo 127) Ne ile çı
kacak? Yatırım yok, tedbir yok, bir vaatleri yok. 
Bugünkü hayvan sağlık memurları hedefin çok 
gerisinde kalır. Birinci ve ikinci Plan dönemin
de ikibin küsur veteriner hekime ihtiyaç var de-
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nir ve Veteriner Fakültesi senede 50 - 75 mezun 
veril'. Demek İd, beş senede 1 100 veteriner 
2 100'e dolmadığı halde bu seneki plan döne
minde de efendim, 1 100 - 1 200 veteriner çok 
bile denir, önce çıkarılan veteriner ihtiyacı ne 
idi, bugünkü ne? Bu planın temelinden ben 
korkmaya ve şüphe etmeye başladım.' Bu pla
nın temeli taş değil, bana toprak gibi geliyor. 

Halbuki halkımızın beslenmesini, süratle iyi
leştirmek ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna et 
satmak imkânımız varken neden hayvancılığa 
gereken önem verilmemiştir? üçüncü Plan dö
neminde traktör, makine ve ekipman için 11 
milyar 136 milyon liralık yatırım ayrılmışken 
hayvancılık içün sadece 140 milyon liralık (da
mızlık temâni o da) bir fon ayrılmıştır. (Taiblıo 
131) Hayvancılık böyle mi kalkınır muhterem 
arkadaşlarım? Kalkınır derseniz, hiç bağlama
yalım, ben haksızlığımı kabul ettim. 

Yatırim yapmadan, işletme kurmadan, besi
ciliği geliştirmeden ve besicilik yapacak vatan
daşı beskülik yönünde eğitmeden bu mümkün 
değil. Devlet biir makine alır sokaktan yumurta 
itaplar, civciv çıkarır sayın vatandaş Ali ağ'a ile 
yarış yapar. Bu, devletçilik değildir muhterem 
arkadaşlarım. Planlama asıl burada bunun özü
ne basmalıydı, Devlet ne yapmalıydı, bu hay
vancılık sektöründe? 

Hayvancılık bugün tarım gelininin % 34,6 
sini sağlıyor ve biz buna 140 milyon lira yatı
rım payı ayırıyoruz. Ormancılık ise % 2,9 unu 
sağlarken müllî gelirin, 3 mlilyarm üzerinde bir 
yatırım hedefi öngörüyoruz. 

Hayvancılığım önemine uygun bir biçimde 
ele alınmadığına bir örnek de şudur: Bitkisel 
üretıimi artırmak üzere gübre kullanımını teş
vik için planda kimyasal gübre kredileri (Tab
lo 149) 1973'ten 1977'ye kadar 1 708 milyon li
radan 2 058 milyon liraya çıkacak şekilde tes
pit edilmiş olduğu halde süt üretimini artırmak 
için gerekli olan yem kredileri belirtilmemiştir. 
Bize bu teşkilât süt değil su içirecek, devamlı 
olarak dikkatinize arz ederim. Ot yiyeceğiz, su 
içeceğiz başka yok. 

Türkiye her yıl dışarıya 300 bin ton yağlı 
küspe satmaktadır. Karma komisyonda mı, bu
rada mı bağırıp çağırmadık, araştırıma mı iste
medik? Hayır efendim, satışa devam ediliyor. 
Halbuki bu 300 bin ton küspe satılmayıp besi 

hayvanına yedirilıse 75 ton et fazla üreteceğiz. 
300 bin ton küspeden aldığımız 300 milyon lira
ya karşı 75 bin ton et ihracettiğimiz zaman 1,5 
milyar lira kazanıyoruz. İşte para, görmüyoruz 
iki. 

Hayvan müstahsili kredi ile yeteri kadar des
teklenmediğinden hayvancılık gelişemez. Yemi 
satmalıp hayvanlarına yedireınemsktedir. 300 
bin ton yağlı tohum küspesi besi hayvanlarına 
yedirildiği takdimde et açığımızın da mümkün 
olduğu kadar kapatılması imkân dahiline gire
cektir. Bütün bu örnekler Üçüncü Beş Yıllık 
Planda da hayvancılığa gereken önemlin veril
mediğini, eğer hayvancılık gerekli yaitırım ve 
kredi kaynakları ile donatılırsa hem halkımızın 
beslenmesi, hem de ihracat geliri sağlama ba
kımından büyük gelişmeler arz edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirmeden bir konuya daha deği

neceğim; balık yuvaları ve su ürünleri bakı
mından Japonya'dan falan önde gelen bir ülke
miz var. Türkiye'nin coğrafî durumu ve jeolo
jik yapısı, iklim yapısı bakımından denizlerinin 
kalitesi ve önemi yönünden arazimizin ve kıyı
larımızın ğirMıili çıkıntılı olması ve bu yüzden 
de balık yavrularının üremesi bakımmidan hiç. 
el uzatamamışız; asla balık yemeyen Orta Asya 
ortasında deniz kıyısı olmayan bir millet duru
mundayız. Gröllerimiizde, nehMerimizde balıkla
rımız tahribedilir, denizlerimizdeki balıkları
mızı İzmir körfezimizden Yunanlılar çalar gider 
muhterem arkadaşlarım. Elt Balık Kurumu da 
teşkilâtsızlık yüzünden balık avlaması için ge
tirilen makinelerini satışa çıkarır, kavun, kar
puz, kalay ve öteberi satar. Buyurun muhterem 
arkadaşlarım; planlama asıl bunlara ışık tut
malıydı. Balıkçılık, bir kaç balıkçı barınağı 
yapmakla mümkün değildir. Bu, büyük bir il
min, büyük bir teknolojinin vukufiyetle mese
lenin içine girerek el atması suretiyle hem ba
lıklarımızı ıslah etmek, hem de hayvansal pro
tein açığımızı kapatmak yönlünden çok önemli
dir. 

Saym Başkanım, şayet müsaade ederseniz 
bir istatistik... 

BAŞKAN — Edemeyeceğim lütfen bitirin 
konuşmanızı, Tam 11 dakika geçindiniz süreni
zi. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — İneyim 
mi Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Lütfen. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya? Yok. 

iSaym Coşkun Karagczoğlu? Yek. Sayın Hüsa
mettin Başer? Yok. Sayın Sabahattin Savcı? 
Yok. Sayın Mehmet Seydibsyoğlu? Yok. Saym 
Ekrem Kangal? Yok. Sayın Hilmi İşgüzar, bu
yurunun efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllık Plan görüşülürken bende
niz de bu plan üzerinde şahsî görüşlerimi arza 
çalışacağım. 

Takdir edeceğiniz veçhile 1961 Anayasasının 
getirmiş olduğu Planlama Müessesesi, memle
ketimizin planlı vo deınıgeli bir şekilde kalkın
ması için kurulmuş ve çalışmaları da yine ken
di kanunlarında gösterilmiştir. 

Esasında plan hedefleri nedir, prensibi ne
dir? ilk önce bunu açıklamakla söze başlaya
cağım. Her Çerdin gelirini artırmak, fert başı
na düşen millî gelir payımı yükseltmek, buna pa
ralel olarak da bölgeler arasında dengeli bir 
kalkınma sağlanabilmesi için kamu yatırımları
nı stratejik esaslara, plan hedeflerine uygun 
bir şekilde yöneltmektir. Hemen burada şunu 
da ilâve edelim ki, bu Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın etüdünü yapmak işin detaylarına girebilmek 
için verilen zamanın çok kısa olduğunu, bazı 
arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gilbi, bende
niz ide burada belirtmek işitiyorum. 

Esasında planlar yapılırken bazı siyasî par
tilerin ve iktidarların keyfî yatırımlarda bulun
mamaları için Devlet Planlama Teşkilâtı kurul
muştur. Ama bu plan hedeflerine ve strateji
sine dokunmadan önce hemen ifadeye mecbu
ruz ki, maalesef Türkiye'de Devlet Planlama 
Teşkilâtı sosyal, ekonomik, hatta gelsen si
yasî görüşlerin ışığı altında hiç bir şekilde tek
nik olan çalışmalarını yürütmemiş maalesef ic
ra organlarına bir kılıf hazırlamıştır. Bu yö
nüyle bölgeler arasımda denge sağlanmamış ya
tırımlar daima zengin yerlere gitmiş, özel sek
törler daima Devletin aleyhinde ve karşısında 
olmasına rağmen Devletten istifade etmeye de
vam etmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı bu planları hazır
larken, kanun tasarısı olarak buraya gelen 

bu planda, gerek özel yatırımlar için gerekse 
kamu yatırımları için yapılacak yatırımların 
yarlerimi niçin tespit etmezler? Bu yatırımla
rın yerini sadece programlara bırakmak, icra 
organlarına bırakmak, plan hedefleri dediği
miz teknik konuları bir tarafa itmek suretiyle 
sııdece ve sadece bir makroplan meydana getir
mek ve diğer hususlara hiç eğiünilımediği için 
de memleketimizde dengeli kalkınma değil, den
gesiz kalkınmalar olmakta ve yatırımlar muay
yen yerlere doğru itilmektedir. 

Planlama bizüm kanaatimize göre teknik, 
teknik olduğu kadar ekonomik ve sosyal denge
yi temin edecek nitelik arz etmek icabeder. Bu
gün bu yapılmadığı için plana ve Planlamaya 
ciddî nazar atan vatandaşların sayıları azdır. 
Halbuki Planlama Teşkilâtı kurulduğu zaman, 
büyük arzu ve istekle bilhassa geri kalmış böl
gelerde yaşayan vatandaşlar, «Artık bundan 
sonra Planlama Teşkilâtı vardır, bizim de mın
tıkalarımıza samıayi yatırımları gelir, işsizlik se
falet önlenir, iç göçler, dış göçler durur» diye 
teselli bulmuş iken maalesef icraatlarıyle Plan
lama Teşkilâtı ile iktidarlar bu yola girmeımiiş-
tir. 

Burada konuşan bazı muhterem arkadaşları
mız görüyoruz ki, geçmiş ikinci Beş Yıllık 
Planın icraatını unutmuş görünmek suretiyle 
yep yeni bir zihniyetle bu Üçüncü Beş Yıllık' 
Plan tenkit edilmekte ve fikirler serdedümıekte-
dir. Elbette Türkiye gibi geri kalmış ülkeler
de, finansman kaynaklarının mahdut olduğu 
yerlerde, Planlamaya düşen görev çok daha* 
ağır, ciddî ve o derecede önem taşır. Biz, bir 
taraftan «imkânlarımız yok» diyoruz, diğer ta
raftan da, özel sektör için olsun, kamu sektö
rü için olsun yapılacak yatırımların yerlerini 
esaslı bir şekilde tespit edemiyoruz, etmiyoruz. 
Halbuki Devlet Planlama Teşkilâtı ve Başba
kanlık, bizim anladığımız mânada, arz etltiğdm' 
veçhile bu planın ekonomik, sosyal ve teknik 
yönüyle hedeflerini, stratejisini tanzim ve tes
pit ederse, partiler ve iktidarlar değişse bile, 
yerleri, plan dönemine kadar değiştirletmez. 
Halbuk burada, «biz iktidara gelirsek bu planı 
değiştireceğiz» veyahut da îbiz bu planı beğen
miyoruz» şeklinde ve plan zihniyeti dışında ba
zı tenkitlere de mâruz kalınmaktadır. Burada 
değiştirilmesi icaJbeden bir mesele varsa, bura
daki arkadaşlarımız buna muktedirdir. 
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Benldeniz, bu yönüyle, bilhassa memleketi
mizin geri kalan bölgeleri için özel planların 
yapılmasını öteden beri burada savunan bir ar
kadaşınız olarak, bırakınız o özel kalkınma 
planlarını, bu genel plan içerisinde memleketi
mizin neresine hangi fabrikanın yapılması ge
rektiğini söylediğim zaman bazı arkadaşlarımız, 
«planda var» diyorlar. Bu, planda yoktur, 
programlara alınmaktadır. Onun içindir ki, 
-bunun misalleri de çoktur- Seçim zamanların
da muayyen şahıslar gelir, «buraya fabrika 
kurduracağım» der. Planlama Teşkilâtı olan 
bir memlekette, siyasîler nasıl olur da, «size, 
şuraya bir fabrika kurduracağım, kuracağım» 
diyebilir? işte bu zihniyeti tamamen ortadan 
kaldıracak teşkilât, Planlama Teşkilâtıdır. 

Arkadaşlar, bu Teşkilât, görevini bugüne 
kaJdar yapmamıştır. 

Biz Devletçi değiliz. Bu memleketin karma 
ekonomi ile kalkınacağı inancı içerisindeyiz. 
Yalnız, Atatürk'ün de söylediği gibi, evvelâ, 
vatandaşlar muayyen gelir seviyesine ulaşıncaya 
kadar, Devlet babanın himaye ellerini onların 
üzerinden uzak tutmaması gerekir. Bir taraf
tan işsizlik, sefalet, perişanlık, susuz, okul
suz, hastanesiz köylerin çeşitli ıstırapları, 
dertleri dururken, diğer taraftan milyonlarca, 
milyarlarca lirayı Devlet eliyle, hem de Dev
letin aleyhinde olan özel sektöre verirseniz, el
bette M orada denge olamaz. Biz, özel sektö
rün aleyhinde değiliz muhterem arkadaşlarım; 
ama karşısına çıkıyorlar, işte bazı arkadaşla
rımız konuşuyor, çiftliklerden bahsediliyor, 
Devlet çiftliklerinden bahsediliyor, Devlet mü
esseselerinden bahsediliyor; ama Devleti ten
kit edenler de yine Devletin sırtında olanlar 
ve Devleti idare eden kişiler oluyor ve onların 
tasarrufları' ve icraatlarıdır ki Devleti zararlı 
duruma sokuyor. En kârlı işler, en kârlı yatı
rımlar ve büyük krediler özel sektöre verilir ve 
Devlet eliyle vatandaşa intikal ettirilmezse, 
zarar meydana geldiği takdirde her türlü suçu 
Devlette aramak, bizzat suçlular tarafımdan 
ifade edilecek bir şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de işsizlik 
o kadar artmıştır ki, bendeniz, planda göste
rilen ve 22 yıllık zaman içinde değerlendirilen, 
ya da 1972 - 1977 yılları arasında, 1,6 milyon iş
sizin büyük bir kısmının işe kavuşturulacağı 
fikrine inanmıyorum. Bunu kabul etmek de 

mümkün değildir. Türkiye'de, Almanya'ya git
mek için sıra bekleyen 1 250 000 işçi veyahut 
da işsiz var. Belki de 1,5 milyona varmıştır, 
sayıları. 700 000 vatandaş bugün Almanya'da 
çalışmaktadır. Kendimizi daima, insan ih-
raceden bir ülke olarak telâkki ettiğimiz tak
dirde, belki de ona güvenerek işsizliğin böy
lece giderilmesini düşünmek mümkün. Fakat 
Ortak Pazar toplantısına iştirak eden değerli 
milletvekili arkadaşlarımın da hatırlayacakları 
veçhile, daha geçen gün italya'da yapılan Or
tak Pazar toplantısında bilhassa Alman parla
menterleri, «Türkiye, bundan sonra, Alman
ya'da çalışan işçilerin dövizlerini değerlendir
mek mecburiyetindedir. Bize bel bağlamayınız. 
Ekonomik ve sınai imkânlarımıza göre, bundan 
sonra, dış ülkelerden gelen işçilerin sayıların
da kısıtlamaya gideceğiz. Kaçak olarak gelen 
ve sayıları elli ilâ yüz bini aşkın turist işçiler
den ancak 1 500'ünü meşru hale getirdik, diğer
leri hakkında da karar almak yeteneğime, ola
nağına sahip değiliz» demişlerdir. 

O halde bunu, değerli Hükümet üyelerinin 
benden çok daha iyi bilecekleri ümidindeyim. 
Bu bakımdan da, işsizliğin daha da artacağını 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunun giderile
bilmesi için planda da bir şey görmüyoruz. Sa
dece yatırımlardan bahsedilmektedir, devamlı 
şekilde böyle bahsedilir, ikinci Beş Yıllık Plan
da da böyle bahsedilmişti. Rakamları kesin ola
rak bilmiyorum; ama Almanya'dan, yılda bir 
milyardan daha fazla döviz temin etme imkâ
nına sahibolduğumuz halde Devlet, 1968 "ten bu 
yana % 10 - 15'i Devlete ve geri kalan % 80 -
85'inin halka, kişilere açık olduğu şirketlerin ku
rulmasına ciddî olarak gitmemiştir. Devlet 
Planlama Teşkilâtı bu ciddî konu üzerine esas
lı bir şekilde eğilmemiştir. On bin, yirmi bin, 
yüz bin mark kazan vatandaşlar, Türkiye'ye 
ümitsizlik içinde gelmekte, Türkeli, Ayancık, 
Ortaköy, Hozatlı gibi yerlere 200 000 lira, 
250 000 lira gibi para yatırmak suretiyle bir 
meskene sahibolma çabasına girişmektedirler. 
Bunu Devletin kıymetlendirmesi şarttır. Bir 
taraftan Amerika'dan, ingiltere'den ve hattâ 
yıllardır hâkimiyetimizde kalmış olan devlet
lerden, ekonomik yönden yardım beklerken, 
kenldi Öz vatandaşlarımızın kazanmış oldukları 
dövizleri kıymetlendirme cihetine gitmezsek, 
bunun vebalinin her halde Parlâmentodan ziya-
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de, bu meseleyi elde tutmak mecburiyetinde 
olan hükümetlere raci olması gerekir. 

Planlama, esasında, geri kalmış olan bölge
lerin kalkınmasını hedef almıştır. Ama, geri 
kalmış olan bölgelerden bir Hükümet konağını 
dahi esirgemişleridir. îkinci Beş Yıllık Plana 
girmiştir. Onun için, plana, programa ve Dev
lete itimadı kalmamıştır vatandaşın, ikinci Beş 
Yıllık Plana Hükümet konağı giriyor «plasman 
imkânlarım yok» diyor. Tahakkuk bakımın
dan, «% 70 ini tahakkuk ettirdik» deniyor. Ge
ri kalmış mmtakalardaki yatırımlar yerine ge
tirilmiyor. Eğer, geri kalmış mıntakalarda ya
pılması icabeden işler varsa, evvelâ orası yapı
lır, % 70 tahakkukun içine onlar ithal edilir; 
imkânsızlık ve parasızlık bakımından yapılma
yacak işler, geri kalmış olan yerlere değil, ile
ri olan mıtakalardaki yerlere tahsis edilir. Sa
mimiyet, planda samimiyet, politikada sami
miyet bunu icabettirir. 

Sonra, ikinci Beş Yıllık Plana giren bir me
seleyi, Üçüncü Beş Yıllık Plana girerken, ba
kıyorsunuz Planlama Teşkilâtı reddediyor. Bu, 
ne şekilde Planlamadır M, ikinci Beş Yıllık 
Plana Hükümet konaklarının bir kısmını alı
yor, tahakkuk ettirilmiyor, Üçüncü Beş Yıllık 
Planla teklif edildiği zaman, reddediyor. Böy
le Planlama Teşkilâtını kabul etmek mümkün 
değildir. 

O bakımdan biz diyoruz ki, Planlama Teş
kilâtına büyük hürmetimiz olsun. Planlama 
Teşkilâtının itibarı okun, milletin de itibarı ol
sun; ama bu Planlama Teşkilâtında, özel sek
tör olsun, kamu sektörü olsum nerelere neyi 
yapacakları karara bağlandığı halde, bu kara
rın aksine hareket edenlerin projelerinin kabul 
edilmemesi, Devlet Yatırım Bankasının onla
ra kredi vermemesi gerekir. Ciddiyet bunu 
icabettirir. Ama bakıyorsunuz, vatandaşın ra
porları iki günde Planlamaya getiriliyor, özel 
sektör; İzmir, istanbul, Ankara ve civarları 
doluyor. Turistik olan ve sayfiye yeri olarak 
kabul edilen yerler bile bugün sanayi siteleri 
haline getirilmektedir. Böyle şey olur mu? Dev
let Planlama Teşkilâtı niçin kuruldu? 

Eğer icra organının icraatı için esbabı mu
cibe hazırlayan bir müessese ise, ona lüzum 
yok. Bunu, bu şekilde tenkit edişimi değerli 
plancı arkadaşlarımın, Hükümet üyelerimin 
olgunlukla kabul edeceklerini de ümidediyorum. 
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I Değerli arkadaşlarım, bazı vatandaşların 
çeşitli şikâyetleri, dilekleri kitle halinde, Plan
la rinadandır. Bazı arkadaşlarım burada konu
şurken, hemen, rejyosel, mıntıka, bölge tem
silcisi imiş gilbi konuşuyor ithamı altında bırakı
lıyor; ama gerçekleri ifade etmek mecburiye
tindeyiz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun
dan sonra Planlama Teşkilâtı yoktu; ama bü
yük fabrikaların bir kısmı, Büyük Atatürk tara
fından direktif verilmek suretiyle Anadolu'nun 
ttiiıhtelif mıntıkalarına serpiştirilmiştir. Ama 
bugün Planlama Teşkilâtı kurulmuştur. Açlık
tan, sefaletten perişan elli bin kişi her seme 
yurdunu, yuvasını terk ediyor, Planlama Teş
kilâtı oraya bir fabrikayı esirgiyor. Böyle şey 
olur mu? Böyle zihniyet mi olur? Ondan sonra 
demokrasiden, hürriyetten bahsediyoruz, insan 
haklarından bahsediyoruz. Bir insan için her 
şeyin yapılacağından bahsediyoruz; ama öyle 
mıntıkalarımız vardır ki arkadaşlarım, sel fe
lâketi vatandaşların hayatını tehdidediyor ve 
+oprağını alıp götürüyor, barınamaz hale ge
liyor, müracaat ediliyor, Planlama Teşkilâtı 
veya ilgili bakanlık «rantabl değildir» diyor. 
Selle mücadelenin ramtabilitesi olur mu arka
daşlarım? Hayatı gidiyor, toprağı gidiyor. Ya 
ona hayat kazandıracaksınız, ya yeni bir top
rak vereceksiniz, ya da milyonları oraya har
camak suretiyle orada vatandaşların ikametini 
sağlayacaksınız. Sosyal Devletin vazifesi budur. 
Her şeyi ekonomik ve kârlılık müessesesi yö
nünden düşünürseıniz, o şekilde Devletin de 
kıymeti yok. O zaman buraya mütaahhitler 
devleti» diyelim, özel sektörcüler devleti» diye
tim. Böyle şöy olamaz. 

En liberal memleketlerde bile sosyal güven
lik ve sosyal adaletin tahakkukunu, sosyal 
devlet yerine getirir. Bunu yerine getirmeyen 
devlete, Devlet demek mümkün değil. Ama 
Devleti suçlayanlar, Devletin sırtından immeyen-
ler ve Devletin Hazinesinden kredi alarak mil
yoner olanlar, yine Devletin karşısında. 

Orman teşkilâtından bahsetmek istiyorum, 
orman ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Beş 
on kişi bir araya geliyorlar, büyük Ağaç - San 
kuruyorlar, Devletten kredi alıyorlar. Sonra, 
ihaleye girilmiyor, tahsisler geliyor. Piyasa
da bir metreküp kayın, bin liraya, bin beş yüz 
liraya giderken, tahsis yoluyla bu müessesele-
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re üç yüz liradan tevzi ediliyor. Ondan sonra 
da, oriman içinde, bütün hayatı boyunca dağ 
içimde yaşayan, yirmi senede bir adım ilerletme
yen Türk köylüsünün gelişimcisi nasıl mümkün 
olacaktır? Siz bunları ihale suretiyle sattığı
nız takdirde metreküp başına oradan alacağınız 
üç yüz lira başka, bin lira başka arkadaşlar. 
Metrelküpte bu yedi yüz lira Türk köylıüsüne 
gidebilir. Ama bakıyoruz, büyük tazyikler, 
baskılar var. Planlamaya, Başbakanlığa, Ti
caret Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına, keres
teciler büyük tazyik yapmaktadır. Bunlar 
hem, «özel sektörcüyüz» diyorlar, hem, «Devle
tin karşısındayız» diyorlar, Akbanka, Yapı ve 
Kredi Bankasına gidip kredi almıyorlar, Dev
let Yatırım Bankasından alıyorlar. Alsınlar, 
verelim; ama, ihaleye gitmek suretiyle para 
alsınlar ki, orman içinde yaşayan ve yılda 
üç yüz lirayı bulamayan. Türk köylüsüne, bu 
ihale suretiyle sattığımız emvalin paralarını, 
yatırım yoluyla onlara intikal ettirerek yardım 
iadelim. Bunu bilhas&a Parlamentodaki arka
daşlarıma ve ilgili bakanlıkların dikkatine sun
mak için arz ediyorum. Yakında bu meseleler 
de yine buraya gelecektir. 

Planlı dönemde sektör üretiminin artırılaca
ğı ileri sürülmektedir. 

Orman ürünleri sanayii. Birinci Planda ele alın
mıştır. Doğrudur; ama İkinci Beş Yıllık Plan
da sektörler ayrılmış ve bu tesisler kurulmuş
tur. ihracat bakımından, gerek dahilî ve gerek 
haricî yönden orman ürünlerinin artırılacağı 
vakıası planda gösterilmiştir. Bendeniz orman 
mühendisi olduğum için bilhassa burada ifade 
etmek isterim; Devlet Planlama Teşkilâtı, Tür
kiye'nin en büyük töhlikesi olan sel felâketi, 
toprak erozyonu (taşınması) nı unutmuştur. 
Ankara'yı hatırlarsanız, Ankara yirmi sene ön
ce başka idi, şimdi başka. Eaihmetli Büyük Ata
türk, Atatürk Orman Çiftliğini kurmuştu. Ağaç
landırma yapılmadığı takdirde 'Türkiye'de otu
rulamaz arkadaşlarım. Ankara'nın sokakların
da gezemiyorsunuz yağmur yağdığı zaman. Bu 
gerçekleri ele almak suretiyle Planlama Teşki
latının, hele Cumlhuriyetin Ellinci Kuruluş Yıl
dönümünde, unutulmayacak canlı âbide olarak 
ağaçlandırma konusuna çok daha önem vermesi 
gerekirken, bu konu adeta unutulmuş bir hal
dedir. 
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iş daima, sosyal yönü ile, kaypak yönleriy
le yani yuvarlak cümlelelerle ifade edilmeye ça
lışılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, bir dakikanız 
var.' 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki Baş
kanım, o zaman, bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teş
kilâtının (önemi fazla olduğu için bu konulara 
temas ettim. Köyün, yolu, su işi, okul işleri de 
ciddî olarak ele alınmamıştır. Susuz köylüler 
bgücü yardımı yaptığı halde, onlardan, suya 
kavuşmaları için para istenmektedir. Devletin 
görevi, vatandaşa suyunu getirebilmektir, öyle 
fakir köyler vardır ki, kendileri iştirak payı 
dediğimiz on bin, yirmi bin lirayı verememek
te ve bunlar da kendi kaderlerine bırakılmış 
bulunmaktadır. 

Köy okullarımın durumu ise içler acısıdır. 
Planlama Teşkilâtı bir derslik okul için 75 bin 
lira tanımaktadır. Bu 75 bin lira, emanet usu
lü ile yapıldığı takdirde doğrudur; ama her şey 
müteahhit yoluyle yapıldığı için, bugün bizim 
Sinop'ta, - resmî rakamlarla tespit edilmiş
tir - geçen sene yapılan okulların % 20'si çök
müştür arkadaşlarım. Bunun üzerinde ciddiyet
le durulmasını istirham ediyoruz. Biz devletçi 
değiliz diyoruz; ama Devlet, yolunu, suyunu, 
elektriğini, sosyal, bilhassa sağlık sigortasını 
vatandaşa bizzat kendi eliyle götürülmelidir. 
Yoksa, biz müteahhite karışmayın, yardım et
meyin demiyoruz. Ama, bir tarafta bu şekilde 
sefalet içinde bulunan insanlar yaşar iken, üç-
yüz lirayı bulamaz iken, diğer tarafta günde 
elliibin lira, yüzJbin lira harcacanlara imkân ver
meyiniz diyoruz. 

Lise yerine, yaygın halde sanat okullarının 
ve bölafe okullarının alınmasını bilhassa isti
yor, ümidediyorduk. -Ama, görüyoruz ki, gene 
her sone yüz bin kişi yetiştiren, asgarî seksen-
bm mezun veren liseler için - ikinci Beş Yıllık 
Planda da bunu tenkit etmiş idik - o zamanın, 
devrin Maarif Bakanı arkadaşımız; «Daha çok 
ihtiyaç var» demiş idi. Bugün liselerden ancak 
üniversiteye gidenlerin sayıları onbeş bini, yük
sek toleransla kabul ettiğiniz zaman yirmi bi
ni kaJbul ederseniz, altmış bin vatandaşımız 
asıktadır. Bunlar hiçbir şey yapamaz, kâtip
lik, odacılık için müracaat ederler. Onun yeri-
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ne sanat okullarına, teknik okullara kaymayı 
hedef almalıdır, Planlama Teşkilâtı. Her tür
lü elemanlar, yetişmiş kişiler, imkânlar bünye
lerinde vardır. Hükümetleri telkin ederler, ken
dileri. 'Hattâ Başbakan, bazan falan yer yan
mıştır, evvelâ planlama ile istişare eder, ancak 
kabul ettikleri takdirde - şeklen öyle tabiî - o 
yürütülür. O halde bu gerçekler üzerinde niçin 
durulmaz? 

Değerli Başkanım, müsamahanıza sığınarak 
sözlerimi bağlıyorum. 

Ziraat teknik okulları ıslah edilmelidir de
dik. Bugün her ilçede 9 ilâ 10 ziraat teknisye
ni vardır, âdeta okullar gibi üçlü tedrisat yap
maktadır. İM masa, dört sıra 12 kişi var; dör
dü öğleye kadar, öğleden sonra da yarısı geli
yor. Bunlar üzerinde bilhassa durulması gere
kir. 

Meracılık ve besi hayvancılığı konularına 
arkadaşlar dokundular. 

Su ürünleri, bilhassa tatlı su balıkçılığı, göl 
balıkçılığı, barajda balıkçılık ve tavşan üreti
mi suretiyle bizim protein ihtiyaçlarımızın gi
derilmesi mümkündür. 

Karadenizde, yeraltı ışıkları vasıtasıyle Rus
ya tarafından balıklarımız avlanmakta, Ege ta
rafından da Yunanlıların hareketleri malum. 

Planlama Teşkilâtının bilhassa dikkatini çek
mek istediğim bir nokta da, dış münasebetleri-
miniz, dış dengenin sağlanması için millî harp 
sanayiine önem verilmesidir. En liberal görüş
le neşriyat yapan bir dergi Yunanistan'da sa
nayi üretimi gelişme hızının % 14'e ulaştığını 
yazıyor. Bugün dünyada en yüksek seviyeye 
Yunanistan gelmiştir. Yunanistan, CENTO ve 
NATO üyesi olarak telâkki ettiğimiz 'büyük 
dostumuz, Amerika ve Fransa'nın işbirliği ile 
bugün Orta - Doğunun muvazenesini altüst 
edecek şekilde büyük harp sanayiinin temelleri
ni atmış bulunmaktadır. Bu itibarla; hür ya
şamak, demokratik ülke olarak bağımsızlık 
içinde yaşayabilmemiz için millî harp sanayiine 
değer verilmesi lâzımgelir kanaatindeyiz. Bu 
konu da ciddiyetle ele alınmamıştır. 

Onun dışında, milyonlara yakın Devlet Ha
zinesinden kira verilmektedir. Büyük tasarruf 
yapılması gerekirken sarfiyat yapan Devlet 
Planlama Teşkilâtının, Hükümet konakları ve 

Devlet binalarının yapılmasını ölü yatırım ola
rak kabul etmesini de yerinde görmüyoruz. Bu 
bir sakat ve yersiz düşüncedir. O zaman kendi
lerine sormak icabeder, acaba Devlet daireleri
nin hepsi Devletin mülkü müdür, yoksa kira 
mıdır? Devletin malı olmalıdır, çalıştığı mües
sese. Bu, aynı zamanda Devletin haysiyeti, Dev
letin itibarı meselesidir. 

Samanınızı suiistimal etmemek için sözleri
mi bağlıyor, yine buna rağmen Üçüncü Beş 
Yıllık Planın Devletimize, vatanımıza vatandaş
larımıza hayırlı olmasını temenni etmek sure
tiyle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan, buyuru-
niz efendim. (C. H. P. sıralarından «Çalışma 
süremiz doldu» sesleri.) Biliyorum efendim, bir 
takrir var, onu da arz edeceğiz sebebini anla
mış olacaksınız. Sayın Doğan'm konuşması bir 
cümleden ibaret ve kısadır, o bakımdan söz ver
dim efendim. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan ve değerli arkadaşlarım; gayet kısa bir 
maruzatta bulunacağım. 

Topraksu Genel Müdürlüğünün Devlet su
lama 'şebekeleri çiftlik için developman proje
si, Devlet Planlama Teşkilâtınca 1970 yılında 
programa alınmasına rağmen halen gerçekleşti-
rilemomiştir. Halbuki, bu proje, sulama şebe
kesinin ıslahı ile memleketimizin toprak ve su 
kaynaklarını azamî ölçüde kullanarak tarım
sal verimi artırmayı hedef tutmakta idi. Böyle
ce, sebze ve meyve ihracatı da artırılarak dış 
ödeme dengemize olumlu bir etkide bulunula
caktı. Bu projenin tarım reformuna da büyük 
katkısı olacağı aşikârdır. Binaenaleyh, prog
rama aldığı bu projenin tahakkuku için Devlet 
Planlama Teşkilâtı ne yapmıştır, bu konuda 
ne yapmayı tasarlamaktadır? 

Bu sorumuzun aydınlatılmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çalışmamızla ilgili iki önerge 
gelmiştir. Biri grupların 'biri de Sayın Mustafa 
Rona'nın önergesidir. Bunları Genel Kurula arz 
edeceğim. Sayın Mustafa Rona'dan takrir ge
lince, Genel Kurulun kararı olması hasebiyle 
grupların fikri alınmış, gruplar da çalışmamız
la ilgili bir takrir hazırlayıp Başkanlığa ver
miştir. Okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Ge-

nel Kuruldaki görüşme saatlerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sahalı 10,00 -13,00, 
öğleden sonra 15,00 17,00, 
Akşam 19,00 - 24,00, 
Adalet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Millet Meclisi Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili yerine 
Bursa Uşak 

Orhan Dengiz 
Demokratik Parti 

Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

ıSakarya 
Mustafa Vedat önsal 

Sadrettin Çangu 
Millî Güven Partisi 

Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Cumhuriyetçi Parti 
Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
istanbul 

Sezai Orkunt 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Rona'nın takri

rini okutuyorum efendim. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Gelen deği

şiklik nedir anlayamadık? 
BAŞKAN — Efendim, okutuyorum, arz ede

ceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Millet 

Meclisi Genel Kurulundaki görüşme saatlerinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sabah 10,00 - 13,00, 
öğle 15,00 - 17,00, 
Akşam 19,00 - 24,00, 

Artvin 
Mustafa Rona 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulumuz
da bulunan bütün grup yetkililerinin ve Sayın 
Mustafa Rona'nın verdikleri takrir şunu ihti
va etmektedir: Sabah 10,00 - 13,00, eskiden ol
duğu gibi, bugüne kadar ve bugün uyguladığı
mız şekliyle aynı. 

Öğleden sonra 13,00 -17,00, 
Bilâihara da 19,00'dan 24,00'e kadar çalışıl

ması hususu öngörülmektedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

buyuralar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Dağılmış bulunan programlan bu suretle 
tashih buyurunuz. 

Bir evvelki programa göre 14,30'da toplan
mamız gerekiyordu. Alınan karar veçhile 
15,00'te toplanılmak üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 13,10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 148 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğ-
lu ve 36 arkadaşının, akaryakıt anadepo, ve 
anadepoda satış işlerinin Devlet eliyle yapılması 

ve anadepoların devletleştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin 84 No. lu Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi (2/635, 3/940) 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, akaryakıt, anade-
po, depolama ve anadepoda satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolarm devletleştiril
mesi hakkında kanun teklifinin, Petrol Refor
mu kanun tasarısını görüşmek üzere kurulmuş 
bulunan 84 numaralı Geçici Komisyona havale 
edilmesi Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — 84 numaralı Geçici Komisyona 
yukarda bahsi geçen teklifin havale edilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. -— Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğ
lu ve 36 arkadaşının 6326 sayılı Petrol Kanunu 
ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 
6987 saydı kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bazı madde ve fıkralarının kaldırıl
ması, bazı maddelerine fıkralar ve kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
81 Xo. lu Geçici Komisyona havalesine dair tez
keresi, (2/632, 3/942) 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6326 sayılı Pet
rol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bazı maddeleri
nin değiştirilmesi, bazı madde ve fıkralarının 
kaldırılması, bazı maddelerine fıkralar ve kanu
na bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, Petrol Reformu kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulmuş bulunan 84 numaralı Ge
çici Komisyona havalesi Genel Kurulun tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Genel Kurulun oylarına arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğ
lu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılma
sı ve mal varlığının Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketlerine tahsisi hakkındaki kanun tek
lifinin, 84 No. lu Geçici Komisyona havalesine 
dair tezkeresi (2/631, 3/941) 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin 
kaldırılması ve mal varlığının Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına devri ve bu ortaklık
ça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkın
da kanun teklifinin, Petrol Reformu kanun ta
sarısını görüşmek üzere kurulmuş bulunan 84 
numaralı Geçici Komisyona havale edilmesi Ge
nel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
BAŞKAN — Genel Kurulun oylarına arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Maliye Komisyonu Başkanlığının İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin, 84 numaralı Geçi
ci Komisyona havale edilmesine dair tezkeresi. 
(2/35, 3/943) 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar

kadaşının, Petrol Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun teklifinin, Petrol Reformu 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulmuş bu
lunan 84 numaralı Geçici Komisyona havale 
edilmesi Genel Kurulun tasviplerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Genel Kurulun oylarına arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Tarım Bakanı Ilyas Karaöz'ün, Yem 
kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu komis-
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yonlardan beşer üyenin katılmasıyle kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (1/626, 4/321) 

BAŞKAN — Tarım Bakanının bir önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunan 1/626 

esas sayılı Yem kanunu tasarısının kanunlaşma
sı, son zamanlarda imal ve piyasaya arzı büyük 
ölçüde artmış bulunan fabrikasyon mahsulü 
yemlerin imal, sürüm ve kontrollarmı sağlaya
cağından, müstaceliyetine binaen havale edil
miş olduğu Tarım, Adalet ve Plan komisyonla

rından seçilecek 5'sr kişiden oluşar. bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesinin teminini arz ve 
teklif ederim. 

ilyah Karaöz 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın ilyas Ka
raöz tarafından verilen ve Genel Kurulun bil
gilerine arz edilen önerge ile Yem kanunu ta
sarısının müstaceliyetine binaen geçici bir ko
misyonda görüşülmesi hususu talebedilmekte-
dir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu, (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) 

(BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Plan üze
rindeki müzakereye devam ediyoruz. 

Söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Genel Başkan Sayın Bülent Ecevit'de. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Geride bıraktığımız 10 yıllık planlı kalkın
ma deneyleri bazı olumlu sonuçlar sağladı. 

Her şeyden önce kalkınmanın mucizelerle, 
rastlantılarla veya »gelişigüzel atılımlarla de
ğil, sistemli ve tutarlı çabalarla gerçekleşebile
ceği anlayışı topluma yerleşmeye başladı. 

Ekonomiyi bir bütün olarak görme, toplum 
sorunları arasındaki bağlantıları fark etme ye
teneği yaygınlaştı. Planlamanın toplumdaki ge
lişme hevesini ve hızını kısan bir dar ceket ol
duğu yolundaki kuşkular kısa zamanda dağıl
dı. Başlangıçta planlamaya en çok karşı olan
lar bile yavaş yavaş planlamanın önemini kav
radılar. Küçümsenemeyecek uygulama aksaklık
larına ve aşılamayan dar boğazlara rağmen ya

tırımlarda ve gelişme hızında büyük artışlar 
sağlandı. 

Parlak bir kalkınma dönemi sanılan 1950 
sonrasını gölgede bırakan atılımlar yapılabildi, 
o yönlerde. Örneğin : 

1950 - 1960 arasında gayrisâfi millî hâsıla
nın yıllık ortalama artışı % 5 idi, planlı dö
nemde bu hız % 7'ye yaklaştı. 

Sabit sermaye yatırımlarının gayrisâfi millî 
hâsılaya oranı % 14'tü. Birinci Plan Döneminde 
bu oran % 16'ya, ikinci Plan Döneminde 
% 20'ye çıktı. 

Kaldı ki, 1950 - 1960 arası dönemde görü
len artışlar daha çok tarımda ekim alanlarını 
hızla genişletildiği 1950 - 1953 döneminde sağ
lanmış, ondan sonra duraklama başlamıştı. 

Yine planlı kalkınma döneminde Devlet yö
netimiyle kalkınma gerekleri arasında uyum 
sağlanmaya başladı. Devlet yönetiminde koordi
nasyon eskisinden çok ileri ölçülere vardı. 

Planlama ile birlikte toplum sorunları eko
nomideki dar boğazlar açık açık halkın ve yö
neticilerin gözleri önüne serilmeye başladı. Öy
lelikle siyasal faaliyet eskisinden çok değişik 
bir öz kazandı. 

Bu olumlu sonuçların yanısıra geride bırak
tığımız planlı kalkınma döneminde önemli bazı 
başarısızlıklar da oldu. Örneğin : 

Genel kalkınma hızı hedefine çok yaşlaşıl-
makla beraber, ekonomik faaliyet kesimleri ba
kımından hedeflerle ilişkisi olmayan bir biçim
de oldu, bu. Tarım, hava koşullarına bağlılık-
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tan kurtulamadı ve bu alanda plan hedeflerine 
ulaşılamadı. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım 
için öngörülen gelişme hızı % 4,2 iken, bu an
cak % 3,2 oranında gerçekleşebildi. İkinci Plan 
Döneminde de % 4,1 iken, ancak % 3,1 oranın
da gerçekleşebildi. 

Sanayide ise hedefin büsbütün gerisinde ka
lındı. Birinci planın sanayi için gösterdiği he
def % 12,3 oranında bir gelişme hızı idi, fakat 
ancak % 9,7 oranında bir hız sağlanabildi. İkin
ci Plan Döneminde ise hedefin daha da gerile
rine düşüldü. Sanayide gelişme hızı hedefi 
ikinci Plan Dönemi için % 12 olduğu halde, 
ancak % 7,6 oranında bir hız sağlanabildi. Sa
nayideki gelişmenin iç bileşimi de plan hedef
lerine uymadı. 

Bunlara karşılık hizmetler kesiminde plan 
hedefleri fazlası ile aşıldı. Birinci Plan döne
minde bu kesimde % 6,8 oranında bir gelişme 
hızı yerine, % 7,9, İkinci Plan döneminde ise, 
% 6,3 yerine, % 7,7lik bir hıza ulaşıldı. 

Hizmetler kesimindeki bu plan hedeflerini 
aşan büyüme sanayii de hızlı gelişmenin ve f onk-
sinyonel bir şehirleşmenin sonucu değildi. Sağ
lıklı bir büyüme değildi. Daha çok gizli işsizli
ğin artması biçiminde bir büyüme idi. 

—. Daha hızlı, dengeli ve sağlıklı bir gelişme
nin gereği olan yapı değişikliği ne tarımda, ne 
sanayide, ne de ihracatta gerçekleşebildi. Sana
yide kapasite kullanımı düşük bir düzeyde kal
dı. 

Özel kesimde pek çok özendirici tedbirlere 
rağmen, plan disiplini asgarî ölçüde bile sağla
namadı. Devlet yönetimine ve ekonominin kamu 
kesimine yeterince etkinlik kazandırılamadı, 
ciddî reformlar yapılamadı. 

Kalkınma için gerekli insangücünün yetiş
tirilmesi bakımından eğitimle kalkınma gerek
leri arasında bağlantı kurulamadı. 
- Yine planlı dönemlerde işsizlik sorunları çö
zülemedi. Yerleşme sorununun çözümü yönün
de hiçbir şey yapılamadı. Gelir dağılımında ge
nel bir düzelme sağlanmadı. Bölgelerarası den
gesizlik giderilemedi. Ekonominin dönemsel bu
nalımlara düşmesi önlenemedi. Ulusal ekonomi
miz Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği için 
hazırlanamadı. 

Bütün bunlar hiç kuşkusuz önemli ve düşün
dürücü başarısızlıklardır. Fakat bu ve benzeri 

başarısızlıklar yüzünden planlamanın değerine 
gölge düşmüş olmaz. Daha İkinci Plan görüşme
lerinde de belirtmiş olduğumuz gibi, bu başarı -
sızlıkların başlıca nedenlerinden biri, plan di- \ 
siplini sağlamak için gerekli araçların yeterince [ 
kullanılmamış ve oluşturulmamış olmasıdır. Ba- \ 
şansızlıkta bize göre bundan daha ağır basan , 
bir etken de, Türkiye'nin artık eskiyen ekono- j 
mik ve sosyal düzeninde gerekli değişiklikleri ^ 
yapmaktan İsrarla kaçınılmış bulunmaktadır. 

üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının göze 
çarpıcı bazı nitelikleri arasında şunlar sayıla
bilir : 

Planlı dönemlerde sağlanabilen ve sağlana
mayan sonuçlar Üçüncü Beş Yıllık Planda ol
dukça gerçekçi bir biçimde gözler önüne seril
miştir. 

Aşılamayan dar boğazlara, çoğu kez çaresi 
gösterilmemekle beraber cesaretle değinilmiş
tir. 

Gelişme yolumuz üzerindeki tehlikelerden 
bazıları açık açık belirtilmiştir. O arada özel
likle Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye
lik yolunda ihtiyatsız ve hazırlıksız biçimde atı
lan adımların sakıncaları, tehlikeleri planda ıs
rarla anlatılmağa çalışılmıştır. 

Ancak bu arada, gelişme sorunlarımıza ger
çekçi olarak değerlendirebilmek bakımından 
önem taşıyan bazı bilgilerin saklanmağa çalı
şıldığı gözden kaçmamaktadır. 

Bunların en başında, gelir dağıhmıyle ilgili 
veriler, bilgiler gelmektedir. Duyulduğuna gö-. 
re, bu konuda hazı bilgiler, Devlet Planlama 
Teşkilâtınca Plan metnine konulduğu halde, 
Hükümet tarafından çıkartılmıştır. 

öyle anlaşılıyor ki, bu bilgilerin gizlenmiş 
olmasının nedeni, gelir dağılımı bakımından 
çek karanlık bir tablomun ve umut kırıcı eği
limlerin ortaya çıkmış bulıummasıdır. 

Oysa bir toplumun, gelişmesi, esenliği, mut
luluğu bakımından, gelir dağılımının önemi, ge
lir artışında da daha önemli sayılma/k gere
kir. 

Eğer bir toplumda gelir dağıhmı bozuksa 
ve ekonomik gelişme ilerledikçe gelir dağılımın
daki bozukluk devam etmekte, hele artmakta 
ise, bu, çok tehlikeli bir göstergedir, sağlıksız 
bir gelişmenin belirtisidir. 
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Gelir dağılımındaki bozukluğa, adaletsizliğe 
çare arayan, çare aranmasını öngören bir hü
kümetin, ne kadar karanlık da olsa, gelir da
ğılımıyla ilgili tabloları, bilgileri gözden sakla
maya' kalkışmaması gerekirdi. Fakat plan iyi
ce incelendiği zaman anlaşılıyor ki, kalkınma 
kuru bir ekonıomizm açısından ele alınmış, sağ
lıklı bir gelir dağılımı sağlanması 22, yıllık dö
nemin bile hedefleri arasına alınmağa değer 
görülmemiştir. 

iSaklanan gerçek durum bakımından bir il
ginç örnek de şudur : 

Planda, pek çok konuyla ilgili olarak ulusla
rarası karşılaştırmalar yapılmakla beraber, 
grevler ve lokavtlar nedeniyle yitirilen işgünü 
sayısı bakımından böyle bir karşılaştırma - çok 
önemli ve gerekli olmasına rağmen - yapılma
mıştır. Planda verilen sadece Türkiye'ye iliş
kin tabloda, grevler ve lokavtlar yüzünden her 
yıl yüzıbinİerce işgünü yitirildiği görülmekte
dir. Bu teknik dilin ardındaki gerçeği okuyama
yanlar için, grevler lokavtlar dolayisıyle yitiri
len günler hakkında verilen sayılar göz korku
tucu olabilir. Oysa, planın saklamaya çalıştığı' 
gerçek, aslında hiç de göz korkutucu değildir. 
Planın ihmal ettiği uluslararası karşılaştırmayı 
biz yaptığımız vakit şöyle bir durumla karşıla
şıyoruz : 

Grevler ve lokavtlar dolayisıyle 1970 yılın
da yitirilen iş saatleri, Birleşik Amerika'da bin
de 44, Batı Almanya'da binde 1,3, Fransa'da 
binde 2,9, İngiltere'de binde 16, italya'da binde' 
34"bür. Türkiye'de ise binde birden ibarettir. 

Türk işçisi ve işvereni bakımından kıvanç 
verici olan bu karşılaştırmanın saklanmağa ça
lışılması, insanda ister istemez, grev ve lokavt 
hakları yüzünden ekonomimizin çok zarar gör
mekte olduğu gUbi, gerçeğe tamamen aykırı bir 
izlenimin zihinlerde yaratılmak istendiği kuş
kusunu veriyor, insana. 

Yeni planın gözümüze çarpan bir niteliği de 
şudur : 

Kalkınma için, daha hızlı gelişme için, nasıl 
bir yön tutulması, ne gibi sorunların çözülmesi, 
hangi darboğazların aşılması gerektiği, planda 
bir çok bakımlardan aynltılı biçimde anlatıl
makla beraber, bu amaçlarla %ili politikalar' 
ya hiç belirtilmemekte ya da çok müphem bıra
kılmaktadır. 

i Planın stratejisi vardır fakat uygulama po
litikaları yoktur. Hedefler saptanmakta, fakat, 
çoğu kez, o hedeflere nasıl ulaşılacağı anlatıl
mamaktadır. Bu, önemli bir eksikliktir. Çünkü 
planın uygulanma yeteneğine gölge düşürmek
tedir. 

Uygulama için, öngörülen hedeflere ulaşıl
ması için izlentmeisi gereken politikalar belirtil
memekle beraber, stratejide bir temel siyasal 
tercih bütün açıklığı ile ve acılığı ile yapılmış
tır. Stratejideki temel siyasal tercih şudur : 

ISosyal adaletin bilinmeyen bir zamana erte
lenmesi pahasına, geniş halk topluluklarının 

i yoksulluğu pahasına kalkınma... 
Bir başka önemli strateji tercihi ise, tarımın 

ihmali pahasına sınaileşmesidir. 
Uygulama politikalarına yer vermemesi - ya 

da çok yetersiz ölçüde yer vermesi - bakımın
dan, bu plan daha çok, ekonometrik hesaplara, 

I hattâ bazan soyut hesaplara dayanan bir belge, 
bir hedefler dizgesi niteliğini taşıyor. Şöyle ki : 

Türkiye için, ilk aşamada 5 yıllık, daha 
uzun aşamada (Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üyelimizle ilgili olarak) 22 yıllık hedefler 
seçilmiş... O hedeflere ulaşabilmek için ne ka
dar zamanda, hangi alanlarda, ne mesafe alın
ması gerektiği saptanmış... Geçmişteki trendler
le çok gevşek - bazan da aşırı iyimser - bir bağ
lantı kurularak, o mesafelerin belli süreler için
de alınabileceği belirtilmiş. 

Bir başka deyişle plan, nelerin olması gerek
tiğini saptamış; nelerin olabileceği, bunlara uy
durulmağa çalışılmış. Fakat nelerin nasıl ola
bileceği, genellikle cevapsız bırakılmış. 

Oysa yalnız böyle soyut ve ekonometrik he
saplarla planh kalkınma gerçekleşebilseydi, 
elektronik beyinlerle de Devlelt yönetilebilirdi. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

• Plan, nerelerde, hangi alanlarda reform ihti
yacının duyulduğunu belirtmekle yetiniyor, fa
kat reformların nasıl olacağını, nasıl olması ge
rektiğini hemen hiç anlatmıyor. Sanki «reform» 
sözcük olarak belirgin ve somut bir şeymiş gibi, 
bir çok sorunlar için, «reformcu bir anlayışla 
ele alınacaktır» deyip bırakıyor. Arasıra da bu
na «Atatürkçü» niteliği ekleniyor. 

Bu planın en büyük talihsizliklerinden biri, 
Devlet yönetimi bakımından olsun, toplum so-

I runlarının çözümü bakımından olsun, politikanın! 
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reddedildiği, hor görüldüğü ve gerek «reform» 
gerek «Atatürkçülük» kavramlarının iyice yoz-
laştırilıp bulaniklaştınldığı bir dönemde hazır
lanmış olmasıdır. 

Bu planın bir başka talihsizliği de, halkın1 

etkisinin çok az duyulduğu, buna karşılık eko
nomik bakımdan güçlü bazı çevrelerin etkisinin 
yönetim üzerinde ağırlığını arttırdığı bir dö
nemde hazırlanmış olmasıdır. 

Normal demokratik rejime geçildiğinde, 
halk siyasette gene ağırlık kazanmağa başladı
ğı zaman, bu planın gerçekçilikten ne kadar 
uzak olduğu ve meğer bu haliyle uygulanma
ya kalkışılırsa - ne büyük bunalımlara yol aça
cağı, görülecektir. 

Bu planda halk adetâ bir yana itilmiştir; 
her şeye dar bir ekonomizm açısından bakılmış
tır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu, insanın ru
hu olduğu adetâ unutulmuştur. 

ıSösyal adalet ertelenmiş, bölgelerarası ada
let ertelenmiş, işsizlik sorununun çözümü erte
lenmiştir. 

Tarımdan âdeta umut kesilmiştir. 
ISmailegmeye öncelik verilmekle beraber, ya

tırımları artırmak için, kaynakların ve kapasi
telerin daha iyi kullanılmasından, verimliliğin 
artırılmasından, çok tasarrufun artırılması ön
görülmüştür. 

Bir başka deyişle ekonomik açıdan bu plan, 
«İşten artmaz, dişten artar» felsefesine dayalı
dır. 

Sosyal açıdansa, bu plan, geniş halk toplu
lukları için, «Bir lokma bir hırka» felsefesine' 
dayalıdır. 

Mübalâğa etmediğimin açık delili stratejinin 
şu paragrafında görülebilir : 

'Stratejide aynen şöyle deniyor : 
«Perspektif dönemde (yani 22 yıllık dönem

de) herkesin asgarî beşerî ihtiyaçlarının (bes
lenme, sağlık, barınma, giyim) karşılanmasına 
imkân verecek bir gelir seviyesine, sağlık vef 
sosyal güvenliğe kavuşturulması esas olacaktır. 

«Asgarî, beşerî ihtiyaçlar», sadece bunlar 
karşılanacak. 

Bunun bir anlamı da şudur : 
22 yıl sonra adam başına yıllık millî gelir 

1 500 dolar olacaktır. Ama, gelir dağılımında 
büyük adaletsizlik olacağı için, adaletsizlik bu-
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günkünden de çok daha yüksek ölçülere varmış 
olacağı için, büyük çoğunluğun millî gelirden 
payı adam başına 1 500 doların çok altında ka
lacaktır. 

Nitekim öyle olacağını, plan açıkça göster
mektedir. 

Kısacası, Planda, uzun bir süre için geniş 
halk topluluklarının yoksul kalması, hatta bir 
kısmının nispî olarak yoksullaşması göze alnı-
mıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunda üyeliğe 
doğru yeni adımların ihtiyatsız ve hazırlıksız 
olarak atılmış bulunması, belli ki, bu planı ha
zırlayan uzmanların önündeki başlıca sorunlar
dan biri olmuştur. 

Planın üzerinde AET gölgesi ve korkusu ka
ranlık bir bulut gibi durmaktadır. Plan, AET 
üyeliği için atılan yeni adımın ağır sorumlulu
ğunu, bu sorumluluğun altından kalkabilmenin 
güçlüğünü, kalkılamazsa Türkiye'nin nasıl bir 
çıkmaza saplanacağını, bu bakımdan gerek son 
A. P. hükümetinde gerek 12 Marttan sonraki 
ilk hükümette bulunmayan bir sorumluluk duy
gusuyla anlatmağa çalışmış. 

Şimdiki hükümetin bu sorunu daha iyi kav
radığı, fakat çözmekte, Protokolü değiştirmek
te, geç kalındığı, olanaksızlıkla karşılaşıldığı 
zaten bilinmektedir. 

12 Marttan sonraki İkinci Hükümetin yapa
bildiği ise, Plan için verdiği direktifte; «Katma 
Protokol/ün değiştirileceği anlamına gelen keli
melerin Türkiye'nin sanayileşme ile kalkınma 
hedefini aksatmayacak şekilde yorumlanmasını 
sağlayacak şekilde düzeltilmesi» ni istemekten 
ibaret olmuş. 

Yani, soruna çözüm bulunamaması karşısın
da devekuşu yorumu ve yaklaşımı seçilmiş. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

Planın bütününden ve stratejisinden çıkan, 
fakat metninde kelimelerle belirtilmeyen en 
önemli siyasal özelliği de şudur : 

Bu plan, daha önce de değindeğim gibi; 
-— İşsizliğin uzun süre devamını, 
— Sosyal adaletin de yaygın, sosyal güvenli

ğin de uzun süre ertelenmesini, 
— İşçi ücretlerinde artışın sınırlanmasını, 

— Köylünün yoksul kalmasını, hattâ yer yer* 
bir ölçüde yoksullaşmasını öngören, bütün bun-
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sayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle
nir» der ve bunlar için kalkınma planı yapıla
cağını söyler. 

Bu plan ise, «herkes için Anayasada belir
tildiği gibi - insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşama seviyesi» ni değil, 1973"ten 22 yıl son
ra bile, ancak asgari beşeri ihtiyaçların karşı
lanmasını hedef alan bir plandır. 

Anayasa doğrultusunda reformlar yapılması 
gerekçesiyle kurulan bir ara rejimde hazırlanan 
5 Yıllık Planın, ve 22 yıllık Perspektif Pla
nın, reforcu bir anlayıştan tamamıyle yoksun 
olduğu gibi, Anayasada belirtilen planlama an
layışına da ters düşmesi, hsr halde büyük bir 
çelişkidir. 

Planda, devletçiliğe önem verilmiş gibi bir 
görüntü yaratılarak ayrıca bir üçüncü sektör
den söz edilerek, bazı ilerici çevrelerin bunu ile
rici bir plan sanmaları ve öylece avunmaları 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

ilerici çevreler, onların da ötesinde halk, bu 
aldatıcı görüntüye her halde kolay kanmaya
caklardır. Fakat, ekonomik ve sosyal görüşleri 
bakımından tutucu bazı çevreler bu görüntüye 
şimdilik aîdanmışa benzerler. BÖyleleri arasın
da, bu planın karşısına «Asın devletçi» diye
rek, «Sosyalist bir plan» diyerek çıkanlar bile 
görülmektedir. 

Gerçekte ise bu plan, ekonomik ve sosyal 
bakımdan sağcı bir tutumun birçok belirtilerini 
açıkça taşımaktadır. 

Devletçilikle ve üçüncü sektörle ilgili plan 
stratejisi ve ilke ve tedbirleri biraz deşildiğinde 
gerçek kolayca ortaya çıkar. 

lan hızlı kalkınmanın ve sınaileşmenin kaçı
nılmaz gerekleri sayan bir plandır. 

Böyle bir planın halk iradesine dayanan bir1 

siyasal rejimde uytgulanma olanağı ise elbette 
bulunamaz. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

Halk iradesinin özgür t a r ama ortamında 
serbestçe oluşacağı ve halkın serbest oylarryle 
iktidarları değiştirebileceği ıbir siyasal rejimde, 
halk, bu planın, sosyal adalete karşı koyduğu 
barajları mutlaka yıkar. Yıkması, demokrasi
nin gereğidir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

öyle olunca bu planı temeldeki stratejisine 
uygun olarak yürütebitaıenin bir tek çaresi var
dır : Bir dikta rejimi... Hem de, halktan yana 
bir dikta değil, buytik ticaret ve sanayi burju
vazisinin siyasal güç olarak ağır basacağı bir 
dikta rejimi... (O. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) ı 

Planı hazırlayanların da imzalayanların da, ı 
Planda bazı tavMeri - belki istemeyerek - ver
miş olanlara da, niyetleri, siyasal amaçları her 
halde bu değildir. 

Fakat bu plan, demokratik kamuoyunun et
kisini duyuramadığı bir ortamda, buna karşılık 
çıkar çevrelerinin etkilerini, ağırlıklarını daha 
çiok duyurabildükleri bir ortamda hazırlandığı 
için haliyle öyle olmuştur. 

Böyle bir siyasal ortamda ancak böyle bir 
plan doğabilirdi. 

Türk ulusu, 'böylesin© «işten artmaz, dişten 
artar» felsefesine dayanan; geniş halk tuplu-
lukları için «bir lokma, bir hırka» felsefesine 
dayanan bir plan uygulanmasına olanak verir 
mi? Bu olanağı sağlayacak bir <sağ dikta reji
mime boyun eğer mi? Hiç sanmıyorum. 

Demokrasiden vazgeçilmedikçe bu plan, uy
gulanamaz, uygulanmasında ısrar edilecek olur
sa, o zaman da korkarım ki, toplumda patlama
lara yol açar. 

Bu plan, yalnız sosyal adaleti değil, belirli 
konulann dışında sosyal planlamayı da redde
den bir Plandır. 

Oysa bu, Anayasaya aykırıdır. 
Çünkü Anayasanın 129 ncu maddesi, yalnız 

iktisadî planlamayı değil, sosyal ve kültürel 
planlamayı da öngörür. 

Gene Anayasanın 41 nci maddesi, «iktisadî 
ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya- ! 

Planda öngörülen yatırımların daha çok 
kamu kesimi eliyle yapılacağı belirtilmekle be
raber, ayrıntılarına inildiğinde görülmektedir 
ki, kamu kesiminden beklenen yatırımların ya
rıya yakınını enerji, eğitim, sağlık ve kamu 
hizmetleri gibi altyapı yatırımları teşkil etmek
tedir. Mal üretiminin söz konusu olduğu sek
törlerde ise, kamu kesimi, daha çok kârsız ya 
da az kârlı, yüksek riskli ve büyük sermaye is
teyen yatınmlarla görevlendirilmektedir. Buna 
karşılık özel kesime çok daha çekici, çok daha 
kolay ve yüksek kâr sağlayıcı alanlar bırakıl
makta, ayrıca büyük destekler sağlanmaktadır. 

I 
t 

Planın öngördüğü üçüncü sektörün ise, eko
nomik girişim için örgütlenmiş halk toplulukla-
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rından çok, sosyal tasarruf kurumlarını, vakıf 
ve dernekleri kapsadığı anlaşılmaktadır. 

öyle anlaşılıyor ki, bu planın temel strate
jik tercihini yapanlar, Türkiye'nin hızlı kalkın
mak ve gelişmiş ülkelere, belli bir süre içinde, 
biraz olsun yaklaşmak zorunluğunda olduğunu; 
fakat bunun için olanaklarının, kaynaklarının 
çok sınırlı bulunduğunu düşünmüşlerdir; böyle 
bir zorunluk karşısında sosyal düşüncelerin kal
dıramayacağımız bir lüks sayılacağım; ancak 
halk çoğunluğunun bir süre ağır fedakârlıklara, 
yoksunluklara katlanması pahasına, her türlü 
sosyal düşünceyi bir yana bırakmak pahasına, 
bu işin üstesinden gelebileceklerini düşünmüş
lerdir. Fakat bu, çağımız Türkiye'si için çıkar 
yol değildir. 

Türk halkı, artık, Devletten sadece güven
lik beklemiyor... Bir lokma ve hırka beklemi
yor... Birtakım asgari hizmetler beklemiyor... 
Türk halkı artık Devleti, sadece hizmetinde bu
lunduğu bir varlık olarak değil, kendisine hiz
met edecek bir varlık olarak görüyor. Devleti, 
kendi dışında ve üstünde değil, kendi elinde, 
kendi iradesine bağlı, daha doğrusu kendi ira
desinden oluşan bir güç olarak görüyor... En 
azından, öyle görmek istiyor ve tecrübe etmiş 
olarak biliyor ki, Türk halkı, kendisinde yeni 
oluşan, gelişen özlemleri, istekleri, bekleyişleri 
bir ölçüye kadar olsun karşılayamayan bir Dev
let yönetimini, oylarıyle değiştirebilecek güç 
kendisinde vardır artık. 

Ayrıca, insanı soyut sayılara indirmeyen, 
ekonometrik hesaplara sığmayan insan ruhunu 
hesap dışı tutmaya kalkışan bir yönetim anla
yışı, bir kalkınma yöntemi, bir plan modeli, ça
ğımızda, Türk toplumu için olsun, tüm dünya 
toplumları için olsun, geçersiz hale gelmiştir. 

Çağımız insanı, insanca ve mutlu bir yaşamı 
ve hele sosyal adaleti, bir hak olarak görüyor. 

Onun için, bugünkü Türk toplumunun hızlı 
kalkınma bakımından karşı karşıya bulunduğu 
sorunlar ve güçlükler, yalnız ekonomik değildir, 
yalnız kaynaklarla ilgili değildir. Kalkınma 
bakımından Türkiye'nin bugün karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar, çok değişik yönlüdür ve 
çetindir. 

Şimdi Türkiye'nin, hızlı planlı kalkınma ba
kımından karşı karşıya bulunduğu temel güç
lükleri, tarihî gelişimi içinde özetlemeye çalışa
cağım. 

Türkiye ekonomik gelişme ve smaileşme ba
kımından geç kalmış bir ülkedir. 

Türk Devleti çok varlıklı ve güçlü olduğu 
çağda, varlığını ve gücünü ekonomik genişleme 
ve gelişme yolunda değerlendirmemiştir. Tersi
ne, bu genişlemeyi ve gelişmeyi engelleyici, Tür
kiye'yi ekonomik bakımdan gereksiz yere dışa 
bağlı kılıcı tavizler vermiştir. Osmanlı Devleti 
zamanında. 

Batı dünyasında smaileşme başladığında, 
Türkiye, bu akıma katılamayacak kadar zayıf
lamıştı ve smaileşmekte olan ülkelerin pazarı 
durumuna gelmekten kendini kurtaramayacak 
durumdaydı. 

Batının kapitalist ülkeleri, kalkınma ve sma
ileşme için gerekli sermaye birikimini ve ucuz 
işgücünü, iç veya dış sömürü yoluyla sağlamış
lardı. Türkiye'nin ise elinde bugün dış sömürü 
olanağı yoktur, varken de kullanmamıştır. 

Batının başlıca gelişmiş ülkeleri, kalkınma 
ve smaileşme sürecine girdiklerinde, henüz ge
nel oya dayanan kitle demokrasisi yoktu o ül
kelerde ve toplum henüz, birçok bakımlardan, 
kapalı toplum niteliğinde idi. Halkın, başka 
ülkelerdeki daha yüksek yaşama düzeylerini 
öğrenip onlara özenmesi gibi bir durum söz 
konusu değildi; çünkü başka ülkelerdeki yaşa
ma durumunu öğrenebilme olanakları çok sınır
lı idi, hem de zaten başka ülkelerde özenilecek 
daha yüksek bir yaşama düzeyi yoktu. Halk öy
le bir 'özenme içine girse foile, siyasete o yönde 
ağırlığını koyabilecek durumda değildi. 

Oysa Türkiye, kalkınma ve smaileşme süre
cine girdikten kısa bir süre sonra, genel oya 
dayanan kitle demokrasisine, açık rejime geç
miştir ve her bakımdan açık toplum durumuna 
gelmiştir. 

Üstelik, son yıllarda, Türk halkının en 
yoksul kesimlerinden yüz binlerce insan en zen
gin ülkelere işçi olarak gidip gelmektedir ve 
yalnız haberleşme araçlarındaki gelişme nede
niyle değil yurt dışına gidip gelme nedeniyle de, 
halkın daha yüksek yaşma düzeyine özenme eği
limi hızla artmaktadır. 

Önceleri Japonya, çağımızda ise Kıt'a Çin'i, 
ulusal ekonomilerini sıçrama noktasına getirin
ceye kadar, kapılarını dış dünyaya kapamışlar; 
ancak kafalarını ve gözlerini dış dünyaya açmış
lardı. 
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Türkiye'nin elinde bu olanak da yoktur. 
Bu iki ülke çok ileri ölçüde, kalkınmış başka 

bazı ülkeler de bir ölçüde, sanayilerini, gelişme 
döneminde, dış rekabete karşı korumuşlardır. 
Türkiye ise AET üyeliği yolunda attığı aceleci 
adımlarla, bu olanağı kendi eliyle reddetmiş ol
maktadır. 

Kalkınmış bazı ülkeler, kalkınma çabalan 
sırasında tarımdan sanayie kaynak aktarabil-
mişlerdir. Türkiye'de ise tarımdan sanayie ak
tarılabilecek kaynak potansiyel güç olarak bu
lunmakla beraber, harekete geçirilememiştir. 
Tanmda da çok geri kalınmıştır. 

Gerek Japonya, gerek Çin, hızlı kalkınmak 
için ucuz ve nitelikli bol işgücünden yararlan
mışlardı. Türkiye ise ucuz işgücü çalıştıramaz 
artık; nitelikli işgücünü ise geniş ölçüde dışa
rıya göndermektedir. 

JCJ Kısacası, Türkiye, Doğuda ve Batıda, ken-
I dinden önce kalkınmış, sınaileşmiş ülkelerin ya

rarlandığı başlıca olanaklardan yoksun olarak 
hızlı planlı kalkınma dönemine girmiş bulun
maktadır. ~> 

Şimdi Türkiye hızlı ekonomik gelişmeyi, hem 
bütün o olanaklardan yoksun olarak, hem de 
sosyal adalete uygun biçimde ve demokratik re
jimde gerçekleştirmek zorundadır. 

Henüz, gelişmiş ülkeler ölçüsüyle sıçrama 
noktasına bile varmış sayılamayacak sanayiini, 
daha büyüme çağında iken, insafsız bür dış re
kabete açarak kalkınmak zorundadır, Türkiye. 
Kalkınmış ülkelerin kalkınma sürecindeyken al
dıkları koruyucu tedbirleri almaksızın; hatta 
bugün kendi toplulukları dışındaki ülkelere 
karşı aldıkları tedbirlerden de yararlanamadan 
kalkınmak ve sınaileşmek zorundadır. 

Büyük kaynaklar harcamak pahasına, yetiş
tirdiği nitelikli işgücünü gitgide artan bir hızla 
yitirerek, kalkınmış ülkelere kaptırarak kalkın
mak zorundadır. Türkiye, çok hızlı bir nüfus 
artışının yükünü taşıyarak kalkınmak zorunda
dır. 

Hiç kuşkusuz son derece çetin bir durumdur 
bu. Ama bu durumun üstesinden gelmek zorun
dayız, Türk halkının üstün yetenekleri, kalkın
ma kararlılığı ve Türkiye'nin kaynakları, bu 
durumun üstesinden gelebilmeyi sağlayacak dü
zeydedir. 

Ne var ki, Türkiye bunu ancak kendine öz
gü bir kalkınma modeli oluşturarak başarabilir. 
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Bu, hızlı kalkınma uğruna sosyal adaleti fe
da etmeyecek, fakat sosyal adalet uğruna da 
gelişme hızını kesmeyecek bir model olmalıdır. 

Somunun hem daha hızlı büyüyeceği hem de 
daha adaletle bölüşüleceği bir model olmalıdır. 

Bu mümkün müdür?.. 
Bunun mümkün olduğunu, 1963'te kurulan 

yeni çalışma düzeni göstermiştir. 
Toplu sözleşme ve grev hakları işçilere ilk 

tanındığı vakit, biliyorsunuz, birçok kimseler 
kuşlku duyuyorlardı, işçilere bu hak tanındığı 
vakit fabrikaların kapanacağını, Türkiye'de 
smaileşmenin duracağını sanıyorlardı. Oysa, bu 
düzene geıçıtiğiımizden bu yana 9 yıl olmuştur. 
Bu dönemde fabrikalar kapanmamıştır, Hürkiye' 
de; büyük ölçüde çoğalmıştır. Fabrikalar zayıf-
lamamjştır, güçlenmiştir. Smaileşme hızımız 
azalmamış, artmıştır. Sanayiimiz, işçilerden ge
len ücret baskısı altında modernleşme, daha 
ileri teknolojileri, çağdaş işletmecilik yöntem
lerini uygulama yolunda ileri adımlar atmıştır. 
Böylece somun büyümeye başlamıştır. 

Verimlilikte ve üretimde gerekli başka ted
birler de alınmadığı için yetersiz kalmakla be
raber, küçümsenemeyecek artışlar görülmüştür. 

işçinin yükselen gelir düzeyi, sanayfiin artan 
üretimini hazmedecek satmalma gücünü pazara 
aşılamıştır. 

Gerekli olan, işçiler için 1963'te yapılmış dü
zen değişikliğinin, ĝ erek sosyal adalet yönün
de, gerek ekonomik gelişme ve smaüleşme yö
nünde sağladığı başarılı sonuçları, başka alan
larda da gerçekleştirecek düzen değişikliklerini 
cesaretle yapmaktır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bunun nasıl sağlanabileceğini bazı somut ör
neklerle anlatmadan ve Üçüncü Kalkınma Pla
nı ile uzun dönem planının bu açıdan eksikli
ğini, yetersizliğini göstermeden önce, bu Planın, 
kendi ölçüleri içinde başarı şansı bulunup bu
lunmadığını, kendi benimsediği ekonomik he
deflere, kendi saptadığı strateji ile, ulaşıp ula
şamayacağını araştırmak isterim. 

Bu karşılaştırma, o hedefler uğruna halk
tan beklenen fedakârlığın işe yarayıp yarama
yacağını gösterecektir. 

Yeni, plan kaynakların kullanılışında ve
rimliliği artırarak büyümeyi hızlandırmaya ge
reği kadar önem vermeyen, daha çok tasarruf
ların artırılmasına ağırlık veren bir plandır. 
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Oysa, bir yandan tasarruflar yeterli, fakat ada
letli ölçü ve biçimde artırılırken, kaynakları ve 
kapasiteleri daha iyi değerlendirerek, çeşitli 
kesimlerde ve alanlarda daha verimli işletmeci
lik sağlayıcı tedbirler önererek, büyüme, hem 
daha çok hızlandıriılabilirdi, hem de bu hızlan
ma sosyal adalete daha uygun olurdu. Hatta 
belki % 8 kalkınma hızının bile üstüne çıkıla-
bilirdi. 

Oysa, kaynaklar yeterince değerlendirilme
yince, verimlilik yeteri kadar artınlmaymca, 
planda öngörülen tasarruf hacmine rağmen, 
gelişme hızı Plan hedeflerine kolay kolay ulaş-

- kırılamayacaktır; ya da enflâsyona gidilerek 
hem ekonomik denge, hem sosyal denge büsbü
tün bozulacaktır. 

Kaynakların iyi değerlendirilemeyişi, özel
likle tarımda açık olarak görülüyor. 

Yeni plan, tarımla sanayi arasında kesin bir 
seçme yapılabileceği gibi yanlış bir varsayım
dan hareket ederek, tarımı tehlikeli Ölçüde, hem 
ekonomik bakımdan, hem de sosyal bakımdan 
tehlikeli ölçüde ihmal etmektedir. Uzun dönem
de, yani 22 yıllık dönemde, tarımda beklenen 
adam başına üretim artışı bugünkünün ancak 
1,7 katından ibarettir. Buna karşılık, bazı önem
li sanayi dallarında uzun dönem için öngörülen 
nüfus başına üretim artışı ortalama 15 katı bul
maktadır. 

Oysa, tarım bu kadar cılız ve verimsiz bıra-
kj lirken, hızlı sınaileşebilmek için zorunlu olan, 
tarımda sanayie kaynak aktarma ve hammadde 
sağlama olanağı son derece sınırlı kalacaktır. 

Aslında, Türkiye durumundaki her hangi 
bir ülke için (hatta, sömürgesi olmayan her 
hangi bir ülke için) tarımla sanayi arasında 
seçme yapmak, ağaçla kek arasında seçme yap
mak kadar anlamsızdır. «Kek kurursa kurusun, 
ben ağacı seçiyorum» derseniz, ağaç da zayıflar 
ve kurur. 

Aynı şekilde, tarımda üretimi büyük ölçüde 
artırıcı tedbirler almaksızın, tarımdan sanayie 
aktarılacak cılız kaynakla, sağlıklı ve hızlı bir 
sanayileşme her halde beklenemez. 

Verimliliği artırarak daha çok kaynak ya
ratabilmek ve sınaileşmeyi hızlandıraibilmek, 
Ortak Pazar sanayileriyle rekabet edebilecek 
'boyutlarda sanayi tesisleri kurabilmek için Tür
kiye'nin elinde büyük bir olanak vardır: Geniş 
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bir devlet kesimi. Fakat, plan, kamu kesimini 
şimdiye kadar olduğu gibi sahipsiz bırakmakta
dır, genellikle verimsiz ve düşük kârlı alanlara 
yönelterek elini kolunu bağlamaktadır. Bu du
rumda iktisadî kamu kuruluşlarının da yeterin
de kaynak yaratabilmeleri beklenemez. 

Plan, kamu iktisadî girişimlerinde yapıla
cak «reform» un, «Türk kamu hukuku ve özel 
hukuku ilkeleri gözönünde tutularak» başlatılıp 
yürütüleceğini, «sisteme yabancı ve ayları olan 
tedbirlerden» kaçınılacağını açıkça belirtmekte
dir. 

Oysa bugüne kadar süregelen sistem içinde 
ve bugüne kadar dayandığı hukukî temeller 
üzerinde, iktisadî kamu kuruluşlarının güçlen-
dirilemeyeceği artık görülmüş olmalıdır. 

Sayın Barbakan, yeni strateji ile ilgili basın 
konferansında, Devlet yatırımlarının birçok 
hallerde kâr gözetmeyeceğini açıkça belirterek, 
bu kuruluşların kaynak yaratmak bakımından 
güçsüz ve yetersiz bırakılacaklarını itiraf etmiş 
olmaktadır. 

Sosyal güvenlik fonları, kalkınmakta olan 
bir ülke için, sosyal adaletle ekonomik gelişme
yi bir arada yürütmeyi kolaylaştıracak başlıca 
olanaklardan biridir, fakat yeni plan, bu fon
ların cılız kalmasına ve kısa zamanida kaynak 
yaratmayacak duruma gelmesine karşı hiç bir 
tedbir önermemektedir; sosyal güvenlik kurum
larının bir çatı altında toplanacak daha verimli 
ve kârlı çalışmalarını sağlayıcı kesin kurallar 
koymaktan bile kaçmılmaktadır. 

Sağlık sigortası yolunda olumlu adımlar 
atılmaya hazırlanırken, bu yeni sigortanın sos
yalizasyonla ilişkisini de plan belirlememiştir. 

Meyak ve Bağ - Kur gibi kuruluşların sağ
layacakları büyük fonların gerçekte nasıl kulla
nılacağı da, uzun dönem planında bile açıklığa 
kavuşturulamamıştır. Yılda birbuçuk milyar 
Türk lirası dolaylarında büyük bir kaynak ya
ratacak Meyak'm durumunun bu bakımdan hâ
lâ karanlıkta bırakılması kaygı vericidir. 

Bu durumda, görülüyor ki, planın açıkça 
belirttiği gibi, sosyal güvenlik fonları da, plan
daki yüksek yatırım hedefleri için gerekli ta
sarrufun gerçekleşmesine katkıda bulunamaya
caktır. 

Yüksek kazançlı büyük tarım isletmelerini 
etkin biçimde vergilendirmekle hem tasarrufun 
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büyük ölçüde artırılabileceği, hem de toprak 
reformunun çok kolaylaştırılmış olacağı bilin
diği halde, tarımla ilgili vergi düzeninde bunu 
sağlayacak her hangi bir değişiklik öngörülme-
mektedir. 

Plandan, vergi düzeninde her hangi bir de
ğişiklik yapılmayacağı anlaşılıyor. Geçmişteki 
uygulamaya ve geleneklerimize bakılırsa bunun 
anlamı şudur: Darda kalındıkça dolaylı vergi
lere daha çok ağırlık verilerek, dar gelirli hal
ka biraz daha yük olunacaktır, fakat bunun da 
bir sınırı olacağına göre, planın vergi politika
sı da (daha doğrusu politikasızlığı) öngörülen 
yatırım hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli 
tasarruf hacminin gerçekleşmesini engelleyecek
tir. 

öte yandan plan, hizmetler kesiminin, Tür
kiye için sağlıklı sayılamayacak ölçüde genişle
mesini öngörüyor, 

1972'de Türkiye'nin faktör fiyatlarıyle yurt 
içi gayri safî millî hâsılasında tarımın payı 
% 28, sanayiin payı % 23, hizmetler kesiminin 
payı ise % 49'dur, 

1977'ye kadar, hizmetler kesimi lehine bu 
dengesizliğin devam edeceği, tarımın payının 
% 23, sanayiin payının % 28, hizmetler kesimi
nin payının % 50 olacağı öngörülüyor. 

Sabit yatırımların da % 12 ki tarıma, % 45'i 
sanayie, % 43'ü hizmetler sektörüne gidecektir. 

Gelişmiş sanayi ülkelerimde hizmet kesiminin 
büyük yer tutması doğaldır. Sanayi toplumu 
durumuna, müreffeh toplum durumuna gelmiş 
olmanın sağlıklı bir belirtisiidir. Bu ülkelerde, 
hizmetler kesimi, büyük oramda, önemli teknik 
hizmetlerle ilgilidir, fakat Türkiye'nin gelişme 
ve sanayi düzeyinde bu kadar geniş bir hizmet
ler kesimi, ekonomi ve toplum üzerinde ağır bir 
yüktür; açık işsizlik sorununun, gizli işsizliğe 
dönüştürülerek, örtülmesi demektir. 

Gelişme halindeki bir ülkede hizmetler ke
simi bu kadar büyük olursa ve bu kadar çok 
kaynak tüketirse, o ülkenin smaileşmek içim ye
terli kaynak yaratabilmesi ve yatırım yapabil
mesi her halde beklenemez. 

Bu durumda Türkiye, planda iddia edildiği 
gibi, hızla «sınaileşen» değil, hızla «hizmeitleşen» 
bir.ülke olacaktır. Daha doğrusu, sınaileşnıe hı
zının kesilmesi pahasına, hızla hizmeitleşmeye 
devam edecektir. 

î Diyelim ki, bütün umut kırıcı belirtilere 
rağmen, bir mucize oldu, tasarruf hacmi plan
da öngörüldüğü kadar artırıldı ve öylelikle ya
tırım hedefleri için öngörülen kaynaklar sağ
landı; Fakat bu tasarrufların yatırımlarda de
ğerlendirilebilmesi için gerekli fizik kapasite 
ısağlanmiadılkça, katlanılan zahmetler, sıkıntılar 
gene bir işe yaramayacak, hedeflere gene erişi-
lemeyeceîktir. Fizik kapasite bakımımdan varlı
ğımı duyageldiğimiz dar boğazlarınsa, bu plana 
göre, açılması değil, büsbütün daralması bekle
nebilir. 

Kalkınma için gerekli eğitilmiş imsamgücü 
açığımı kapatacak bir örgün ve yaygın eğitim • 
düzeni, planda da itiraf edildiği gibi, bugüne 
kadar kurulamamıştır. 

Teknik imsamgücü açığının 1977'ye kadar 
azalmayacağı, daha da büyüyeceği anlaşılmak
tadır. 

Uzun sürede ideal sayılsa bile, ilköğretimin 
şimdiden 8 yıla çıkarılması kararı da, sanayi 
için eğitilmiş insangücü açığının kapatılmasını 
büsbütün geciktirecektir, ilköğrenimi şimdiden 
8 yıla çıkarmak yerine, meslekî ve teknik öğre
tim, bundan 8 - 10 yıl önceye kadar olduğu gi
bi, 5 yıllık ilkokullara dayalı hale getirilseydi, 
hem teknik eğitim görmüş insangücü açığı daha 
hızlı kapanabilir, hem de genel öğretim yapan 
liselerle üniversiteler üzerindeki aşırı baskı bir 
ölçüde hafifletilmiş olurdu. 

Görünüşe göre, hızlı sınaileşebilmemıiz için 
gerekli imsamgücü açığı önümüzdeki yıllarda 
kapatılamayacağı gibi, nitelikli işgücü yurt dı
şına akmaya devam edecektir. Bunun yanısıra, * 
beyin gücü de devam edecektir. 

Böylelikle, Türkiye'nin teknik eğitim ve 
meslek eğitimi için yaptığı büyük harcaımalar, 
delik bir kovadan yurt dışına akmaya devam 
edecektir. Smaileşme uğruma sosyal adaletli 
ertelemeyi, burnum gereği olarak da ücretleri 
düşük tutmayı ömgörem plam hiç şüphe edilme
sin M, dışarıya bu göçü, bu akımı büsbütün ar
tıracaktır. Hele Avrupa Ekonomik Topluluğu 
içimde serbest dolaşım ve çalışma hakkımı ka
zandığımız vakit, bu akım hiç fremlememez ha
le gelecektir. Bumu frenlemek, ancak düşük üc
ret politikasından vazgeçmekle mümkün olabi-
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hv. durumda, planda öngörülen yüksek ya
tırım hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli 
fizik kapasiteyi yaratmak, teknik eğitim görmüş 
insan yokluğu bakımından her halde kolay ol
mayacaktır. 

Enerji eksikliğinin de fizik kapasite bakı
mından büyük bir engel olarak ortaya çıkacağı 
anlaşılmaktadır. Türkiye'deki elektrik üretimi
ne elverişli su potansiyelinin ancak % 2,3'ü kul
lanılmaktadır. 

öte yandan plan, teknoloji açığımızı da bü
tün çıplaklığı ile belirtmekte ve bu açığı kapat
mak için inandırıcı ve geçerli bir politika önere-
memektedir. 

Kendi özel koşullarımıza ve olanaklarımıza 
göre bir teknolojiyi yeterli hızla geliştirmedik
çe, Türkiye'nin, planda öngörülen sınaileşme 
hedeflerine ulaşabilmesi, hele ekonomik bağım
sızlığını koruyarak ulaşabilmesi beklenemez. 

Oysa, planda açıklandığına göre, kamu ke
simindeki araştırma - geliştirme harcamalarının 
gayrisâfi millî hâsılaya oranı 1964'te binde 
4,1'den, 19691da binde 3,6'ya, 1970'te binde 3,5'e 
düşmüştür. 

Bu durumun doğal sonucu, yatırımlarda ve 
işletmecilikte verimlilik artışının son derecede 
düşük kalması, olanaklarımızın, kaynaklarımı-
zm çok yeitersiz- bir düzeyde değerlendirilm'esi 
olmaktadır. O nedenle de, planda öngörülen 
sınaileşme hedeflerini gerçekleştirebileceğimiz 
çok şüphelidir. 

. Sırası gelmişken, teknoloji ve araştırma ko
nusunda bazı somut önerilerde bulunmak iste
rim : 

Bütün üniversitelerde araştırma kurumlan 
süratle geliştirilmelidir. 

Planın sosyal yönünün zayıfladığında, bi
rinci planın buyruğu olmasına rağmen, bir sos
yal ve ekonomik araştırma kurumunun hâlâ 
kurulmamış olması, büyük bir etkendir. Bu ku
rum, daha çok geciktirilmeksizin kurulmalıdır. 

Bilimsel araştırmaya dayanan sosyal ve eko
nomik çözümlemeler yapılmadıkça, politika al
ternatifleri hazırlanmadıkça, sınaileşmenin, 
şehirleşmenin yaratacağı yeni sosyal ve ekono
mik sorunlara zamanında hazırlanma olanağı 
da bulunamamaktadır. O yüzden, ülkenin kar
şılaştığı sosyal ve siyasal bunalımlara da genel
likle çok yüzeysel teşhisler konulmakta, geçerli 
tedavi çareleri bulunamamaktadır. 
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Uluslararası değerde bir bilim adamımız 
olan Sayın Prof. Behram Kurşunoğlu, 14 Ekim 
günü Ankara tâa, bu yılki bilim ödülünün ken
disine verilmesi dolayısiyle yaptığı konuşmada, 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü için güzel bir 
öneride bulundu: «Türkiye'de bir uluslararası 
(bilimsel araştırma merkezi kurulmasını» ileri 
sürdü. Bu öneriyi yürekten destekleyerek, Yü
ce Meclisin ve Hükümetin değerlendirmelerine 
sunuyorum. Böyle bir merkez kurulduğu takdir
de, dünya çapındaki birçok bilim adamlarımız, 
çalışmalarını yurdumuzda sürdürme olanağını 
da bulmuş olacaklardır. 

Bunun yanısıra, ne zamandır ihmal edilen 
sosyal ve ekonomik araştırma kurumunun da, 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü dolayısiyle ku
rulmasını yüksek huzurunuzda öneriyorum. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü dolayısiyle, 
sınırlı maddî olanaklarımızı, bir ölçünün öte
sinde, gösterişli kutlama türlerine harcamama-
lıyız. Bilime en yüksek değeri veren Atatürk'e 
yaraşır bilim ve araştırma kurumlariyle, bu 
mutlu yıldönümünü değerlendirmeliyiz. 

Planın öngördüğü yatırım ve sınaileşme he
deflerine ulaşabilmemiz önündeki bir başka en
gel de, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile kuru
lan yeni ilişkilerdir, bu konuda üstlendiğimiz 
yükümlülüklerdir. 

Buna en sade ve açık bir örnek vermek is
terim: Bir yandan plan, ara malları ve yatırım 
malları sanayiine büyük önem vermeyi öngörü
yor; öbür yandan da, toplulukla imzalanan pro
tokol, bu mallar için gümrük duvarlarının in
dirilmesini gerektiriyor. 

Daha şimdiden, konsolide liberasyon listesi, 
yapılması planlanmış yatırımların 19 milyar li
ralık bir bölümünü olumsuz yönde etkilemekte
dir. Bunun için de Petkim gibi büyülk kuruluş
ların yatırımları da vardır. 

AET içinde yerimizi alabilmemizm, bu top
luluğa yük olmaktan veya onu sırtımızda ilele
bet bir yük gibi taşımaktan kurtulabilmenin 
asgarî koşulu, hiç değilse bu bakımlardan pro
tokolde değişiklikler yaptırabilmektir. 

Planın bu konudaki uyarılan çok yerinde
dir. Her halde, Ortak Pazarla ilişkilerimiz so
rununa olumlu bir çözüm bulunmadıkça, yeni 
planın, özellikle uzun dönem planının, yatırım, 
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smaileşme, kalkınma hedeflerine ulaşmak müm
kün olmayacakltır. 

Türkiye, kaynaklarını yeterli biçimde değer-
lendirmödilkçe ve ejkonomiık düzeninde belirli 
değişiklikler yapmadıkça, planda öngörülen 
yüksek tasarruf oranının sağlanamayacağı bir 
yana, sağlansa bile o da yetersiz kalacaktır. 
Planda bunun, üstü örtülü olarak ilginç bir iti
rafı yer almaktadır. 

Türkiye 1de gelen işçi dövizleri, ikinci plan 
hedeflerini çok aşmıştır. Planın bu ilik tahmin
lerde yanılmış olması doğal sayılabilir. Fakat 
geçirilen geride bırakılan tecrübeye rağmen, 
Üçüncü Plan, son yıllarda açıkça görülen artış 
eğilimlerini bilmezlikten gelerek, gene yanlış 
tahminler yapmakta, gerçekçi olmayan hedef
ler saptamaktadır. 

Bu yıl yurt dışımda 650 000 kadar Türk 
işçisi vaıidır, ve bu işçilerden, plana göre 510 
milyon dolar döviz geleceği haber verilmekıte-
dir. (Oysa şimdiden bu rakamın çok aşılacağı 
anlaşılmıştır.) 

Planın verdiği bu rakama göre, işçi başına 
bu yıl Türkiye'ye 790 dolar döviz geliyor de
mektir. 

15 yıl sonra, 1987'de, yurt dışındaki işçi sa
yısının bir milyon artarak, 1 650 0001 bulması 
beklenirken, o yıl yurda gelecek işçi dövizleri
nin ancak 700 000 dolar olması yani, şimdi 510 
milyon dolar, bir milyon daha fazla işçi gide
cek, gönderecekleri dövizin ancak 700 bin do
lar olması, yani adam başına 790 dolardan - ki 
gerçek, bunu 790 doların da üstündedir - 450 
dolara inmesi beklenmektedir. Daha doğrusu 
muhtemelen inmesi istenmektedir. 

işçilerimizin yurda döviz gönderme eğilimi 
artmakta olduğu halde, 15 yıl sonra bu eğilimin 
yarıya yakın azalacağını tahmin etmenin, daha 
doğrusu belki de temenni etmenin, acaba sebe
bi. nedir? 

Bunun nedeni şu olabilir : 

Bugünkü eğilimin bu ölçüde devam etmesi 
halinde, yurda gelecek işçi dövizlerini sınai ya
tırımlarda değerlendirecek fizik kapasiteyi sağ
lamanın da, bu dövizleri karşılamaya yetecek 
iç tasarrufları gerçekleştirmenin de mümkün 
olmayacağı düşünülmüş olsa gerektir. 

Bu dövizler yeteri kadar iç tasarruflarla 
karşılanıp yatırımda değerlendirilemediği tak

dirde ise, dövizlerdeki artışın yeni enflâsyonist 
baskılara yol açacağı, Planda açıkça belirtilmek
tedir. 

Özetlersek, Plandaki iç tutarsızlık, Türk eko
nomisini bir açmaza sokacağa benzemektedir. 
Kaynaklar yeterince değerlendirilemeyeceği için, 
tasarruflar ancak geniş halk topluluklarının yok
sul kalması pahasına sağlanmaya çalışılacaktır. 

Ona rağmen, Plandaki tasarruf hedefine ula
şılamayacağı için, ya yatırım hedeflerinin bü
yük ölçüde gerisinde kalınacak, ya da toplum 
büyük bir enflâsyon ve devalüasyon bunalımına 
sürüklenecektir. O zaman da halk daha çok 
ezilecektir. Kalkınmamız büsbütün aksayacak
tır. 

Gerekli tasarruflar bir mucize olup sağlana-
bilse bile, bunları yeterince değerlendirecek fizik 
kapasite yaratılamayacaktır. Böylece, Planın 
ekonomik amaçlarına ulaşılamayacağı gibi, o 
amaçlar uğruna halka yüklenecek ağır fedakâr
lıklara da boşuna katlanılmış olacaktır. 

Oysa Türkiye, böyle bir çıkmaza saplanmak-
sızm, sosyal adalet içinde kalkınmasını, sınaileş
mişini hızlandırmaya gücü yetecek bir ülkedir. 

Planın böyle bir çıkmaza saplanmış olması, 
Türkiye'nin gelişme potansiyelinin yetersizliğin
den değildir. Bu, aslında Türkiye'deki ekonomik 
ve sosyal düzenin çıkmazıdır. Bu düzenin de
ğişmeyeceği, değişmemesi gerektiği yargısından 
hareket edilince, böyle bir sonuca varılması ka
çınılmazdır. Kâğıt üzerinde olduğu kadar, uy
gulamada da kaçınılmazdır. 

Nitekim, bu çağdışı kalmış düzenin dar çerçe
vesi içinde çırpman Türkiye, uzun süreden be
ri, dönemsel enflâsyonlar ve devalüasyonlar 
burgacında çırpınmaktadır. Kısa süren ferah
lama ve atılım aralıklarından sonra ekonomik 
bunalımlara sürüklenmekte, ekonomik bunalım
lar da hızlı sosyal ve siyasal bunalımlara dö
nüşmektedir. 

O ferahlama aralıklarında yaptığı sıçrama
larla, Türkiye, gerçi bir ölçüde gelişip değişe-
bilmiştir; ekonomisini bir ölçüde büyültebilmiş-
tir. Fakat ekonomisi büyüdükçe, toplum olarak 
gelişip değiştikçe, Türkiye'nin eskiyen düzeni 
ona büsbütün dar gelmekte ve sürüklendiği bu
nalımlar derinleşmektedir. 

Havalar kurak gitse yokluktan, havalar ya
ğışlı gitse bolluktan bunalmaktadır Türkiye... 
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Dövizi tükense çaresiz kalmakta, dövizi bollaş-
sa kullanamamaktadır, (ö. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sınırlı bir zümre vardır ki, enflâsyon da ol
sa devalüasyon da olsa kazancı yolundadır on
ların... Darlık da olsa, bolluk da olsa rahattır o 
.zümre... 

Ama geniş halk toplulukları bir ölçünün 
üzerinde yoksulluk çemberini kılamamaktadır. 

Yağışlar iyi gidip de köylünün eline bir - iki 
yıl biraz bolca para geçse, bu hemen enflâsyona 
dönüşmekte, daha borçlarım temizlemeye fırsat 
kalmadan, köylünün elindekini, avucundakini 
alıp götürmektedir. 

İşçiler, toplu seslenme ve grev hakkıyle, me
murlar düzensiz bir personel reformuyle biraz 
ferahlar gibi olmuşlardır; fakat hemen ardın
dan bir yılda yüzde 23'ü bulan, iki yılda yüzde 
40'a yaklaşan bir hayat pahalılaşması, onlarm 
da birçoğunu, o ferahlamadan önceki noktanın 
gerilerine doğru itmiştir. 

Nitekim 1970 yılı, gerçek ücret artışlarının 
durduğu; 1971 yılı ise ücretlerin gerçek değe
rinin geriye doğru gittiği yıl olmuştur. Bu de
mektir ki, ücretliler, iki yıldır, ceplerine giren 
daha çok paraya rağmen geçim zorluğu içinde
dirler ; hattâ bazıları yoksullaşmışlardır. 

1971 ve 1972'deki hayat pahalılaşması top
lamı bu yıl sonuna kadar en az yüzde 40'ı bul
muş olacaktır. Yüzde 50'yi bulmazsa, bunu bü
yük başarı sayacağını ve o zaman enflasyonun 
önlenmiş sayılacağını Hükümet rahatça söyle
yebilmekte; hayat pahalılaşmasının iki yılda 
yüzde 40'ı aşamamasıyle avunabilmekte ve mil
letin de avunmasını bekleyebilmektedir. 

Eğer millet dediğimiz varlık, iki yılda yüz
de 40 hayat pahalılaşmasına rağmen, o arada 
tarımdaki girdilerin büyük ölçüde yükselmesine 
rağmen, tarım taban fiyatlarının beş aşağı - beş 
yukarı aynı düzeyde tutulmasını büyük yurtse
verlik örneği gibi görüp alkışlayan; grev yasak
ları dolayısıyle işçi ücretlerinin hayat pahalılı
ğından bir hayli geride kalmasına sevinerek 
olağanüstü rejimin sürüp gitmesini dileyen bir 
avuç ayrıcalıklı, imtiyazlı kişiden ibaret olsa me
sele yoktu. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Ama 
millet yalnız onlar değildir. Milletin içinde 
köylü vardır, işçi vardır; milletin içinde esnaf 
vardır, sanatkâr vardır; milletin içinde küçük 

memur vardır, emekli vardır, üstelik büyük ço
ğunluk bunlardır... 

Bir düzen ki, çoğunluğu bunaltır ve yoksul 
bırakır ve ancak bir küçük azınlığı müreffeh ve 
mutlu kılar, o düzen bozuktur, hastadır. 

«Çoğunluğu biraz daha bunaltalım, çoğunlu
ğun varından, yoğundan alıp, çoğunluğun yedi
ğinden, içtiğinden kısıp bir avuç insana aktara
rak kalkmalım» diyen bir plansa, hastalığı büs
bütün ağırlaştıracak bir plandır. 

Halk iradesine dayanan bir rejimde, özgür
lükçü demokratik rejimde ne böyle düzen sürer 
ns de böyle plan yürür. 

Millet bir bütündür, demokratik rejim için
de, ancak milleti bütünüyle kalkındıracak ve 
mutlu kılacak bir düzen ve plan geçerli olabilir. 
Öyle bir düzen olmalıdır ki bu, halkı yoksullaş-
tırarak değil, halkı zenginleştirerek, yatırım ve 
kalkınma için gerekli tasarruflar sağlansın... 

öyle bir düzen olmalıdır ki bu, halkın zen
ginleşmesi, verim ve üretim artarak sağlansın... 

Öyle bir düzen olmalıdır ki bu, verim ve üre
tim artışına en büyük katkıyı yapan halk, o ar
tıştan en büyük payı alsın. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

öyle bir düzen olmalıdır ki bu, halkm eme
ğinden oluşan sermaye, en başta, halkın eliyle 
yatırımlara yönelsuL.. 

Halk, somunu kendi elleriyle büyültsün, ken
di iradesiyle bölüşsün. 

Öyle bir düzen kurulduğunda, halk, kalkın
manın en başta kendi yararına olacağını bilecek 
ve kalkınma için gerekli fedakârlıkların ölçü
sünü de kendisi biçecektir... Adaletle biçecek
ti?... 

Öyle bir düzen kurulmalıdır ki, ülkemizde, 
ekonomiye Devlet değil, bir avuç insanın elin
deki servet de değil, doğrudan doğruya halk 
egemen olabilmelidir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Devletin gücü olacaktır yine ekonomide... Fa
kat bu güç, her şeyden önce, halkın örgütlenebil
mesi ve ekonomiye öncülük ödevini yapabilmesi 
için kullanılacaktır. 

Özel girişimin yeri olacaktır yine ekonomide... 
Hem de sürekli ve güvenli bir yeri olacaktır. Fa
kat özel girişim, toplumun hizmetinde çalışa-
caktn4. 

— 575 — 



M. Meclisi B : 148 19 . 10 . 1972 O : 2 

Nasıl olabilir böyle bir düzen?.. Nasıl işleye
bilir?. Bunun için Anayasayı ve demokratik re
jimi değiştirmek mi gerekir? Tam tersine, Ana
yasayı tam işletmek, demokrasiye gerçeklik ka
zandırmak gerekir. (0. H. P. sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Böyle bir düzenin, böyle bir halkçı düzenin, 
nasıl kurulabileceğini, nasıl işleyebileceğini, Pla
nın iç tutarsızlıklarına değinirken verdiğim bir 
örneği ele alarak anlatmaya başlayabilirim. 

Demiştim ki, kurulu düzenin çıkmazına sap
lanan Plan, bir nimet sayılması gereken işçi dö
vizlerinde azalma olmasını istiyor... Yurda ge
len işçi dövizleri bugünkü yüksek düzeyde kalır
sa, ekonomimizin o dövizi kullanamayacağı, o 
dövizi yatırımlarda değerlendirebilmek için ge
rekli tasarrufun sağlanamayacağı, o yüzden de 
büyük bir enflasyona yol açılacağı korkusu, hak
lı olarak Plana sinmiş. 

Oysa ekonomide halkın öncülüğü kabul edi
lirse, artacak işçi dövizlerini, enflasyona yol aç
maksızın, yatırımlarda, sınaileşme yolunda kul
lanmanın yolu bulunabilir. 

Devletin yol göstericiliğinde, Devletin güven
cesi altında, fakaf yönetim ve yetki işçilerde ol
mak şartıyle, bir büyük işçi bankası ve ona bağ
lı holdingler kurulur... Yurt dışındaki işçiler ya
tırıma ayırabilecekleri tasarruflafıyle, Planda 
öngörülen sanayiler için gerekli yatırım malla
rını dışardan alarak yurda getirirler, öylelikle, 
biriktirdikleri dövizin yatırım mallarına ayır
dıkları o bölümü için, Türkiye'nin karşılık tasar
ruf yaratma zorunluğu olmaz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz 
nedeniyle indirmek zorunda kalacağımız güm
rük duvarlarından içeri girecek yatırım malları 
da yabancı sermayenin değil, kendi yurttaşları
mızın malı olur, Türk Ulusunun malı olur. 

Buna karşılık işçi tasarruflarını yatırımlarda 
değerlendirmek için, bugünkü düzen olarak, Pla
nın öngörebildiği çözüm nedir?.. 

Bir kalkınma bankası kurulacak; işçi tasar
rufları da mümkün olursa bu bankaya çekilip 
özel sektör yatırımlarının kredilendirilmesinde 
kullanılacak. Bu demektir ki, işçi dövizleriyle 
büyük iş çevrelerine olanak sağlanacak... 

Oysa bizim önerdiğimiz çözümle, yurt dışın
daki işçilerimizin tasarrufları, doğrudan doğru
ya işçilerin bir araya gelmeleriyle büyük yatı

rımlarda değerlendirilirse, işçinin parası işçide 
kalmış, döviz karşılığı iç tasarruf yaratma zo
runluğu büyük ölçüde azalmış olacak... Üstelik 
işçiler, yurda döndüklerinde işsiz kalmaktan ve
ya rantiye olmaktan kurtulacaklar; dışarda 
edindikleri bilgiyi, görgüyü, dışarda öğrendikleri 
yeni teknolojileri ve verimli işletmecilik sistem
lerini, kendi kuracakları işletmelerde kendileri 
de çalışarak değerlendirebilecekler, emekle ser
maye bütünleşecek, işçiler, kendi emekleriyle ve 
sermayeleriyle hem Türkiye'nin somununu bü
yültebilecekler, hem de o somunu adaletle bölü
şebilecekler. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna verdiğimiz 
tavizlerden, yurda, kendi işçimizin sermayesi ve 
yatırım malzemesi girmiş olacak. 

Bazı ekonomik güçler, işçi dövizlerinden ve 
tasarruflarından kendileri yararlanmak için 
bu önerdiğimiz formüle itiraz edebilirler. Fakat 
işçilerimizin dövizi, emeği ve bilgisi, önerdiğimiz 
yoldan, herhalde yurda çok daha yararlı biçim
de kullanılmış olacaktır. 

Düşündüğümüz halkçı düzen için bir baş
ka uygulama önerisi : 

Devlet, işçi sendikalarının yatırım yapmak 
üzere örgütlenmelerine yardım etmeli, yol gös
termelidir. Belki Türkiye'deki sendikalar ken
di aralarında, belki yurt dışındaki işçilerle bir
likte, Devleti de, özel girişimi de karıştırmak
sızın, yatırım ortaklıkları, holdingler kurmalı
dırlar. Bu sendikalar, Planın öngördüğü büyük 
ve güçlü sanayi yatırımlarını yapabilirler. Böy
lelikle, yapacakları tasarrufları, kendi yatırım
larında, kendi denetimleri ve yönetimleri altın
daki işletmelerde değerlendirme olanağına ka
vuşacakları için, işçilerin gönüllü tasarruf eği
limleri de artmış olacaktır. 

Bu işletmelerde çalışan sendikalı işçiler, ay
nı zamanda o işletmelerin sahipleri olacaklar
dır. Emek ve sermaye yabancılaşması, ikiliği ol
mayacaktır o işletmelerde... İşçiler, kendi işyeri
miz diyerek, daha verimli çalışmanın yolunu yor
damını kendiliklerinden arayıp bulacaklar. Ça
lıştıkları işyeri zarar ederse, bu zararı en baş
ta kendilerinin çekeceklerini bilecekler. 

Sendikalar ücret sorununa, işletmecilik açı
sından da bakmaya başlayacaklar; verimli iş
letmeciliğin veya ulusal ekonominin kaldırama
yacağı kadar yüksek ücretleri özel kesimden ve
ya Devlet kesiminden isteyecek olurlarsa, aynı 
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ücret, yükselişlerini kendi işletmelerine do uygu
lamak zorunda kalacaklarını bileceklerdir. Her-
hangi bir antidemokratik zorlamaya, baskıya 
ihtiyaç kalmaksızın, sağlıklı bir ücret dengesi, 
bir ücret - fiyat dengesi, kendiliğinden böylece 
oluşmaya başlayacaktır. 

Kurulu düzenin öngördüğü, Planın benimse
diği çözümle ayrılığı ne bunun?.. 

Kurulu düzenin güçlü ekonomik çevrelerinin 
gönlünde yatan aslan odur ki, bir sermaye piya
sası kurulsun, işçi tasarrufları o piyasaya aksm, 
işçilerin dışmda ve bir avuç insan tarafından de
ğerlendirilsin... 

Nitekim, gönüllerde bu aslan yattığı içindir 
ki, sendikaların yatırım yapmalarını kolaylaştı
racak bir yasa önerisi, hem de oldukça yetersiz 
ve büyük sermayeye büyük tavizler veren bir 
yasa tasarısı, yıllardır yasalaşamıyor. 

Bizim öngördüğümüz düzende de sermaye 
piyasası olabilir. Dileyenler tasarruflarını yine 
sermaye piyasasına aktarabilirler. Demokraside 
buna kimse engel olamaz; fakat bizim halk sek
törü, üçüncü sektör dediğimiz, o değildir. Bizim 
istediğimiz, halka açık ortaklıklardan çok, doğ
rudan doğruya halk ortaklıkları kurulmasıdır. 
(O. H; P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Böyle bir düzende, işçinin tasarrufundan olu
şacak sermaye, o sermayeden doğacak yatırım
lar, işçilerin malı olacaktır, işçiler, kendi malla
rı olan kuruluşlarda hem daha verimli çalışarak 
üretimi artıracaklardır, hem de kendi gelirlerini 
yükselteceklerdir. Hem somunu büyültecek hem 
de adaletle bölüşeceklerdir. 

Görüyorsunuz: Ortada mülkiyet ve servet 
düşmanlığı yok, mülkiyeti de serveti de yaygın
laştırma var... Ortada aşırı Devletçilik yok, halk
çılık var. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, küçük çift
çiler için, bu doğrultuda öngördüğümüz düzen 
nasıl olacaktır?.. 

Her şeyden önce, toprak adaletsizliği gide
rilecektir. Bu yalnız sosyal adaletin değil, tarım
da verimliliğin de gereğidir. Toprak onu işleye
nin elinde olursa, «ok daha yüksek verim ve
ril'. 

Çok yönlü kooperatifçilik yoluyle, adaletli 
toprak mülkiyeti düzeninde, büyük tarım işlet
meleri kurulacaktır. Devlet bu kooperatifleri 
ve kooperatif birliklerini öncelikle destekleye-

I çektir, üretici, iç pazarla doğrudan doğruya 
karşı karşıya gelecektir. Dış pazarla doğrudan 
doğruya karşı karşıya gelecektir. Yetiştirdiği 
ürünün dünyadaki gerçek değeri neyse, onu ala
bilecektir. Birçok alanlarda destekleme alımla
rına gerek kalmayacaktır... Çünkü artık üreti
ciyi, sömürücüye karşı, büyük aracıya, tefeciye 
karşı korumak diye bir sorun bulunmayacaktır. 

İhtiyacı olan girdileri, araç ve gereçleri, doğ
rudan doğruya kendisi ithal edecektir, kendisi 
dağıtacaktır, giderek kendisi fabrikalar kurup 
imal etmeye başlayacaktır. O sömürü kapısı da 
böylece kapanacaktır. 

Şimdi, «Yeşil Devrim» adı altında, buna ben
zer önerilerde bulunulmaya başlandığını sevine
rek görüyoruz. Fakat gerçek bir toprak refor-
muyle beraber yürümezse, yeşil devrim köylüyü 
değil, büyük çiftçiyi, büyük tarım işletmesini 
daha çok zengin etmeye yarar. 

O bakımdan, «Yeşil Devrim» i halk için, köy
lü için isteyenler, toprak reformuna bizim ka-

| dar ağırlıklarını koymalıdırlar. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin et
kinlik kazanabilmesi, iç ve dış pazarlamayı ve 
ithalâtı üzerlerine alabilmeleri, verimli bir dü
zen içinde sağlanacak yüksek kredilere, proje 
kredilerine, işletme kredilerine bağlıdır. Bunun 
için yeterli sayılabilecek kredi kaynağı vardır 
Türkiye'de; fakat milyonlarca liralık kredi, bu
günkü düzende, tarım ürünleri üzerine iş yapan, 
bir avuç büyük aracının, ithalâtçının, ihracat
çının elinde kalmaktadır. 

Biz açık açık diyoruz ki, o kredi kaynakla
rını, o milyarlarca liralık kaynağı, büyük ara
cıdan, tarım kesimiyle ilgili ihracatçıdan, itha
lâtçıdan kesip, küçük ve orta boy çiftçilerin ku
racağı, köylülerin kuracağı büyük kooperatif
lere, kooperatif birliklerine vereceğiz. (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

Bunu, falan kimseler bize kızarmış, gücenir-
miş diye düşünmeden açık açık söylüyoruz... An
cak bunu bu açıklıkla söyleyebilenler, «Yeşil 
Devrim» i köylü için istediklerine halkı inandı-

I rabilifler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Planda, gerçi bizim önerdiğimiz yönde bazı 
tedbirler düşünülmektedir. Fakat tarımı bu ka
dar gerilere iten bir plandan bu tedbirlere ger-

I çeklik kazandırması beklenemez. 
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Köylüyü, bu yıl olduğu gibi yoksul bıraka
cak bir sözde destekleme politikasının, sürgit 
yürürlükte kalmasını öngören bir Planın, bu ted
birleri, kendi önerdiği tedbirleri yeteri kadar 
ciddiyetle izleyeceği tahmin edilemez. 

Bizim öngördüğümüz düzenin kooperatifçi
liği, bugünkü büyük kooperatifler gibi Devlet 
kooperatifçiliği olmayacaktır, halk kooperatifçi
liği olacaktır. Devlet yardım edecek, gerekirse 
yol gösterecek, ama yönetimlerine müdahale et
meyecektir. Kooperatiflere müdürü Devlet ta
yin etmeyecek, üyelerin kendileri seçecektir. 

Devlet, kooperatiflerin yönetimine karışma
yacak, tersine, üreticiyi ilgilendiren alanlarda, 
kooperatifler Devlet kuruluşlarının yönetimine 
katılacaklardır, örneğin, Ziraat Bankasının, ku
rulmasını istediğimiz kooperatifler bankasının, 
Et ve Balık Kurumunun, Süt Endüstrisi Kuru
munun, Ziraî Donatım Kurumunun, Azot Sa
nayiinin, Devlet Üretme Çiftliklerinin, tarım 
araştırma istasyonlarının yönetimine, üretici ko
operatifleri etkin biçimde ve ölçüde katılacak
lardır. (0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Kredi düzeni de kooperatiflere öncülük ve
recek biçimde değişecektir. 

Böylelikle, köylü hem somunu büyültecek, 
hem adaletle bölüşecektir. Aynı zamanda da ta
rımdan sanayie çok daha fazla kaynak aktarıla
bilecektir. 

Planda - dediğim gibi - ümit verici bazı öne
riler, tedbirler var. Fakat bunların yanı sıra 
plan, meselâ kooperatifler için ne diyor? Diyor 
ki; «Kooperatiflerdeki hızlı sayısal artış, destek
leme amacına yönelen sınırlı kamu fonlannın 
dağılmasına ve etkenliğin azalmasına yol aç
maktadır.» Bu işe ayrılan kamu fonları yeter
siz olursa, kooperatiflerin süratle daha büyük 
örgütler kurabilmeleri için birleşmeleri sağlan
mazsa, elbette öyle olur. Kooperatifleşmedeki 
hızdan şikâyet etmek yerine, bu hızı daha ar
tırmak, üreticiyi sömürenlere yönelen milyarlar
ca liralık krediyi onlardan kesip, kooperatifçilik 
hareketinin süratle güçlenmesine ayırmak gere
kir. Beş Yıllık Kalkınma Planının, bu beş yıl
lık dönem için ayırdığı kaynakla, ne doğru dü
rüst toprak reformu yapılması, ne de kurula
cak çok yönlü kooperatiflere ekonomik hayatta 
gereken etkinliğin, gücün kazandırılması bekle
nebilir1. 

Birinci 5 Yıllık Planda toplam yatırımların 
% 17,7'sinin tarım sektörüne yapılması öngörül
müştü. Bu pay ikinci Planda % 15,2 'ye, Üçün
cü Planda ise % 11,7'ye düşürüldü. Muhteme
len bunun sebebi, «Nasıl olsa, ikinci Plan dö
neminde yatırımların % 15,2'si tarıma yöneltil
mek istendiği halde, bu yatırımlar ancak % 12 
civarında kullanılabilmiştir. Onun için, ayrıla
cak yatırımı daha da düşürelim» denmiş olabilir. 
Oysa böyle düşünmek yerine, tarıma ayrılıp da 
kullanılamayan yatırımlar, tarımda değerlendir
menin yolu aranıp, bulunmalıydı. 

Daha önce de belirttiğim gibi, temel yanlış
lık; tarımla sanayi arasında bir seçme yapma 
zorunluğunun duyulmasıdır. Amaç bakımından 
böyle bir seçme elbette gereklidir. Elbette ama
cımız öncelikle sınaileşmek, hızla .sınaileşmek ol
malıdır. Fakat, smaileşebilmek için, tarımdan 
başka, tarım dışında hangi sıçrama tahtasından 
hız alınabilir? 

Planda, tarıma ayrılan yatırımların, konut 
yapımına ayrılan % 14,5'u bulan yatırımlardan 
da bir hayli düşük olması çok ilginçtir. Nüfusu
muzun % 60'mm üstünde bir kısmını barındı
ran, geçindirmesi beklenen tarım kesimine, bir 
yılda yatırımların % 11,7'sinin yönelmesi öngö
rülürken; konut yapımına yatırımların % 14,5'u-
nun yönelmesi öngörülüyor. Oysa tarımda, köy
lüyü daha rahat geçindirecek bir düzen kurul
sa, köylerden şehire bu kadar göç olmaz ve bu 
kadar büyük konut yatırımına Jhtiyaç kalmaz
dı. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Çağımızda bir tarım - sanayi tercihi, büsbü
tün yersiz hale gelmiştir. Çünkü, çağımızda ta
rım işletmeciliği gitgide sanayi işletmeciliği du
rumuna gelmektedir. Tarım artık ancak sanayie 
yaklaşılabilir gibi yaklaşılırsa, gerçek verimini 
vermektedir. Bu bakımdan da, planda, bizim 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak benimseyeceği
miz yeni bir öneri yer almaktadır. Bugünkü 
köy dağılım sisteminde, köylüye altyapı hizmet
lerinin yeterince götürülemeyeceği, haklı olarak 
düşünülmekte ve merkezî köy sisteminin kurul
ması düşünülmektedir. Bu, tarımda büyük iş
letmeciliğe geçiş bakımından da yerinde bir 
tekliftir. Biz bunu - övünmek gibi olmasın -
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1969'da yayın
lanan «Düzen değişikliği» programımızda, 
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«Köy - Kentler» adı ile önermiştik. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar) Buna «Köy - Kentler» 
adını verişimizin ve merkezî köy yerine, bugün 
de «Köy - Kent» tâbirinde İsrar edişimizin nede
ni şudur : 

Biz ona inanıyoruz ki; çağımızda artık köy, 
köy kalarak kalkınamaz. Köylü, köylü olarak 
kalkınamaz. Onun için, köyün kente; köylünün 
kentliye dönüşebileceği bir yerleşim düzenini 
kurmak gerekir. O bakımdan biz, bunun için 
«Köy - Kent» deyimini kullanmayı daha doğru 
buluyoruz. Fakat isim tabiî ki o kadar önemli 
değildir. Temenni ederiz ki; bu merkezî köy sis
teminin bir an önce uygulamaya geçmesi için 
gerekli fizikî planlama da bir an önce yapılsın. 
Maalesef, planın en büyük eksikliği, merkezî 
köy sistemi gibi, yeni ve önemli yerleşim siste
mi önermekle beraber, fizikî planlama yoluna 
henüz gidememiş bulunmasıdır. 

Bir başka tavsiyemiz de; merkezî köy siste
mine geçilirken ve bunun için merkezî noktalar 
seçilirken, mutlaka demokratik yöntemlerle ha
reket edilmeli; o seçimi köylünün serbest ira
desiyle yapması sağlanmalıdır. Aksi halde bu 
yüzden büyük sosyal sorunlar çıkabilir. 

Tarım, biraz önce söylediğim gibi - artık ça
ğımızda, ancak sanayie yaklaşılır gibi yaklaşıl
dığı takdirde, bugün gerçek verimini verebilir. 
Hayvancılıkta da durum böyledir. Artık baba
dan, dededen kalma usullerle, dağda, bayırda 
hayvancılık yapmanın, bahçede kümesle tavuk
çuluk yapmanın çağı kapanmıştır. (C. H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Bugün tarım, sana
yi gibi büyük işletmecilik olma yolundadır. 
Hayvancılık büyük işletmecilik olma yolunda
dır. Eğer bir ölçüde köylülerin bir kısmı, tarım 
kesiminde kalacaklar ise., onların âdeta sanayi 
boyutlarına varan, bu tarım ve hayvancılık iş
letmeciliklerini yapabilecek güce, olanağa sür
atle kavuşturulmaları gerekir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) Aksi halde, olacak olan nedir? 
Ya köy olduğu yerde kuruyacak, bütün köylü
ler köylerini giderek boşaltacaklardır. Veya ta
rım kesimi kapitalistleşecek, büyük kapitalist 
tarım işletmeleri tarafından bölüşülecektir. Bu 
eğilim şimdiden yurdumuzda yer yer görülme
ye başlamıştır. 

Bir yandan köylerden şehirlere akın olur
ken, bir yandan da ucun ucun kentlerden köy

lere akın başlamış durumdadır. Gidiniz Ege kı
yılarına, izmir'in Gümüldür köyüne, belki köy
lüden çok şehirli görürsünüz yatırım yapan, 
çiftçilik yapan, narenciye yapan. 

Gümüldürü, Ege kıyılarını bırakın, Anka
ra'ya 20 Km. uzaklıkta Bağlum köyüne gidin, 
köyün bütün halkı Ankara'da küçük memur ve
ya odacı olarak çalışmaktadır. Çok güzel bir 
vadisi var Bağlum köyünün, iki tarafı meyve
lik ve meyve ağaçları kurumaya terk edilmiş, 
artık hiç bir köylü bugünün tarım teknolojisi
nin gerekli kıldığı meyveciliği yapamıyor, çün
kü. Terk edilmiş meyve bahçeleri arasında ara-
sıra bir yeşillik görüyorsunuz, önünde bir Mer
cedes veya bir Chevrolet otomobil... Köylü şe-
hire gidiyor, şehirli köye giderek onun artık 
yapamaz hale geldiği modern tarımı yapıyor. 
O halde tarımı köylü ile birlikte kurtarabilmek 
için tarımı da, sanayie verdiğimiz önemle ve o 
biçimde ele almamız, bunun için gerekli kay
nakları ayırmamız gerekir. Bu bir kaynak israfı 
değildir, bu, sanayileşmeden bir fedakârlık de
ğildir, tersine hızlı ve gerçek sanayileşebilme-
nin, aynı zamanda sosyal adalet içinde sanayi-
leşebilmenin gereğidir. 

Planda tarım ve hayvancılık ihmal edilince, 
Doğu Anadolu da hali ile ihmal edilmiş olmak
tadır. Çünkü düşünülmektedir ki, sınai yatı
rımlar işletmecilik bakımından en verimli yer
lere yapılacak, ancak işte gönül alma kabilin
den o da tabiî şükranla karşılanacak bir hizmet 
gerçekleşebilirse, her ile bir küçük fabrika ku
rulacak. Tabiî bu, o ilin smaileşmesi anlamına 
gelemez. 

Sanayi bugünlük Doğuya götürülemeyeceği
ne göre ve tarım da planda geri plana, çok ge
rilere itildiğine göre, tarım ve hayvancılık ge
rilere itildiğine göre, Doğu ve o arada özellik
le Güney - Doğu kendi kaderine terkedilmiş ol
maktadır. Fakat bunun, Doğuya böylesine kade
rine terketmenin sosyal ve siyasal sorunları 
da, diğer sosyal konuların dikkate alınmadığı 
gibi yine bu planda dikkate alınmamış görü
nüyor. Oysa eğer tarıma ve hayvancılığa biraz 
önce önerdiğimiz gibi bir yaklaşım benimse
necek olsa, Doğuda da tarım ve hayvancılık mo
dern işletmeciliğin gereklerine göre Devletin 
destekleyeceği büyük kooperatifler eli ile ge
liştirilmeye başlarsa, Doğu ve Güney - Doğu 
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hem bugüne kadar devam eden yarı feodal du
rumundan kurtulur, hem de Doğunun kalkın
ması kolaylaşır ve bugün kendi haline bırakıla
rak, kaçak olarak yürüyüp giden, devam edip 
giden hayvan ihracatı açıkta, kooperatifler ta
rafından yapılır; hem o ihracatın geliri yurt 
dışında kalmamış olur, bir avuç insanın cebine 
gitmemiş olur, gelir köylünün, döviz Devletin 
kasasına girmiş olur. 

Aynı zamanda Doğuyu sanayi bakımından 
ihmal etmenin de ekonomik ölçülere vuruldu
ğu takdirde dahi doğru ve geçerli olmadığı ka
nısındayız. Sanayi için gerekli olan sadece alt
yapı hizmetlerinin tam olarak bulunması değil
dir. Kaldı ki, bugün Doğuda birçok altyapı 
yatırımları, hiç değilse bazı küçük sanayileri 
taşıyaJbilecek ölçüye yer yer varmıştır. Sanayi 
için aynı derecede, belki daha çok önemli olan, 
elinin altında hazır pazar bulunmasıdır. 

Türkiye'nin hiçbir yeri Doğu, hele Güney -
Doğu Anadolu kadar büyük bir pazara sahip 
değildir. Çünkü bu bölgenin komşusu olan 
ülkeler tarımsal ve sınai üretimleri çok düşük, 
ama tüketim güçleri çok yüksek olan ülkeler
dir. Hemen bütün ihtiyarlarını, et ihtiyaçlarını, 
sebze ihtiyaçlarını, sınai ihtiyaçlarını başka ül
kelerden bol döviz ödeyerek getirtebilen ülke
lerdir. Bir kere Bitlis'e gittiğimde öğrenmiş
tim, Yugoslavya'dan gelen maden suyu Bitlis' 
ten geçerek Kuveyt'e gitmektedir. Bizim değer
lendiremediğimiz böylesine bir pazar elimizin 
altındadır, hızlı bir sanayileşmeyi destekleye
bilecek bir güçte pazardır, fakat alışılmış kri
terlerden, ölçeklerden baktığımız için: «Doğu
da imkânlar yok, Doğu henüz sanayileşemez, 
deyip onu bir köşeye atmışızdır, mâlesef Üçün
cü Beş Yıllık Planda da bu eğilim devam et
mektedir. 

Plan, Türkiye için büyük önem taşıyan or
manlar bakımından da, bir yandan ormanı da
ha iyi değerlendirici, bir yandan da orman köy
lüsünü, bu tabiat servetinin içinde, çoğunlukla 
sefalet içinde yaşıyan köylüyü kurtaracak bir 
düzen öngörmemektedir. Oysa Planda verilen 
bilgilere göre, Türkiye'nin orman varlığı, bun
ca yıldır Türkiye'nin bozuk yerleşme ve sosyal 
düzeni yüzünden yakılmış, yıkılmış olan orman 
varlığı hâlâ küçümsenemeyecek kadar boldur; 
yeşil bildiğimiz birçok Avrupa ülkelerinden bile 

daha büyük orman varlığına bugün dahi sa-
hibolduğumuzu Planda verilen değerli bilgiler
den kıvançla gördük. 

Yine Plandan öğreniyoruz ki, ormanda üre
timin, ormanda kaynak yaratmanın çok hızlı 
olabileceği yolunda .eğilimler son yıllarda gö
rülmüştür. Bizim önerimiz olur ki, eğer köylü 
ormanı karşısında hasım gibi görmezse, ormanı 
hasım gibi görmesine yol açan, onun rızkını ke
sen bir şeymiş gibi görmesine yol açan düzen 
değişir de köylü ormanı rızkını veren bir kay
nak olarak görürse, o köylü o ormanı Devletten 
koruyacağından çok daha iyi korur. 

Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi elbette İd, 
ormanları Devlet mülkiyetinden çıkartmak de
ğildir. Ormanlar Devlet mülkiyetinde kalır, fa
kat onların yönetimine etkin biçimde orman 
köylülerinin kooperatifleri de katılır. Bugün 
bazı büyük tüccarlar Devletin ormanının ürü
nünü yok bahasına alırlar, birkaç kilometre 
veya birkaç il ötede başka bir Devlet kurulu
şuna iki misli fiyata satarlar. Halbuki onları 
bu işi yapabilmeleri için sağlanan olanaklar, 
krediler orman köylülerinin kuracakları koope
ratiflere verilse ve onlara biraz yol gösterilse, 
hem köylü daha çok kazanır, hem de orman 
ürünlerini satmalmak durumunda olan Devlet 
işletmeleri bunlara daha az para ödemek duru
munda kalır. 

Kısacası, özet olarak Önerimiz; ormanlarda 
bürokratik yönetim yerine demokratik halk 
işletmeciliği kurulmalıdır. 

Daha nasıl bir düzen değişikliği ile Türki
ye'nin, somut örnekleri ile anlattığım çıkmaz
dan, açmazdan kurtulabileceğini belirtmeye de
vam ederek vaktinizi almak istemiyorum, öyle 
inanıyoruz ki, O. H. P. olarak bu yönde bir dü
zen değişikliği elbette Anayasamızın çerçevesi, 
demokratik rejimin kuralları içinde yapılacak 
olursa, özel sektörün sanayie yönelmesi de hız-
lanabilecekitr. Hem şimdiye kadar hiç bir teşvik 
tedbirinin sağlayamadığı kadar Özel girişimin 
sanayie yönelmesi sağlanabilmiş olacaktır. Ne
den? Bugün bir kısım Türk sanayicileri Dünya 
ölçüleri ile akıl almayacak kadar yüksek kârlar 
sağlamaktadırlar. Türk sanayiinde yılda % 50 
kâra, hattâ % 100 kâr normal sayılmaktadır. 
Ona rağmen özel girişimi sanayie yöneltebil
mek için Devletin halk sırtından büyük feda-
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karlıkları, Devlet yatırımlarından büyük kısın
tıları, vergiden, gümrükten bağışıklıkları göze 
alarak desteklenmesi bekleniyor. O da yetmi
yor, devletten mütemadiyen daha çoğu, daha 
çoğu isteniyor. Üstelik yıllardır uygulanan bu 
teşvik tedbirlerine rağmen de özel sektör sa
nayide bir türlü plan disiplini içine girmiyor, 
bu bakımdan istenen sonuçlar alınamıyor. Fa
kat bunun için sanayicileri kınamak haksızlık 
olur. Kınanması gereken yine Türkiye'deki dü
zendir. Çünkü bugünkü düzende sanayi dışı 
alanlardan risksiz, zahmetsiz o kadar yüksek 
kazançlar elde etme olanakları vardır ki, ser
mayedarları sanayie yöneltebilmek, hele sana
yinde plan disiplini altına girmeye ikna edebil
mek kolay olmamaktadır. Ve diğer spekülatif 
kazanç alanlarındaki kadar yüksek kârlar sağ
lamak istediği için, özel teşebbüsümüz o ölçü
de kârlara alıştığı için, biz ne kadar teşvik ted
biri verir, sağlarsak sağlayalım Ortak Pazar 
ülkelerinin çok daha düşük % 5, 10 gibi kâr
larla yetinen sanayileri ile elbette ki rekabet ede
meyecektir. 

Eğer başka kesimlerde, özellikle tarımda, 
hayvancılıkta, ormancılıkta spekülatif kazanç 
kapıları kapatılırsa özel girişim ancak o za
man plan disiplini içinde ve daha büyük ölçü
de sanayie yönelecek ve dünya ölçüleri ile ma
kûl kârlarla yetinerek dünya piyasalarına da 
açılabilecektir. Bu, sanayicinin kazancı azala
cak demek değildir; fakat sömürüye dayanan 
kâr azalacak, bol sürüme dayanan kazanç ar
tacaktır. 

Hızlı sınaileşmemiz bakımından planın bir 
eksikliği de, daha önce de değindiğim gibi, ik
tisadî kamu kuruluşlarında ciddî bir reform 
düşünmemiş, hattâ sistemin dışına çıkılamaz di
yerek ciddî bir reform yapılması ihtimaline kar
şı kapılan, pencereleri sımsıkı kapamış olma
sıdır. 

Büyük potansiyele sahibolan kamu kesimi
nin daha çok kısır alanlara yöneltilmesi de, öy
le alanlara hapsedilmek istenmesi de bu potan
siyelin gereği gibi değerlendirilememesine yol 
açacaktır. Oysa Devlet sektöründe de bürokra
tik yönetimin yerine demokratik bir işletmicilik 
kurulursa, çalışanlar bu kesimdeki kuruluşların 
yönetimine ve kazancına etkin biçimde katılır
larsa, kendilerini o kuruluşların millet namına 

sahipleri durumunda hissederlerse, yönetime 
katıldıkları oranda bu kuruluşların sorumlulu
ğunu da üslenebilecekleri bir düzene kavuşur
larsa ve Devlet bu kesimi yatırım ve kazanç ko
nusunda yeteri kadar serbest bırakırsa (ki, Plan 
serbest bırakmamaktadır) hiç şüphe etmiyoruz 
ki, o zaman smaileşme yolunda Türkiye büyük 
sıçramalar yapabilecektir ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda tam üyelikten daha az ürker du
ruma gelebilecektir. Çünkü biraz önce de be
lirttiğim gibi, Avrupa Ekonomik Topluluğun
daki büyük sanayilerle başa çıkabilecek sana
yileri, ancak kârlılık esasına göre çalışmalarına 
izin ve imkân sağlamamız şartı ile devlet işlet
meleri kurabilecek durumdadır. Fakat Plan ik
tisadî kamu kuruluşlarının yeniden düzenlen
mesini, örgütlenmesini ihmal ettiği gibi sanayi
leşmeye ağırlık veren bir devletin yönetiminde 
büyük önem taşıyan kamu hizmetleri görevli
leri için daha verimli ve adaletli bir çalışma 
düzeni kurmayı da öngörmemiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Sonuç olarak, bu plan, Türkiye'deki bozuk 

düzenin çıkmasından kendisini kurtaramadığı 
içindir ki, Türkiye'ye çıkış yolunu göstere
memiştir ve insana değer vermeksizin, halka 
değer vermeksizin, sosyal adaletin gereklerini 
yerine getirmeksizin kuru bir kalkınma öngör
düğü için de, korkarız ki, bu plan daha doğar
ken halk desteğinden yoksun kalmaya mahkûm 
olmuştur. Oysa demokraside halk düşünülme
den, halkın desteği sağlanmadan hiç bir şey 
yapılamaz. 

Saygılar sunarım. (C. H .P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Aksoy. 

MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — Sarfına
zar ediyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. 
Sayın Nuri Eroğan? Yok. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (îstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllık Planın tümü üzerinde bir
kaç noktada durmak istiyorum. Bunlardan bi
risi, «konut ve gecekondu» problemidir. Tabiî 
konut derken, bunun yanında kira meselesi de 
beraber düşünülmelidir. Üçüncü Beş Yıllık Plan, 
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bazı gerçekleri tespit etmiş bulunmaktadır ve 
şöyle bir ifade ile bunlar ortaya konmaktadır : 

«Türkiye'de konut sorunu İkinci Dünya Sa
vaşı donlarında hızlı nüfus artışı ve şehirleşme 
sonucu daha da önem kazanmıştır. Bu dönemde 
belli bir yerleşme, şehirleşme, konut ve arazi 
politikasının izlenmeyişi bu konuda sorunları 
arttırmıştır ve ayrıca konut arzının, dar gelirli 
gruba yöneltilmemesi, şehir çevrelerinin gece
kondu kuşakları ile sarılması ve şehir hizmet
lerinin yetersiz kalmasına yol açmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten planın bu 
ifadesi, tamamen bizim ülkemizde gördüğümüz 
durumun aynıdır. Bir taraftan konut yapımı 
vardır, bir taraftan kredi mekanizması bir öl
çüde işlemıektedir, fakat planın hedeflerinde 
öntgörülen bir istikamette çalışma olmamakta
dır. G-ene burada ifade edildiği gilbi, «dar gelir
li gruba konut arzı olmamaktadır. Bu dar gelir
li grup, gecekondu yapma yolu ile (Tabiî bü
yük bir çoğunluğu, yahut bir kJsraıı bu yola 
gitmektedir) konut meselesini çözmeye çalış
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 19601da 240 000 gece
kondu mevcutken, (ki şehir nüfusunun % 13,5' 
unu teşkil eder) 1967'de 56 ilde 403 40O'e çık
mış, 1972 'de de 700 000 gecekondu yapılacağı 
bu belgede, yani Beş yıllık planda kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gecekondu ve konut 
meselesi bu Beş Yıllık Planda da çözümlenme
miştir. Biras evvel Sayın Genel Başkanımız da 
ifade ettiler, bu planda bazı ilkeler tespit edil
miştir, bazı gerçekler kabul edilmiştir; fakat 
bunların tam bir çözüm yolu gösterilmemiştir. 
îşjte çözüm yolu gösterilmeyen meselelerden bi
ri konut meselesidir ve konut meselesinin içeri
sinde gecekondu meselesi de vardır. Bugün' 
700 000 gecekonduya sahibiz, burada her türlü 
projeksiyon ve rakamlar verilmiışjtir, fakat bu 
gecekonduların ne kadarına tapu verilmiştir, ne 
kadarı kredi almıştır, bunun yapılanlara nis
petle miktarı nedir, bunlar verilmemiştir. Çün
kü verilmesi mümkün değildir. Bu rakamlar 
gerçekçi bir görüşle ortaya konduğu zaman bü
yük bir mesele meydana çıkmaktadır. 

Bugün 700 000 gecekonduyu beşle çarttığı-
mız zaman 3,5 - 4 milyon vatandaşımız gecekon
dularda yaşamaktadır. Gecekondularda yaşa

maktadır, tapusu yoktur, her an idarî baskıla
rın altındadır, siyasî baskıların altındadır ve 
böyle bir sistemin sürüp gitmesinde de yarar 
görenler vardır. Bunu istismar edenler, bunu 
sömürenler vardır. 

Evvelâ bir ilkeyi tespit etmek lâzımdır; 
1066'da Gecekondu Kanunu çıkarılmıştır. Gece
kondu Kanunu çıktıfktan sionra yeni gecekondu 
yapımı kesin ısurette yasaklanmıştır. Bir tek ge
cekondu yapılmaması lâzımdır. Niçin yasaklan
mıştır? Çünkü Gecekondu Kanunu, Birinci Beş 
Yıllık, fkinci Beş Yıllık, Üçüncü Beş Yıllık! 
Planın da kabul ettiği bir sistemi getirmiştir. 
Gecekondu yapma durumunda olan, nitelikleri 
buna uygun vatandaşa, «Gecekondu simsarları
na değil, gecekondu yaptırıp kiraya verenlere 
değil) geçim seviyesi gecekondu yapma duru
munda olan vatandaşlara Beş Yıllık Planın da 
buyruğu olarak, önleme bölgelerinde yer göste
rilecek, bütün hizmetleri hazırlanmış yerler ve
rilecek, planlar verilecek ve vatandaş bu yer
lerde sığınacak ve konut edinecek. Maalesef bu 
yapılmamıştır arkadaşlar. Yapılmamıştır, çün
kü yapılması, (biraz evvel de söylediği gibi) 
istenmemiştir. 

Türkiye'de istismar edilen iki büyük kitle 
vardır; bunlardan birisi orman köyleridir, biri
si de şehirlerde, kentlerin yakınındaki gece
kondulardır. Gecekondular bu müşkülât içinde 
kaldığı takdirde, hangi siyasî iktidar varsa o 
iktidara göre eğilim göstermek, hatta sandıkla
rından o iktidara, o kuvvetlere göre oy çıkar
mak mevkiinde kalmaktadır. Yani demokrasi 
mekanizması, bu kitlelerin, orman köylerinin 
ve gecekonduların gerçek haklarına kavuşturul-
maimaları yüzünden tam işleyemez bir hale gel
miştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada. Gece
kondu Kanunu geçerken ifade ettik, gecekondu 
probleminin çözümlenebilmesi için arsa mesele
sinin çözümlenmesi lâzımdır. Arsa probleminin 
de çözümlenmesi için kaynaklara ihtiyaç var
dır. Bir plan yeteri kadar, memleketin, ülkenin 
doğal kaynaklarına sahibolmadıkça 16u sorun
ları çözmesine imkân yoktur. Nitekim, dün bun
ları bu kürsüden ifade etmiş arkadaşlarınız ola
rak bugün de burada ifade etmek mecburiyetin
de kalıyoruz, o zaman da ifade ettik. Anayasa
nın Öngördüğü taksitle kamulaştırma, Gecekon-
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du Kanununda yer almalı idi. Çünkü bütçenin 
kıt imkânlarıyle önleme bölgelerinde Hazine ve 
kamu kuruluşlarının elindeki arazilerin dışın
daki arazileri alabilmek için kamulaştırma yap
mak lâzımdı. Kamulaştırmak için para lâzımdı. 
Bu kaynaklara sahibolmadan çıkarılan bir Ge
cekondu Kanunu; ne çıkacak, ne olacak diye 
vatandaşı bir kaç sene oyalamışsa da netice iti
bariyle hakikat ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, bugün Devlet olarak bir gerçeği ifa
de etmeliyiz. Burada gecekondularda, geçmiş 
planlardan da buraya gelen bir kural koyduk. 
«Bir vatandaşa yer göstermeden gecekondusunu 
yıkmayacağız» Ama hangisinin? 1966'da çıkmış 
olan 775 sayılı Gecekondu Kanununa tabi olan
lar, yani hava fotoğrafları çekilmiş, tespit edil
miş olanlar var... E, ondan sonra 1966'dan bu 
yana yapılan- yüzbinlerce gecekondu var. Demin 
söylediğim tehlikelerin içinde her gece, o gece
konduda yatan vatandaş, kazmalı - kürekli ekip
lerin evini yıktığı rüyasını görmektedir. Eğer 
biz Devlet isek bugün burada da o kural tatbik 
edilmelidir : «Önleme bölgelerinde yer gösteri
lecektir ve kesin surette hiç bir gecekondu yap-
tırılmayacaktır.» kuralı burada Beş Yıllık Plan 
ilkeleri arasında tekrar edilmektedir. Doğrudur, 
fakat yapılmasına göz yumulmaktadır ve buna 
göz yumulduktan sonra da, geçenlerde Sayın 
imar iskân Bakanının büyük manşetlerle gaze
tede çıkan beyanları gibi; «1966'dan sonra ya
pılmış hiçbir gecekondu bırakılmayacaktır, yıkı
lacaktır» sözü rahat rahat söylenebilmektedir. 
Arkadaşlar, buna yetkimiz yoktur, biz buraya 
bir kural koymalıyız. Eğer biz devletsek, eğer 
bu, büyük Meclislerin çıkardığı bir kanunsa, 
o kanunu tam tatbik edelim. Hiç kimseye bir 
tek gecekondu yaptırtmayız, buna gücümüz ye
ter. Yok, göz yumup, siyasî amaçlarla vatanda
şı, millî kıymetleri yuva haline getirdikten son
ra, başını soktuğu yerde tedirgin ederek netice 
almaya kalkarsak, bunun karşısına kesin olarak 
çıkmak ve dikilmek lâzımdır. Onun için bugü
ne kadar yapılmış gecekonduları belli bir nok
tada bu plan kabul etmelidir. Bugüne kadar ya
pılmış olan gecekonduların sorumlusu Devlet
tir. O kanunları tatbik etmeyen hükümetlerdir. 
Öyle ise, bu Beş Yıllık Planın çıktığı ana kadar 
yapılmış bütün gecekondular Gecekondu Kanu
nundan istifade etmelidir. Hükümetin, iktidar

da bulunanların sorumlulukları hiç bir zaman 
vatandaşa yüklenemez. Ondan sonra da gerçek
ten Türkiye'nin her tarafında hiç bir tane gece
kondu yaptırılmamalıdır. Ama şu manada anlı
yorum; vatandaş eğer bir yer buluyor bunu ya
pabiliyorsa, vatandaştaki bu potansiyeli, bu 
gücü kullanalım, biz verelim. Zaten plan da bu
nu ifade etmektedir. 

Yoksa planın gecekondu için söylediği sözler 
nazarî olarak doğrudur, tatbikatı hemen hemen 
hiç denecek kadar yoktur ve biraz evvel de arz 
ettiğim gibi bir başka tarafı da, bir siyasî tarafı 
da vardır. Nitekim iki yıl evvel, bu işlerin 
içinde bulunan bir arkadaşınız olarak bu Mec
lise, Yüce Meclise bir kanun teklifi sundum, bü
tün partilerin bu kanun etrafında birleşecekle
rini ümidediyorum. Çünkü bu teklif bizim ken
di kusurumuzu ortadan kaldıracak bir tekliftir; 
Gecekonduların affı hakkında Kanundur. Şu 
planın çıktığı ana kadar mevcut olan bütün 
gecekondular, Gecekondu Kanunundaki nitelik
leri varsa bundan istifade etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, istanbul'da gecekondu 
bölgelerindeki gecekondulardan 1966'dan sonra 
yapılanlara elektrik, su verilemez. Ben yalnız 
Ok Meydanı semtinde üç tane vatandaşımı bili
yorum, kaçak elektrik alıp evini aydınlatmak 
isterken ölmüşlerdir. Bunların bir araştırılması 
yapılsa ne hazin hakikatler ortaya çıkacaktır... 
Evine kaçak elektrik alırken kendini cereyana 
kaptırıp ölen üç vatandaşı biliyorum, istanbul 
Belediye Meclisi bir temenni kararı almak du
rumunda kalmıştır hadiseleri yerinde göre göre. 
Bu gecekondular hakkında İstanbul Belediye 
Meclisinin kararı vardır: «Bu gecekondulara 
sosyal hizmetler götürülmelidir, elektrik, su gö
türülmelidir. insanca yaşayacak vasıtalar ge
tirilmelidir» diye karar almıştır; ama Gecekon
du Kanunu karşısında bu kararın hiç bir kıy
meti yoktur. Ben, bu yaptığımız Beş Yıllık 
Planda, biraz evvel arz ettiğim hususların tespit 
edilmesini ısrarla istirham etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir başka ko
nuya daha gelmek istiyorum. O da kira konu
sudur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bir dakikanız var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim. 
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Bugün kiralar astronomik rakamlara yük
selmiştir ve bu kiralar geniş bir şekilde dar ge
lirli vatandaşlara yüklenmektedir. Normal ola
rak bir vatandaşın toplam gelirinin yüzde 8 ilâ 
10'u civarında olması lâzımgelen kira tutarı; 
birçok vatandaşlarda yüzde 20, yüzde 30, yüz
de 40, hattâ yüzde 50'ye kadar çıkmaktadır. 
Şimdi kiralan tespit etmek lâzım mı, değil mi? 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Plan 
bunların bir düzene konulmasını istemişti. Yü
ce Meclise bir kanun tasarısı sevk edildi; Ana
yasa Mahkemesi kiralar hakkındaki kanunun 
maddelerini iptal etti. 1963'ten beri Meclise 
sevk edilmiş olduğu halde, halen (biz yenile
di^) gündemdedir, 1963'ten bu yana 9 yıldır 
Kira Kanunu çıkmadı; Yargıtay Başkanlan, 
bilim adamları, hukukçular ağır şekilde bu ko
nuyu tenkit ettiler. Dediler ki; «Bir kanun iptal 
ediliyor, bu kanunun yerini Yargıtayın içtihadı 
birleştirme kararları dolduramaz. Bu, Parla
menter sistemde büyük bir sakınca doğurur, sa
kat bir şeydir.» Fakat bunların hiç birisine al
dırılmadı ve bu noktaya gelindi. 

Bugün düşünce tarzı şudur; kiralar serbest 
olsun, kira gelirleri üzerinden biz vergiyi alırız. 
Eğer biz kiraları sınırlarsak vergi kaçakçılığı 
olur, hem Hazine bu parayı alamaz, hem şu olur, 
hem bu olur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
sosyal bir Devlettir. Dar gelirli vatandaşı, fa
kir vatandaşı, düşünmek mecburiyetindedir. 
Bugün faiz için belli bir sınır konmuştur Tür
kiye'de. Men'i Murabaha Nizamnamesi ve tefe
ciliği engelleyecek kanun vardır. Kimse belli 
bir oranın üstünde fazla faiz alamaz. Adam ge
tiriyor, binayı yapıyor; üç senede, dört senede, 
beş senede binasını amorti ediyor. Buna hakkı 
yoktur. Koyduğu sermaye ile orantılı makul bir 
kârı alsın. Her sene değişen fiyatlardan doğan 
farkları eklesin; ama tamamen bir sömürü ola
rak, bir istismar olarak halkı istismar etmesin. 
Nasıl biz domatese narh koyalbiliyorsak, nasıl 
ekmeğe narh koyabiliyorsak, nasıl diğer madde
lere narh koyuyorsak kiraları da belli bir ölçü
de tutmak lâzımdır. Belki lüks olanları serbest 
bırakılabilir, düşünülebilir. Ama kiraların enf-
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lasyonu körüklediği bir açık hakikattir. Birta
kım mülâhazalar ileri sürülerek kiraların ser
best bırakılması ve bir tevhidi içtihat kararına 
göre de (kanuna g'öre değil, bir içtihadı birleş
tirme kararma göre) her sene mal sahibinin ki
raları arttırma hakkının tanınmış olması, fiili
yatta hukuken böyle olması doğru değildir. Bu
gün hiç bir kurala bağlı olmadan rayiç fiyat 
esas alınmaktadır. Rayiç fiyat nedir? Komşu 
artıracak, siz komşuya bakacaksınız ona g*öre 
artıracaksınız. Bu sefer bu taraftaki komşu ar-t 
tıracak ona bakacaksınız.. Böyle bir anormal 
fiyat teşekkülüne imkân vermek, bu hayat pa
halılığının içinde her halde doğru olmaz. Bu, 
Anayasanın ilkelerine ve sosyal devlet ilkesine 
de aykırıdır. Kiralar için mutlaka kira kanunu 
getirilmelidir ve kiralara da makul bir sınır ko
nulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım., Sayın Başkanımın» 
müsamahasına sığınarak bir ufak noktaya daha 
temas ederek huzurunuzdan ayrılacağım. Bir 
dakikayı geçmez. 

Burada bir büyük meseleye ilk defa olarak 
temas edilmiştir ve açıkça getirilmiştir : Bura
da bina yapıp satanların nasıl büyük kârlar et
tikleri, nasıl düzensiz bir inşaata meydan ver
dikleri, nasıl vatandaşın bundan bîzar olduğu 
ifade edilmiştir. G-erçekten şu son çıkan Emlâk 
Kanunundaki verilen birimlere bakınız. Betonar
me, karkas bir binanın metrekaresi îmar İskân 
Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığından geti
rilen miktarlarla piyasaya... 

BAŞKAN — Lütfen kısa olsun. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Evet, piya

sadaki rakamlara bakın, meselâ orada 400 lira 
denilmekte iken metrekaresi 1 000 liradan, 
1 200 liradan yapılmaktadır. Burada da Devlet 
hiç olmazsa düzenleyici ve kontrol edici göre
vini yapmalıdır. Eğer bu yapılırsa, vatandaş 
daha çok mesken edinmek imkânına sahibola-
caktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saat 19,00'da toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 17,08) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma' saati : 19,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas) Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 148 nci Birleşimini üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. 

'Sayın Musa Doğan, buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri; 

Ben sözlerime, rahmetli Rifat Paşa'nm «Gi
demediğin yer senin değildir.» sözüyle başlaya
cağım. 

Efendim, Planlama Teşkilatımızın planda 
öngördüğü bazı mevzuları, tetkik edebildiğim5 

kadarı ile, görünce hakikaten Türkiye'de yaşan
mayacağı, yahut Türkiye'nin gerçeklerini gör
mediğim kanaatine vardım. 

Şimdi, Planlama Teşkilâtı, esasen Türkiye 
gerçekleriyle taban tabana zıt bir tutum içeri
sinde bu Üçüncü Beş Yıllık Planı hazırlamıştır. 
İktisadî Kamu Teşekkülleri Komisyonu toplan
tılarında da kendilerini sık sık ikaz etmemize 
rağmen, hâlâ gözlerindeki pemlbe gözlüğü, elle
rindeki beyaz eldivenlerini çıkarmadan, Türki
ye'nin gerçeklerini âdeta siyasî partilerimizin 
şikâyetçi oldukları delege sistemi sitiliyle, ma
sa başında ve biraz daha ileriye giderek bölge 
toplantılarında, her ilin valisiyle bir - iki müdü
rünün iştirakiyle bir vakıayı bir ihtiyacı kar
şılayacakları itiyadını maalesef elden bırakma
mışlardır. 

ıSayın arkadaşlar, bir defa bu Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde velilerin toplantıların
da biz de birkaç iide vazifeli idik, valiler bi
ze «Efendim işte bugün işlerimiz bitse de yarın 
Mersin'de, yahut Trabzon'da toplanacak olan 
bölge toplantısına iştirak etsek.» derlerdi. Peki 
«Neye gidiyorsunuz?» dediğimiz zaman da, «iş
te bölge Planlama Teşkilâtının toplantısı var
dır; illerimize ait bazı şeyleri burada kendile
rine ileteceğiz.» diye cevap veriyorlardı. 

Şimdi, arkadaşlar esasen bu tutum da yan
lış. Bir valinin bir vilâyette daimiliği, devamlı-

lılı, hele politik istikrarın olmadığı bu devir
de hiç belli değildir. Bugün bir vali geliyor 
3 gün sonra gidiyor. Vali zaten, arkadaşları
mın daha evvel dokundukları gibi, şu kadar se
neden beri düs'turlaşmış bazı mevzuları alıyor, 
yanında bir - iki tane de müdür getiriyor plan
lamaya tamam zaten halkın şikâyetçi olduğu, 
altyapının gitmediği, beldelerin şikâyetçi ol
duğu mevzular da vali ve müdürlerdir. Meselâ, 
tarımı ele alın; ilköğretimi ele alın; ortaöğre
timi ele alın; tarımın hayvancılık kolunu ele 
alın; gidiyorsunuz hiçbir şey yok ortada. 

Şimdi, arkadaşlarım, Yüce Meclisin seçmiş 
olduğu ve Doğu ve Güneydoğu illerinin geri 
kalmışlığını tetkik için giden komisyonun içe
risinde ben de bulundum. Meselâ Bingöl'ün bir 
ilçesine gidiyorsunuz, Muş'un bir ilçesine gidi
yorsunuz, Hakkâri'nin bir ilçesine gidiyorsu
nuz, Van'ın bir ilçesine gidiyorsunuz, Mardin'in 
bir ilçesine gidiyorsunuz, şikâyet şu: «Efendim 
bizim çoğu dağ bölgesi köylerimizde hiç okul 
yoktur. Biz anadilimizi bilmiyoruz. Hatta Arap-
çadan tercüme ile Türkçeyi çocuklarımıza öğ
retmeye çalışıyoruz İd, ondan sonra bir yakın 
köye mektebe gönderelim; 'Oğuz lehçesi filan 
hepsi buna dahil. Bazı ilçelerde, bilhassa orta
okul salonlarında bize intikal eden mevzu şu: 
«Efendim, benim çocuğum 1 nci sınıftan 5 nci 
sınıfa kadar köy okulundan pekiyi derece ile 
geçmiştir; gelmiş ortaokula sınıfta kalıyor.» 
Ortaokul yetkilileri hemen bize şunu söyledi
ler : «Doğru, vatandaşlar haklı. Çocuklar çok 
zeki; dersleri iyi biliyorlar; ama Türkçeye gel
di mi, iTürkçeyi bilmiyorlar. E... Türkçe bilme
yen, Türkçesi zayıf olan bir çocuk da ortaokul
da sınıf geçemez.» Bu şekilde belge alan ço
cuklarımız var. 

Yine az gelişmiş veya dengeli kalkınmadan 
nasibini bulamamış olan bölgelerde bir köy 
okulunu bir öğretmen idare ediyor; 5 sınıfı bir 
odada okutuyor. 1 nci sınıf, 2 nci sınıf, 3 ncü 
sınıf, 4 ncü sınıf, 5 nci sınıf veya 5 nci sınıf, 
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4 ncii sınıf, 3 ncü sınıf, 2 nci sınıf, 1 nci sınıf 
şeklinde. Bir öğretmen bir ilkokula bir köyde 
tedvir ediyor. Bu öğretmenlerin çoğu da, he
nüz öğretmen okulu mezunu olan gençlerden 
müteşekkildir. Maalesef geçen gün bu hususta 
yetkililerle yaptığım temasta bana dediler ki, 
«Biz evvelâ Batının yetişmiş hocalarla ihtiyacı
nı gördükten sonra Doğuya bakabileceğiz, yani 
kıdemli hocaları Doğuya da göndereceğiz; ama 
şimdi mektepten yeni mezun olan çocukları 
gönderiyoruz.» Buna da bir diyeceğimiz yok; 
fakat Yüksek Planlama iyi bilir ki, cehaleti yen
mek, geri kalmışlığı yenmek ancak eğitimle 
mümkün olabilir. 

Planın bir yerinde: «Temel eğitimin süresi 
8 yıla çıkarılacak ve bu sistem kentlerde ve 
merkezî köylerin tamamında uygulanacaktır» 
denmektedir. 

Efendim, zaten bu geri kalmış bölgelerimiz
de; bu geri kalmışlıktan kastım, bir bölgeci
lik yapmak için değildir, çünkü Batı - Anado
lu'da, iç Anadolu'da da böyle dengesiz geri 
kalmış illerimiz çok'sur; buralarda zaten ilköğ
retimi doğru dürüst biz köylerimize, kentleri
mize kadar götürmüş, öğretmeniyle, hiç olmaz
sa en basit imkânlarıyle kendilerine bir şey 
verememişiz. Şimdi bir de bunu 8 seneye çı
karacağız... E, bu 8 seneden nereler istifade 
edecek? (Meselâ bir köy kooperatifçiliği vardır, 
Doğu ve Güneydoğunun 20 - 30 ilinde hâlâ 5 
kooperatiften hiçbir kimse yurt dışına işçi ola
rak gidememiştir; ama gelişmiş bölgelerden, 
bilgileriyle imkânlarını geliştirmiş olan bölge
lerimizdeki her ilden 20, 30, 40, 50 tane koo
peratif mensubu gitmiştir. 

Şimdi, yine tekrarında fayda bulurum Yük
sek Planlamanın bu pembe gözlüğü ve beyaz 
eldivenleri çıkararak, meselâ bu toplantıların 
bölgelerde, vilâyetlerde değil de hiç olmazsa 
67 vilâyeti torbaya koyup da bir kura çekerek 
yapmak yerinde olur. Hani, eskaza bir Hakkâ
ri'ye 3 tane arkadaşımızın gitmesinde fayda 
vardır. Biz Hakkâri'ye gittik dediler ki, Hak
kâri tütünü ile Hakkâri'nin balı eski sarayla
rın ihtiyacını temin edecek nitelikte idi; şimdi 
biz burada çamur kovanların içerisinde, yahut 
pişirilmiş çamur kovanların, künklerin içinde 
arıcılık yapıyoruz. İşte dediler, «7 - 8 tane zi-
raatçi; bir ilçede, işte 7 - 8 tane ziraatçi; biz 

bu ziraatçilere söylüyoruz, bu arıcılığın fennî 
şeklini bize öğretseniz; işte burada söylüyoruz» 
dediler. O toplantılarda sayın valiler, sayın ida
reciler, sayın ilgililer de vardı , «maalesef kim
se bize bir şey öğretmiyor.» dediler. 

Sözü Hakkâri'den açmış olduğuma göre yi
ne burada bir acı vakıayı da söylemekte fayda 
var. Yüksek Planlama bu tatbikatını yurt ger
çeklerine göre yapıyor. Gidebilselerdi, Misakı 
Millî hudutlarımızı esas aldıklarına göre, yine 
bu vilâyetteki bir fecaati de görmüş olacaklar
dı. Bu vilâyetin bir Çukurca ilçesi vardır; Çu
kurca ilçesiyle il arasında pasaportla gidilip 
gelindiğini de göreceklerdi orada. Meselâ Çu-
kurca'dan bir vatandaş vilâyete geldiği zaman 
pasaport alıyor, pasavan alıyor, ilden de biri
si gittiği zaman o da alıyor. Biz bu gerçekleri 
bilmeden işe girişiyoruz. E... temenni ediliyor; 
temenni ediliyor, ama temenniyi yerine getire
cek olan kim? 

Şimdi, millî eğitimin orta tedrisatı da bu 
şekilde fecidir. Meselâ yüksek okullara devam 
eden talebelerimizin, bilhassa ıgeri kalmış bölge
lerdeki talebelerimizin fecî durumunu görü
yoruz. işte arkadaşlarımız, hepimiz, bilhassa 
bu bölgelerin temsilcileri bunlarla karşı karşı-
yayız. Liseyi bitiriyor senelerce yüksek tahsile 
girme imkânını 'bulamıyor; bulamaz. Çünkü, li
san hocası yok, fen grubu hocası yok; fizik 
hocası yok; çünkü fen grubunun içine giriyor. 
E... planlamada şu kadar hoca, şu kadar şey ön
görülmüş... 

Arkadaşlar, hiç olmazsa emek vererek bü
yük bir şey yapıyorsunuz, mürekkep döküyor
sunuz; bize şu kitap halinde sunduğunuz şeyle
rin tatbik edilip edilmediğine de bir göz atsa 
idiniz. Ben şimdi okul durumunu burada bıra
kıyorum. 

Sağlık durumu: 
Yins deniliyor ki, «Sağlık hizmetlerinde 

hedef, sağlık seviyesini yükseltmektir. Bunun 
için tedavi edici sağlık hizmetlerinin rasyonel 
koruyucu hizmetlerin etkin kullanımı ile sağ
lık hizmetleri herkesin yararlanacağı bir yay
gınlığa kavuşturulacaktır.» 

Bir defa şunu kabul edelim ki, bu maalesef 
bugüne kadar olan tatbikatta herkesin istifa
de edeceği bir durumda değildir. Bu durumun 
daha «A» smdadır, «Z» sine varamamıştır, öy-
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le köylerimiz vardır ki, doğuım sancısı geçiren I 
bir kadın hâlâ sedyevâri şeylerle kilometreler
ce yol katedip sağlık ocaklarının bulunduğu 
köylerden kaza merkezlerine getiriliyor. 

Geçen gün Hürriyet Gazetesi ile bazı gaze
teler yazdılar. Galiba Eruh veya Sımak kaza
sının Alkamer köyünün sağlık ocağının duru
mu idi. Korkunç bir tablo... Sağlık ocağının 
içinden büyükbaş hayvanlar çıkıyor. Evet biz 
bunu gördük. Sağlık ocaklarının içinden hay
vanlar çıkıyor. Adam şofördür, havadan para 
alır. «Ben 5 senedir buranın şoförüyüm; vasıta
sı yok, ebesi yok, doktoru yok. Ben de hayvan 
aldım besliyorum. Bu tarafına koyun koyuyo
rum, burada tavuk, burada da büyükbaş hay
van besliyorum. Ne yapayım geçim...» 

Diyarbakır'ın Hazrosunda çok iyi bir ida
reci bize şunları söyledi: «Beyler, milletvekili 
olarak, bizi temsil eden insanlar olarak şu ger
çeklere eğilin: Sosyalizasyonu yaygın hale ge
tireceğinize, her ilçenin köylerle irtibatını sağ
layın, telefon irtibatını da sağlayın, bir ambu
lans verin, biz bu ihtiyacı daha iyi karşılayaca
ğız. Doğu, Güney - Doğu ve iç - Anadolu'da 
birçok hastanelerimiz doktorsuzdur. Sağlık 
ocaklarının artık sağlık ocağı olmakla hiçbir 
ilişiği kalmamıştır. Bu hayalî şeylerden vazge
çin.» 

Daha başka tâbirler de var, bunları Yüksek 
Meclisin nezahetine, ulviliğine yakıştırmıyor 
ve söylemiyorum; ama halk söylüyor. 

1965 yılında 7 500 kişiye bir sağlık ocağı 
düşüyordu. Sağlık ocağı var; ama sağlık oca
ğında asprin dahi yok. Sayın Devlet Bakanı ve 
sayın teşkilât üyeleri zahmet edip gitselef 
Muş - Bingöl yolu üzerinde veya Kars - Erzu
rum yolu üzerindeki sağlık ocaklarında bu fe
caati göreceklerdir. Sel baskını, felâket oluyor, 
7 - 8 tane sağlık ocağı vardır, gidiyorsunuz sağ
lık ocaklarında birer kilit... Hani ya icranın 
mührü yok yalnız. Hepsine birer paslı kilit vu
rulmuş. Köylüye soruyorsunuz; «Vallahi bir 
genç kız geldi; ama o da 3 - 5 ay önce gitti» 
diyor. Peki ne yapıyorsunuz diye sorduğunuz
da; «Vallahi ne yapalım işte...» 

Şimdi büyük şehirlerde telefonunu açtığınız 
zaman - hamdolsun biz de açıyoruz şimdi - bir 
hastaneden doktor hemen taksi ile gelir. 

Rakamlar belki kişileri inandırıcı rakamlar
dır; ama bu rakamların üzerinde eğer böylesi- | 
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ne devam edilirse asil Türk Milletinin % 90'ı 
ile bir nevi alay oluyor bu. Nerede Bingöl'de, 
Van'da Muş'ta,, Siirt'te, Ağrı'da nerede bu ra
kam? Sayın Bakanım nerede bu? Ondan son
ra; «Efendim, 10 bin kişiye de ©0 yataklı bir 
tesis düşüyor.» Hiçbir sağlık ocağında, sağlık 
evinde, hatta çoğu ilçelerimizde maalesef sene
lerden beri doktor yoktur. Hepimizin müdafi-
liğini yapmış olduğumuz bu asil millete bir mil
yon liraya yakın bir paraya malolan doktorla
rı niye yurtta tutamıyoruz? Niçin planda dok
torlar için bir şey düşünülmemiştir? Efendim 
Musa Doğan'm amcasının oğlu falan bey tıb
biyeyi bitirdi - tabiî milletin sırtından, Devle
tin, kesesinden - ondan sonra Türkiye'yi beğen
miyor, haydi Avrupa'ya, Amerika'ya... Gönül 
isterdi ki, Planlama bu duruma da bir şey dü
şünsün. «Düşündük, düşünüyoruz, öngörüyo
ruz...» Ne yapıyorsun; hiçbir şey... 

Konut mevzuu : 
Arkadaşlar, geçenlerde bir Orman Kanunu 

çıkardık. Biz o zaman dedik ki, arkadaşlar dağ 
bölgeleri vardır, öyle dağ bölgeleri vardır ki,' 
senelerden beri bunların şehirle irtibatı yoktur. 
Meselâ adam köyden şehre geliyor, «bey» diyor! 
«mal dairesi nerededir?» Yani Maliye nerede
dir. Mal dairesi... Gidip verlgi yatıracak. Hatta 
daha acısını söyleyeyim; 3 sene evvel bir köy
den birisi bana bir 100 liralık gönderdi. Sayın 
İnönü'nün Reisicumlhurluğu zamanında basıl
mış, üzerinde Sayın inönü'nün resmi var. Bana 
gönderiyor, «Bu paradan biraz var bunu ne 
yapacağım, acaba hanjgi banka bunu bozar?»' 
diye soruyor. Ben ilk anıda bir cevap veremedim. 
Çocuğa dedim ki; «Ben sorayım.» Sordum, de
diler ki; «Bu para tedavülden kalkmıştır» Bi
liyorum kalkmış. Buraya getirdim, Merkez Ban
kasına gittim, tedavülden kalkmış. 

Düşününüz, bizim «Ağa» diye suçladığımız 
zavallı adam darıdünyada yaşadığı müddetçe 
3 - 5 bin lirayı milletinin, Devletinin parası diyeı 
bükmeden, katlamadan biriktirmiş şimdi de 
para tedavülden kalkmış; bilemiyor. 

Batıya göre ne kadar geriyiz diyoruz. Tür
kiye'mizde dengeli kalkınmadan nasibini alacak 
bölgelerde Plana ümitlerini bağlayan bu şekil
de geri kalmış milyonlarca insan vardır; konut 
bulamayan milyona yakm insan vardır. 

Dağ bölgelerindeki 30 - 40 senelik evler çö
küyor. Dağda çalı yok, ağaç yok, bir şey yok. 
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Vatandaş ormana geliyor, ormanda 900 - 1 000 
liraya tomruğun metreıkülbü. Ormandan alacak. 
Bunu ormandan şehrine, şehirden de köyüne gö
türecek. Ne ile götürecek? Okul inşaatlarına 
bile hayvan sırtında kum taşman yerler var. 
Planda bu hususlara da dokunulmamıştır. Bu 
vatandaş ne yapacaktır? Çoğu yerde kereste, 
odun bulamadığı için «!Sai» tabir edilen yassı' 
kayaları gidip günlerce parçalayıp getirip me
zarın üzerine örten köylerin bulunduğunu he
piniz bilirisiniz, muhterem basının da bilmesi lâ
zımdır. 

iSaym Planlamanın muhterem elemanları, 
memleketin bu gerçeklerine siz parmak basaca
ğınıza göre, hiç olmazsa yurdunuzu şöyle bir1 

turistik gezi mahiyetinde de olsa gezseniz ben
ice büyük faydalar sağlayacaksınız. 

Bir de tarım durumumuz vardır. Yüksek 
Planlamanın kendisine göre hazırlamış olduğu 
özetini, vaktinizi almamak için takdim etme
yeceğim. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda gö-
riüyorum : «Hayvancılığı geliştireceğiz, bağ ve 
tarla ziraatind geliştireceğiz» deniyor. Tamam 
geliştireceğiz... 

Bugün balın kilosu 40 - 50 liradır. Arıcılık 
en az masraf isteyen bir verimdir. Çoğu böljge-
lerimizde kayalıklardan bal toplanıyor. «Ahmet 
ne yaptın» diye soruyorsunuz, «Gritt'im falan 
kavşaktaki kayalıktan 4 - 5 teneke bal aldım» 
diyor. Bunu devrin bakanları yanında da söy
lemişlerdir. 

Sayın tarımcıların yapmış oldukları bir etü
de göre, yabanî arıların buralarda 50 ton bal 
yaptığı anlaşılmıştır. Arıcılık hâlâ verimi, 2 - 2,5 
kilo olan çamur kovanlarla yapılmaktadır. Ta
savvur buyurun beyler; fennî kovan yok, kü
tük veya sepetlerle, bunu da affedersiniz hay
van şeyi ile sıvarlar, arıcılık yapılıyor. 

Bir Muş Ovasına gidin, bir Kars, Erzurum, 
Ağrı yaylasına gidin buralarda bir tarla, mera, 
yayla meselesi henüz ele alınmamıştır ve ilkel
dir. Bu böljgeler hayvan potansiyelinin en faz
la ve saklı bulunduğu yerlerdir. Sayın plancı
lar bu mevzua hiç dokunmazlar mı? Toprak Re
formu geliyor. Toprak Reformu öntedbirler Ka
nununda dahi bu mera, yayla mevzuu sathî geç
miştir. Peki ne olacak? Hayvancılığı "bırakacak 
mıyız? Sayın Süleyman Mutlu'nun öğle üzeri 
burada söyledikleri gibi protein ne olacak? Bu-

î ralarda maalesef hâlâ ilkel hayvancılık vardır. 
Ne kadar besiye koyarsanız koyun en iri, en 

I 'besili hayvandan 120 kilo et alamazsınız, ama 
I melezlemmiş kültür ırkı bir yaşındaki dananın 
I karkasını besledinizmi 240 kilo net et alırsınız. 
I Geçenlerde Et - Balık Kurumunun bir mev-
I zuu oldu, gazeteler yazdılar biz de duyduk. Ne 

acıdır ki, Avustralya bize 8 liradan Türkiye tes-
I limi et teklif ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bir dakikanız kal
mıştır. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Toparîıyo-
I rum efendim. 

Hayvancılığımız bu şekilde mefluçtur. Tarla 
I ziraatimiz de bu şekildedir. Bağcılıkla, tarla zi-
I raati ile iştigal eden bu geri kalmış, az gelişmiş 

bölgelerdeki halkımızın çoğunun hâlâ bir ziraî 
mücadele, bir ziraî araştırma, bir gübreleme, 

I bir tohumlama mevzuu yoktur Sayın Bakan, sa-
I ym Planlama. Bunun aksini ispat eden varsa 
I ben kendi celbimden heyet halinde davet edece-
I ğim buraları gezdireceğim. 

I Yüksek Planlama ile Kamu iktisadî Devlet 
I Teşekkülleri görüşmelerindeki çatışmamız şöy

ledir : Meselâ yem sanayiini Batı - Anadolu'ya 
I öngörürler. Sıkıştırdınızmı diyorlar ki; «Biz kü

mes hayvancılığını geliştirmek için bunu yapı-
I yoruz» Ondan sonra Planlama Müsteşarı veya 

Devlet Bakanına soruyorsunuz; «Efendim, o ar
kadaşımızın yetkisi yoktur, öyle konuşmuştur; 
ama bizim böyle bir görüşümüz yoktur. Bunu 
elbette ki, büyükbaş, küçükbaş hayvancılığa1 

matuf yapıyoruz» derler. 

Bugün hayvancılığın en kesif olduğu Erzu
rum'da natamam, bir fabrika, Kars'ta iskeleti 
kurulmuş, kaç sene sonra faaliyete geçeceği 
belli olmayan özel teşebbüsle birlikte yapıla
cak bir fabrikanın yapımı vardır. Burada hay
van yeminin kilosu 100 - 150 kuruşa çıkıyor. 
Sırım haline gelen 10 - 14 yaşlarındaki sığırı 
bir etüde, bir tetkike tabi tutmadan - maale
sef Ticaret Bakanlığı da buna uymaktadır bü
yükbaş hayvanların ihracını durdurmuşsunuz. 
10 - 15 yaşındaki öküzümü yüklemişim, çifte 
koşmuşum, kırbacı vurmuşum, canını almışım, 
bir sırım haline getirmişim bunu da Rusya'dan) 
başka kimse almıyor ve fakat ihracını durdur-

I muşsun; «Efendim, et fiyatını donduracağım...» 
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Beyler, kusura bakmayın ama, Et - Balık 
Kurumu bugün Türkiye'nin et ihtiyacının % 
5'ini dalhi temin edemiyor. 

Kamu İktisadî Devlet Teşekküllerinin bün
yesinde bu milldtin 176 küsur milyar lirası yat
maktadır beyler. Ne acıdır ki, aralarında ne 
bir koordinasyon, ne bir esaslı murakabe, ne de 
bir çalışma vardır. Ben Musa Doğan olarak, 
bu milletin bir temsilcisi olarak şöyle sorarım: 
Acaba rahmettik Atatürklün, ferdin, özel te-
ışebbüsün yapamayacağı bu işleri, kârlılık du
rumuna, iyi işler duruma geldiği zaman tekrar 
millete, özel teşebbüse devretmeyi hedef ala
rak ve iyi bir niyetle kurduğu bu teşekküller i 
tutmakta ne fayda umuyoruz, Planlama bun
lara niçin dokunmuyor? Ben 176 küsur milyar 
lirayı en düşük faizle bir bankaya veririm, se
nede en az 15 milyar lira faiz alırım. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nuri Eroğan. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Parlamentonun sayın üyeleri; 

Sözlerime başlamadan evvel şunu ifade et
mek isterim ki; bu konuşmayı yaparken iki yön
den sıkıntıdayım. Birisi; ölçülü bir zaman için
de konuşmak, ikincisi; Plan Komisyonunda 
yaptığım konuşmayı tekrar etmek suretiyle 
Planlamanın değerli uzmanlarını rahatsız ede
ceğimden. Kendilerinden şimdiden özür dile
rim. Bu bir vazife, kendilerinin de burada bu
lunması ayrıca bir vazife. 

Konuşmamı üç nokta üzerinde teksif etmek 
istiyorum. Birincisi; eğitim, ikincisi; kültür, 
üçüncüsü; adalet reformu. Bunlara geçmeden 
önce kafamda mevcut iki istifhamı ortaya koy
mak istiyorum : 

Birincisi; Sayın Ecevit de yapmış olduğu 
konuşmada belirtti, planın ehemmiyeti herkes
çe kavrandı. Acaba plan olmasa idi ne olurdu, 
plansız dönem çok mu başarısızdı, planlı dö
nemle büyük merhaleler mi katettik? 

Gerek plancılar, gerek planla yakından alâ
kalılar, yani planın mevcudiyetiyle memnun 
olanlar ifade ettikleri üzere, plan, büyük merr 
haleler almamızı sağlamıştır. Üzücü bir husus 
ki; Türkiye istatistiğe en sonra ehemmiyet ve
ren bir Devlettir, istatistikler olsaydı bunu 
ayrıntıları ile ortaya koymak mümkün olurdu. 

Ama ortada bazı nirengi noktaları var. Bize 
plansız dönemde de büyük merhaleler aldığımı
zı gösteren; Bursa Mebusu Operatör Emin Bey 
1337'de bir kanun teklifi yapmış. Diyor ki; 
«Adlî vakalarda bundan böyle nalbant gitmesin, 
hiç olmazsa baytar gitsin» o devirde Türkiye'de 
adlî vakalarda, adlî tabip yerine nalbant gidi
yormuş. Bu merhaleyi çok kısa zamanda geç
tik. 

Planlı dönem bence bir kolaylık sağlamıştır 
hükümet edenlere. Bundan böyle Hükümetin 
başında olan, memleketin ihtiyaçlarını gören, 
kısa zamanda ve en iyi tedbirleri alan adamlar 
olmak yerine, hazırlanmış planı tatbik geliyor. 
Bir Mustafa Kemal, bütün ülkedeki ihtiyaçları 
gören durumunda oluyor, görme durumunda 
oluyor ve tedbirleri en iyi şekliyle almak duru
munda oluyor. 

Şimdi hazır bir plan var, gelen adam bunu 
tatbik edecek, zira kolaylaşmış, işte kafamda
ki birinci istifham bu. Acaba plan olmasaydı, 
plansız dönem bizi bugünkü eriştiğimiz merha
leye getirir mi idi? 

Plandan maksat, müreffeh bir Türkiye ya
ratmak. Şu da bir gerçek ki, plandan önceki 
devre olmasaydı, planın başındaki merhaleye 
gelmiş olamazdık ve bu sıçramaya geçemezdik. 

Kafamdaki ikinci soru; Türkiye bu plan dö
nemiyle, planla bir sanayi ülkesi haline getiril
mek istenmektedir. Yine Ecevit'ten alacağım, 
Sayın Ecevit dedi ki; «Cılız bir ziraat gelişen 
sanayii besleyemez durumdadır» bu ise, tehli
keli bir manzara arz etmektedir. Tabiî müna
kaşası ve tetkikleri yapılmış, Türkiye'yi müref
feh bir Türkiye yapabilmek için sanayileşmeye 
doğru gidilmiş. Acaba Türkiye bir sanayi ül
kesi olma yönüne kaydırılmayıp da daha dik
katli, daha iyi çalışmalarla bir ziraat ülkesi ha
linde geliştirilse idi, bilfarz Brezilya, bütün 
dışardaki ihtiyaçlarını yetiştirdiği kahveyi sat
makla alıyor, biz de ziraî ürünlerimizi iyi, kali
teli, bol miktarda yetiştirip de bir mübadeleye 
gitmek yolunu tutsaydık bu ihtiyaçlarımızı kar
şılayamaz mıydık? 

O zaman belki de şehirleşme diye, konut so
runu diye, köyden şehire akma diye bazı ve bu
na benzer problemler de çıkmayacaktı. Ekstansif 
ziraatten, entansif ziraate geçmek, bol gübre, 
alet, makina, ilâç, sulama gibi tesisleri yapmak 
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suretiyle kuvvetli bir ziraat ülkesi halinde Tür
kiye'yi geliştirmek acaba bugün vardığımız 
merhaleden daha mı geride bırakırdı? işte bu 
suali de çözemedim. 

Şimdi bahsetmiş olduğum, önce tebarüz et
tirdiğim noktalara geliyorum. Başta Adalet re
formu, planda diyor ki; «Her alanda olduğu 
gibi hukuk ve adalet konusunda da planlı dö
nemde gelişmeler sağlanmıştır» sözümün başın
da ifade ettiğim gibi, plansız olarak gitseydik 
bu merhalelere gelemez mi idik acaba? 

Bakıyorum ki, plancılar da planla kendileri
ne bir öğünme vesilesi çıkarmışlar. 1961 Anaya
sasının getirdiği hukuk devleti anlayışı içinde 
Anayasa Mahkemesi plancıların eseri değil, 
Yüksek Hâkimler Kurulu plancıların eseri de
ğil, Anayasanın koyduğu hükümler, mecburi
yetler... gibi kurumlar kurulmuş. Hâkimlik, 
avukatlık, savcılık ve noterlik müesseseleri ye
niden düzenlenmiş, hiç de planın eseri değil. 
Mevcut mevzuatın 1961 Anayasası ilkelerine, de
ğişen toplumumuzun sosyal ve ekonomik şartla
rına ve planlı kalkınmanın gereklerine uygun 
bir şekilde yenilenmesi konularında önemli ça
balar harcanmıştır. 

Adalet yönünden plan döneminde Anayasa
nın koyduğu mecburiyetler dışında, açık ifade 
edeyim ki hiç bir şey yapılmamıştır. Evvelâ 
Adalet Bakanlığının Teşkilât Kanunu çıkma
mıştır. Yok. Sonra asıl reform olacak nitelik
teki çalışmalara gidilmemiştir. Nedir o? 18 nci 
asrın ikinci yarısındaki bir delikanlının ferya
dı hâlâ Türkiye'de duyulmakta. Yine plan di
yor ki; «Suç ve suçluluk ile ceza ve cezaların 
çektirilmesinde ileri görüşler benimsenmiş ol
makla beraber, kanunî tedbirler olarak getiri
lenler yetersiz kalmıştır.» Benimsenmek evvel 
ezel var, ama «ayınesi iştir kişinin lâfa bakıl
maz.» Ne yapayım ben o benimsemeyi, ortada 
bir icraat yok, cezaevinde hâlâ üç kişi bir 
yatakta yatıyor. Cezaevleri binalarının içi ve 
dışı ne kadar harap, ismet Paşanın yaptığı gi
bi, bir yüklenmeyle sıtmayı kaldırdığı gibi Tür
kiye'den, niye Devlet binalarını; adalet hapisa-
ne, cezaevlerini mazbut bir hale sokmazsınız, 
oradaki' yaşayanlar insan değiller mi? Asıl re
form bu. 

Geçen gün gittiğim bir vilâyette 12 yaşın
daki bir çocuğun eline kelepçe vurulmuş gör
düm. Çocuğun yanındaki emniyet memuruna 

19 . 10 . 1972 0 : 3 

I «Nedir bu» dediğimde «Kaçıyor» dedi. «öyle 
ise, kelepçeyi ayağından vur. Kahraman mı 
yapacaksın bu çocuğu» dedim. Savcıya gittim 
haberi yok. Valiye gittim, «Tedbir alınız» de
dim. Yani getireceğim söz şu, çocuk mahke
melerini hâlâ kurmamışız, işte Adalet Refor
mu deyince bu. 

«Kolay, ucuz, çabuk» bütün hukuk kitapla
rında yazılıdır. Bunu gerçekleştirmek bir re
form olmaz. O normal bir şey. Dünyanın her 
yerinde mahkemeler Türkiye'dekinden çok kı
sa zamanda görülür. Bunu yapmakla reform 
yaptık diyemezsiniz. 

Reform, yine planın dediği gibi yavaş ya
vaş değil, birden olur. Bir misal vermiştim, 
Atatürk'e mesai arkadaşları yeni yazıyı kabul 
etmesi için 6 aylık bir mehil verilmesi lâzımgel-
diği hususunu telkin ederlerken, «Hayır, ya
rın yeni yazıyı ilân ediyorum» demiş. 

Her hukuk fakültesinden çıkan avukat olu
yor, kendine ait bir iş, ama aynı zamanda hâkim 
de oluyorlar. Halbuki, Atatürk, Ankara Hu
kuk Mektebinin açılışında, «Bu müessesenin 

[ küşadmda duyduğum sevinci hiç bir teşebbü
sümde duymadım» niye? Çünkü oradan feyz 
almış delikanlılar hâkim olacaklardı. Ama hep
si hâkim olur dediniz mi, o zaman birtakım sa
kıncalar çıkıyor. Bunu da düzeltmek bir re
form olur. 

Eğitim konusu ise; bütün planda tekrarlanan 
ilk eğitim orta eğitimle birleşecek, 8 sene ola
cak. Okul öncesi eğitimde üç unsur var; öğ
retmen, okul, öğrenci. Bir devirde tenkit et
tik, bir müdür, bir mühür okul dedik, onu 
yaptık, onun için buralara geldik. 

Beyler, Hamdullah Suphi Maarif Vekili 
iken Türkiye'de mevcut lise adedi 15, bugün 
istanbul'un bir yakasında 15 liseden fazla var. 
E, ikinci unsuru nerede? öğretmen. İlkokul
daki kadrolar hemen hemen noksansız deniyor. 
Orta öğretim, yok. Yüksek öğretim büsbütün 
feci bir halde. Bina yaparsınız, öğrenci, Plan
lamaya göre taşıyor ve Planlama Üçüncü Pla
na gelmiş hâlâ yüksek öğretimdeki derde deva 
olmamış. Plan ne diyor? 113 ncü sayfa, «öğ
rencilerin üst eğitim kurumlarına geçiş karar-

I lan yetenekleri dışında ailenin ekonomik gücü
ne göre oluşmaktadır» bu cümleyi okuyunca 

I hayret ettim. 
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Beyler, «öğrencilerin üst eğitim kurumla
rına geçiş kararları», ne kendisinin, ne ailesi
nin, ne de kimsenin iradesi dışında tamamen 
talih ve kader işi. Merkez sistemi diye bir şey 
var, gidiyor delikanlı oraya doktor olmak isti
yor, mühendis olmak istiyor, aldığı puanlarla 
İlahiyat Fakültesine gitmeye mecbur kalıyor. 
E, Üçüncü Plan dönemine gelmişiz hâlâ liseyi 
bitirenlerden hangisi hangi fakülteye gidecek 
hususunu tespit edememişiz. Neden? Lisede 
olduğu gibi, yüksek öğretimde de öğretmen 
kadrosu yok. Plan Komisyonunda söyledim, 
her şeyi örnek olan Atatürk 1933'te Alman
ya'da Hitler Rejimi kurulurken yurt dışına ka
çan dünyaca şöhret sahibi ilim adamlarının hep
sini çekti, işte onların talebeleri burada, Nev-
marklar, Hirş'ler unutulmayacak isimler. Niye 
bir antranör getirmek için dünyanın parasını 
veririz de birkaç ilim adamını getirmeyiz. Çok 
ilim adamı gelir ve çok para verir bu millet. 
Her şeyden evvel ilme verir. 

Orta öğretimde öğretmen sıkıntısı var, bu
nun giderilmesi çaresi başta öğretmenliği cazip 
meslek haline getirmektir. Nasıl gelir? Evvelâ 
itibar sağlayacaksınız öğretmene. «Çok aziz 
muallimler.» diyor Atatürk, öğretmenden bah
sederken. «Nesil senin eserin olacaktır. Mual
limden ve terbiyeden mahrum olan bir millet, 
henüz millet namını alma hakkını iktisap etme
miştir....» 

Burada bir taşlama yapacağım. Saym Ece-
vit'de mütemadiyen «Halk, halk» diyor. Belki 
öğretmen yokluğunu ima ediyor, öğretmenden 
ve terbiyeden mahrum olan bir millet, henüz 
millet namını alma hakkını iktisabetmemiş... 

Öğretmenliği cazip meslek haline getireceğiz 
ve bir şey daha söyliyeyim; yurt dışındaki dok
torları çağırmak için, memlekette istihdam et
mek için kanun getirdik, dışardaki hizmetleri
nin büyük kısmını da burada geçirmiş olarak 
kabul etmek suretiyle cazip bir hale getirilmek 
istendi Türkiye'de hekimlik. Halbuki öğretmen
ler?... Bakınız Millî Eğitim Bakanlığına; en ufak 
memurundan umum müdürüne varıncaya kadar 
hepsi öğretmen. Kâtip olarak istihdam ediyor
sunuz. Benim ilköğretmen okulundan bir ar
kadaşım vardı, doktor Fehmi derdik, Antalya 
Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen; 
kâtip olarak kullanılıyor. Neden?.. 

Cevdet Kerim incedayı Ulaştırma Bakanı 
olduğu zaman istasyonlardaki boş, depo olarak 
kullanılan vagonları sevk etmişti, sefere koydu. 
Az da olsa, bir ölçüde bir ihtiyacı karşıladı. 

Boşaltın Millî Eğitim Bakanlığını. Demiyo
rum Talim, Terbiyedekileri veya umum müdür
lük seviyesinde olanları; ama orada kâtip 
olarak öğretmen kullanmayın. Fizik öğretmeni, 
kimya öğretmeni, müzik öğretmeni kâtip ola
rak kullanılıyor. Müzik öğretmeni, beden eği
timi öğretmeni, resim öğretmeni, en çok sıkın
tısı çekilen öğretmenlerdir. Orada duruyor bir
çok beden eğitimi, müzik, resim öğretmeni... 
Millî Eğitim Bakanlığında vazifeli. 

öğretmenlik bu şartlar altında nasıl itibar 
kazanır? Dedelerimiz ne demiş; eti senin, ke
miği benim. Oraya kadar götürmüşler işi, öğ
retmenlerine son derece saygı duymuşlar. Bizde 
bugün öğretmenlik biraz da istihfafla karşılanır 
meslek olmuştur. 

Arkadaşlar, şurada belki yirminci konuşma 
yapılıyor, dünden, evvelki günden beri. öğret
menlerin Personel Kanunu yüzünden uğradık
ları zorluklar, sıkıntılar, maruz kaldıkları kad-
suzluktan doğan müşküller dile getirildi. 

Planda, ikinci Beş Yıllık Planda kültür fa
aliyetlerinde deniyor ki; «Toplumun yaşama 
düzenini geliştirmek ve yaratıcı gücünü artır
makta kültür faaliyetleri son derece önemlidir. 
Türk kültürünü geniş kitlelere yönelterek geliş
tirmek için Türk kültür eserlerini sayı ve nitelik 
bakımından daha üstün bir seviyeye ulaştır
mak, bu imkânı sağlayacak sanatçı ve eleman
ları yetiştirmek, yeni eserlerin ortaya çıkma
sını sağlayacak bir ortam yaratmak ve geliştir
mek.» 

Söylemiştim; zaman darlığı yüzünden çok 
şey söylemeyeceğim. Bugün söyleyim ki, ha
yatımda iki heyecanlı devrem vardır; birisi 
1930'larda, kısa pantolonla Onuncu Yıl Marşını 
söylediğimiz ve Atatürk'ün dipdiri olarak Türk 
Milletinin başında bulunduğu bir devre, ikinci 
devre de, 1940'lar... Millî Eğitim Bakanlığı 
klâsikleri neşrediyor, sahnelerimizde ünlü ope
ralar Türk sanatkârları tarafından Türkçe ola
rak söyleniyor; o devre bir şehrâyin. Bugün, 
sadece ve sadece dış ülkelerle bir sahne sanatın
da boy ölçüşebilecek durumdayız, bazı yerlerde 
de ileri. Ama, diğer kültür sahalannda, o 
1940'larda başlanan yerlerdeyiz. 
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Kitaplarda 500 temel eser dendi, 1000 temel 
eser dendi, birkaç zaman sonra, 50 - 60 tanesi 
çıktıktan sonra arkası kesildi. Her başlangıcın 
bir iyi tarafı vardır, tamamen kaldırmak doğ
ru değildir. Vaktim olsaydı sözü Halkevlerine 
de getirecektim, çünkü, okuma yerlerinden şi
kâyet ediliyor, ama onlar kapatıldı. Kültür 
sahasında başlanmış olan bu eserlerin tenkitle
ri yapılır, düzeltilebilirdi ama, kapanmazdı. 
Şimdi 1001 temel diye bir gazete çıkarmaya ni
yetleniyorlar. 

Arkadaşlar sözlerimi mecburiyetle burada 
kesiyorum, Sezar'm bir sözü ile: Yapılacak bir 
şey kaldıkça, hiç bir şey yapılmış sayılmaz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu... 

Yok. 
Sayın Âdil Yaşa, buyurun efendim.. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Grupları adına konuşan sayın sözcüler Üçün
cü Beş Yıllık Planın bütünü üzerinde eleştiri
lerde bulundular. Ben yalnız bir açıdan, planda 
bölgeler arasındaki sosyal ve ekonomik denge
sizliklere bakış açısından kısaca maruzatta bu
lunmak için huzurunuzu işgal etmiş oluyorum. 

Sayın milletvekilleri, hemen her vatandaş 
memleketimizde bazı huzursuzlukların, bazı 
maddî ve manevî sıkıntıların mevcudiyetini ka
bul etmekte ve bunları sosyal, ekonomik ve kül
türel nedenlere bağlamaktadır. Vatandaşlarımı
zın refah seviyeleri arasındaki geniş mesafe, iş
sizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, sağlık 
imkânlarından ve eğitim müesseselerinden fırsat 
eşitliği ilkelerine göre istifade edememek, bü
yük bir vatandaş kitlesinin sosyal güvenlikten 
yoksun olması, açık ve kapalı işsizlik, sosyal ve 
ekonomik rahatsızlıklarımızın başlıcalarmı teş
kil etmektedir. Fertlerin yaşama düzeyleri ara
sında mevcut bu açık dengesizlik gibi memleke
timizin muhtelif bölgeleri arasında Devletin hiz
metlerinden yararlanma açısından da adaletsiz
likler ve dengesizlikler mevcuttur. Esasen fert
lerin yaşama düzeyleri arasındaki dengesizlik 
geniş Ölçüde yaşamakta oldukları bölgelerdeki 
gelişme dengesizliklerinden ileri gelmektedir. 

Anayasamızın 45 nci maddesi iktisadî ve 
sosyal hayatın adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya

şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen-
j lenmesini ögnörür. Siyasî partiler programla-
ı rında ve seçim bildirgelerinde Anayasanın bu 
\ maddesini teyidederek fertler ve bölgeler ara

sındaki sosyal ve ekonomik dengesizlikleri iza-
| le, hiç olmazsa hafifletmeye çalışacaklarını 
j vaadeder; hükümetler kurulurken programla-
\ rında ısarih olarak !bu hususları ilân ve taahlhü-
\ dederler. Planlı kalkınma dönemine girdiğimiz-
I den beri düzenlenen Birinci Beş Yıllık Kalkın-
\ ma Planının hedefleri ve stratejinin 9 ncu mad-
j desinde yatırımların yapılmasında ve coğrafî 

dağılışında bölgeler arasında dengeli bir kalkın
manın esasları gözönünde bulundurulacak de
nir, ikinci Beş Yıllık Planın hedefleri ve stra
tejisinin 1 nci maddesinde, Anayasamızın yukar
da okuduğum 45 nci maddesini teyideden bir 
esas kabul edildiği halde tatbikat belirtmeye 
çalıştığım aksaklık ve dengesizliklerin azalması 
değil artması istikametinde tecelli etmektedir. 

3 ncü Beş Yıllık Planın 78 No. lu tablosun
da, 1962 senesinden 1972 senesine kadar, yani 
on yıllık planlı dönemde ekonomik ve sosyal ge
lişme göstergelerine işaret edilmektedir. Bu tab
loda fert başına düşen yıllık gelirin 243 dolar
dan 364 dolara yükseldiği, tarım gelirleri payı
nın % 39'dan % 28'e indiğini, sanayi gelirleri 
payının % 17'den % 22,6'ya yükseldiğini, fert 
başına çelik tüketiminin 30 Kg. dan 58,5 Kg. a 
çimento tüketiminin 79 kilodan 195 kiloya, kö
mür tüketiminin 219 kilodan 302 kiloya yüksel
diği belirtilmekte ise de bu rakamlar karşısın
da Doğuda ve Güney Doğuda bu gelişme gös
tergelerinin ne nispette gerçekleştiği, yeni ku
rulan sanayi tesisleri ile ne nispette vatandaşın 
iş bulduğu veya tarımda sanayi tesislerine ne 
kadar vatandaşın geçtiği, ne nispette vatanda
şın kerpiç evlerden kurtularak sağlık kuralla
rına uygun evlere sahibolabildiği veya ne nis
pette vatandaşın tezek yakmaktan kurtularak 
kömür sobasına kavuşabildiği belirtilmemekte
dir. Aynı tablonun ikinci bölümünü teşkil eden 
sosyal göstergelerde okullaşma oranı, nüfus ba
şına isabet eden doktor sayısı, sağlık kurumla
rında nüfusa düşen yatak sayısı, gıda tüketimi 
ve sağlıklı beslenme ile ilgili rakamlarda da 
sosyal göstergelerdeki gelişmenin hasta bünyede 
ne derece sağlıklı bir tesir yaptığı keza bilin
memektedir. 
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Sayım milletvekilleri : 
Müzakeresini yaptığımız Üçüncü Beş Yıllık 

Plan döneminde ide durumun fazla değişeceğini 
gösteren açık ve seçik belirtilere maalesef rast-
layamıyoruz. Filhakika Üçüncü Beş Yılık Kal
kınma Planı takdim konuşmasında Sayın Baş
bakanın belirttiği üzere yeni stratejide özel ke
sime çok büyük yer verilmiştir. Sayın Başba
kanım ağzı ile müteşebbislerin her sektörde yo
ğun bir yatırım faaliyetine girmeleri beklenmek
te, başarılı ve tecrübeli müteşbbdıslerün küçük 
tasarruf sahiplerine ait birikmiş paralarının 
sanayi alanlarında değerlendirilmeleri istenmek
tedir. 

Geçen on yıllık tatbikatta ittihaz edilmiş 
teşvik tedbirlerine rağmen özel sektörün bir
çok nedenlerle Doğumda ve Güney - Doğu'da 
yatırım yapmayı cazip görmediği anlaşılmıştır. 
Doğu'da teşvik tedbirlerinden istifade eden il 
ve ilçelere özel sektörün ilgiT göstermemesine 
rağmen aynı şekilde teşvik tedbirlerinden istifa 
eden Trakya'daki bir kaç kazada çeşitli sana
yi yatırımları kurulması ile ilgili hummalı bir 
faaliyet başlamıştır. Demek ki özel sektörü 
£*>ri kalmış bölgelere çekebilmek için alınmış 
tedbirler kâfi gelmemekte özel sektörün ilgisi
ni artırıcı başka tedbirlere başvurulması hazır
lanmakta bulunan Teşvik kanunu tasarısında 
bu noktaların göz önünde tutulması gerekmek
tedir. 

Keza Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
yer yer bölgeler ve fertler arasındaki adaletsiz 
gelir dağılımından bahsedilerek bunun azaltıl
ması lâzım geldiği, kişi yönünden yaşama se
viyesinin yükseltileceği Anayasalda öngörülen 
insan haysiyetine yaraşır bir amaca ulaşılacağa 
sosyal güvenliğin yaygınlaştırılacağı, sağlık 
hizmetlerinde sağlık seviyesinin yükseltileceği, 
7 500 kişiye bir sağlık ocağı, 2 500 kişiye bir 
sağhk evi hedefime ulaşılacağı, okullaşma ora
nının ilkokullar için yüzde yüze, orta öğretim
de birinci dönem için yüzde yetanişbeş, ikinci 
dönem için yüzde kırkbeş ve yüksek öğrenim 
için yüzde onbeşlk bir hedef öngörülmekte ise 
de, şimdi olduğu gibi doktorsuz ve hemşiresiz 
sağlık ocağı öğretmensiz ve araçsız okul kim
seye bir fayda sağlamayacaktır. 

Yine planın muhtelif yerlerinde ezcümle 
uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıl

lık Planın temel hedefleri ve stratejisi kısmın
da (bölüm 7, paragraf 49'da) gelir dağılımının 
iyileştirilmesi gelir grupları arasındaki fark 
azaltılarak ve yurt içinde daha dengeli bir ge
lişme sağlanarak gerçekleştirilecektir. Yedinci 
bölüm 51 nci paragrafta da; «Bilimsel yöntem
lerle tespit eletilecek geri kalmış yörelerin po
tansiyelleri bulunan alanlarda uzun dönemli 
kalkınmanın amaçlarına yönlendirilmeleri millî 
bütünlük ilkesi içinde iktisadî ve sosyal geliş
meleri sağlanacaktır.» Denmekte ise de, yine 
aynı bölümün 48 nci paragrafında; «Sosyal gü
venliğin yaygınlaştırılması ve gelir dağılımının 
iyileştirilmesi için uygulanacak politikalar 
perspektif dönemde sanayileşme hızını yavaş-
latmıyacak dengede tutulacaktır, yurt düze
yinde dengeli kalkınma ilkesinin uygulanması 
üretken yatırımlarda objektif ekonomik kriter
lerin geçerli olmasını engellemeyecektir» den
mek suretiyle sdsyal adaleti düzenleyici talep
lere karşı, ekonomik engeller çıkarüalbilecek, 
hattâ Sayın Başbakanın takdim konuşmasının; 
«Devlet, geri yörelerde ve öncülük gerektiren 
sektörlerde yapacağı yatırımlarda ticarî kân 

değil, sosyal kârlılığı mal ve hizmet üretimin
de katkıyı kıstas olarak alacağımı» belirten bö
lümü ile çelişkiye düşen hükümler yer almak
tadır. Esasen On yıllık Plan Dönemi tatbikatın
da görülmüştür ki, plan hedefleri ve strateji
sinde yer alan umumî mahiyetteki prensiplerin 
olumlu bir sonuca ulaşabilmeleri için tatbikatın 
da sosyal dengeyi sağlayıcı istikamette olması
nı zaruri kılmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın hedef ve strate
jisinde ve yer, yer metinde belirtilmiş bazı 
umumî mahiyetteki ilkelere rağmen ne planın 
sektörlerdeki gelişmeleri düzenleyen dördüncü 
kesiminde, ne politikalar ve reformları düzen
leyen beşinci kesimde ve ne de plan uygulaması
nı ve amaçlarını düzenleyen altıncı Esiminde 
bölgeler arasındaki dengesizliği sosyal adaleti 
ve fırsat eşitliğini sağlayıcı açık seçik b&r şekil
de ortaya koyan tedbirlere rastlanmamaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda belli yöreler için 
özel kalkınma planlarının hazırlanma eğilimle
rine bütünlük ilkesinde ters düştüğü için vaz 
geçildiği belirtilmektedir.. Oysa ki; siyasî par
ti yetkililerinin hemen hepsi zaman zaman va
ki beyanlarında ve Hükümet programlan, se-
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çim bildirgesi gibi resmî belgelerde planın bü
tünlüğünü bozmayacak bölgesel planları savun
dukları gibi, ilim adamları da ezcümle Atatürk 
Üniversitesi eski Rektörü Osman Okyar Doğu 
Anadoluyu kalkındırma sorumları ile ilgili semi
nere sunduğu tebliğin 6 ncı ve mütaakıp sayfa
larında Türkiye gibi geniş ve çok farklı bölge
leri ihtiva eden bir memlekette bölge çalışma
larının planı zayıflatmıyacağı bilâkis kuvvetlen
direceği kanaatinde olduğunu belirtmekte ve 
mütaakiben bölgesel planların nasıl düzenlene
ceğine dair önerileri sıralamaktadır. Bu iti
barla memleketimizin muhtelif bölgeleri arasın
daki sosyal ve ekonomik dengesizlMeriın yok 
olması hiç olmazsa düzeltilmesi samimî olarak 
arzu ediliyorsa beş yıllık kalkınma planlarının 
bütünlüğünü bozmayacak bölgesel planlar dü
zenlenmesini öngörmelerinde zaruret vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Müzakeresini yaptığımız Üçüncü Beş Yıllık 

Plan yüksek malûmunuz olduğu üzere gayet kü
çük harflerle yazılmış binden fazla sayfayı, bir
çok göstergeleri, tahlilleri mukayeseleri ihtiva 
eden altı büyük kesimden mürekkep hacimli 
bir eserdir. Planın dağıtımı ile m'üzakeresi için 
geçen zaman zarfında planın kemalî ile tetkiki 
uzman olan kişiler yönünden dahi imkânsızıdır. 

Müzakerelerde görülen ilgisizlik sayın üyele
rin planı tetkik etme imkânlarına mâlik olama
malarından ileri gelmektedir. Keza Plan Mec
lislere sunulmadan evvel kamu oyuna, meslekî 
tevekküllere ve »üniversitelerin tetkikine arz edi
lerek, memleket gerçeklerine ne dereceye ka
dar tetabuk ettiğinin tespit edilmesi faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Sözlerimi burada bitirirken, beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Mümtaz Akışık, 
buyurunuz efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı müzake
resi dolayısıyle hassaten gözüme batan bir nok
taya ilişkin bazı maruzatımı ileri sürmek iste
rim. Maalesef bir noktaya ilişkin derken kas
tım şudur: Plan dokümanları ile beraber ha
cimli büyük bir kütle halinde bir eser olarak 
önümüze çıkmasına rağmen, maalesef bunun tet

kikine fırsat verecek bir zaman içinde elimize 
ulaştırılamadı. Bunun muhtelif değerlendirme
leri ve sebepleri olabilir. Tabiî akla gelen açık 
sebepler arasında evvelâ çok karışık, çok geçer
siz, çok tenkide müsait bilgilerle dolu olduğu 
için bunlara fırsat vermemek üzere belli ciddî 
eleştirilere konu yapılmasını önlemek üzere' böy
le bir yol seçilmiş denebilir. 

Bunun dışında hassaten gizli kalması lâzım-
gelen bazı hususlar sırf teknisyenlerin ve icra
cıların inhisarında tutulmak üzere bir usul de 
takibedilmiş olabilir. Hangisi olursa olsun, bel
ki bunun dışında başka daha sebepler de var
dır, ne olursa olsun bu açıdan Parlamentoya, 
parlamenterlere karşı çıkarılan bu zorluğun hoş 
bir tutum olmadığını, bilemediğimiz bir zorun-
luk varsa dahi bununla izah edilemeyeceğini 
söylemek isterim. 

Bu müzakereler dolayısıyle müşahede etti
ğim ve çok memnun olduğum bir hususa da işa
ret edeceğim; hiç olmazsa Parlamento seviyesin
de ve tabiatıyle kamuoyundan başlayan bir özel
likle artık planın lüzumu veya ademi lüzumu 
üzerinde herhangi bir çatışma, çekişme, tartış
ma olmadı. Türkiye'de Türk toplumu belli bir 
planlama değerlendirmesi içinde kalkınmaya 
lâyık ve bunun dışında başka bir rasyonel usu
lün bulunmadığı açıkça benimsenmiş görülüyor. 
Üzerinde durulan nokta artık planın lüzumu 
veya ademi lüzumu değil, planda tatbik edil
mesi lâzımgelen metottur ve elbette bu haliyle 
de memnun edicidir. 

Benden evvel konuşan Sayın Âdil Yaşa ar
kadaşımızın da bir nebze temas ettiği gibi, üze
rinde duracağımız bir diğer nokta Doğu ile il
gili planlamanın özellikleridir. Doğu, Güney -
Doğu Türkiye'de geri kalmışlığın bir emsali ve 
bu emsalin adı olarak önümüze çıkar, alışkan
lık bu. Ama Türkiye'de geri kalmış bölge veya 
il olarak sadece Doğu ve Güney - Doğu üzerin
de durmak belki birçok noktalardan isabetsizlik 
yaratabilir. Ama Doğu ve Güney - Doğu derken 
benzeri bütün il ve ilçelerin de bu muhteva içi
ne katılması lâzımgeldiğine evvelâ dikkati çek
mek isterim. 

öteden beri bir müşahedem vardır, mübalâ
ğalı olacağını sanmıyorum, fakat bana öyle ge
lir ki, Türkiye'de bu ülkenin ve bu toprak
ların insanları üst seviyedeki yöneticilerimizden 
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itibaren başlamak üzere bütün yetMlilerimizin 
nazarında diyeceğim kadar şümullü bir tâbir 
kullanarak söyleyeceğim ki, Türkiye'yi hiç ta
nımadan idare etmiş durumdayız bugüne kadar. 
Halkı ile, toprağı ile, havası suyu ile bitkisi ile 
ve diğer özellikleri ile tanınmayan bir toprak, 
bir insan yönetimde mutlaka güçlükler yaratır. 
Biz bugün birçok çabalara rağmen, büyük ener
ji sarfına ve büyük iyi niyetlere rağmen Türki
ye'de birçok ekonomik ve sosyal zorluklar içinde 
isek bunu mutlaka bilmediğimiz bir idare tar
zına dayandırılan, icraatımızda aramak zorun
dayız. 

İşte bugün bu planlama bende bu intihayı 
tekrar kuvvetlendirdi. Bazı sıkıntılarımız var, 
bunlar sancılar, işkenceler halinde önümüze 
çıkar. Sıfatımız ne olursa olsun bunları değişik 
yönlerden eleştiririz ve ithamlarımızı son hadde 
kadar götürürüz, fakat nereden geldiği üzerin
de ve kaynaklarının nasıl yok edileceği üzerin
de bir mesai sarf etmeyiz. Bana öyle geliyor ki, 
bu Üçüncü Beş Yıllık Plan ile ilgili pek çok yön
leriyle çok kıymetli emekleri ihtiva eden bu 
eser bu noktadan noksandır. 

Türkiye'de geri kalmış iller, yöreler adına 
Doğu - Anadolu veyahut Güney - Doğu Ana
dolu desek dalhi bir gerçeği ifade ediyorlar. Bu 
bir yoksulluğun adı olmuştur, açlığın, sefale
tin, işkencenin adı olmuştur bu. Doğu adı, Gü
ney - Doğu adı bazı kısır görüşlerde bir böl
gecilik mahiyetinde değerlendirilmiştir bunun 
fantaziye kaçan bazı istismarları olmuştur, 
hâlâ da olur. Üstün yetki sahibi kimselerin ağ
zından da önümüze çıkar. Ama bir noktada bir 
insafa, bir ihtiyaca, bir vicdana dayanan bir 
dikkat çekme mahiyetinde olduğuna kimse ya
naşmak istemez. 

Biz, bugünkü Üçüncü Beş Yıllık Planlama
da çok geç kalınmış olmasına rağmen görmek 
istiyorduk ki, bugüne kadar Devlet olarak, mil
let olark bizde bir nevi kambur teşkil etmiş 
olan bu geri kalmış yöreler meselesi hasseten 
Doğu - Anadolu meselesi Üçüncü Beş Yıllık 
Plan muhtevası içinde özel bir planlamaya tabi 
tutulmuş olarak görünsün veyahut bu özel plan
lamanın (elimizde olan, millî bütünlük ifade 
eden bu planlama içinde bir özel kıymet taşı
yacağına ve bu kıymet içinde ileride hiç ol
mazsa ele alınacağına dair bir işaret olsun 
maalesef yok. 

Ben şu kadarını söylemek isterim; eğer bir 
'bünye olarak parmağımıza batan bir dikenin 
acısını, idrakimizde hissetmezsek o bize ileride 
daha çok pahalıya mal olabilir. Doğu Anado
lu geri kalmışlığı ve benzeri illerdeki geri kal
mışlık, diğer özellikleri ile beraber eğer Doğu 
Anadoludaki bir sorumluyu veya orada yaşa
yan bir sade vatandaşı ilgilendirdiği kadar 
hassaten kendimiz için söyleyelim, Doğu Ana-
doludan gelmiş bir parlamanteri ilgilendirdiği, 
Batıdan gelmiş bir parlamanteri, Batıda yaşa
yan sade bir vatandaşı da ilgilendirmezse bu 
mesele bugün bir ağırlık ifade ediyorsa, gele
cekte bu ağırlığın altından kalkamayacağımız 
bir şekle girmesini tahmin etmemiz lâzımgelir. 

Bir özel planlama bir safhada genel plan
lamanın bütün imkânlarına bilhassa inhisarına 
almış bir hüviyet ile önümüze çıkar. Biraz 
da inhisarına almış bir hüviyet ile önümüze çı
kabilir. Ama böyle olarak da önümüze çıkma.. 
Bu, bir zarurettir. Bu şekilde önümüze çıksa 
bile, bu zarureti kabul edeceğiz ve hakkını vere
ceğiz. Hak derken, az evvel arz ettiğim, yükü
müzün hafifletilmesi anlamında bir hakkı kas-
dediyorum. 

Bir planlama ölçüsü olarak rantabilite esası 
kabul etmişiz. Türkiye'de, rantabl değerlendir
melere göre ne nisbette sonuçlar alacağımız 
hakkında henüz tam bir bilgi - bana göre hiç 
olmazsa toplayamamışız. Rantabilite ile Türki-
kiye'de sosyal adaletin bütün bölgelere yaygın 
şekilde ne nispette gerçekleşebileceğini hesa-
betmemişiz, hattâ rantabilite esasının, çok defa 
söylenen ve çok yerde söylendiği zaman da ma
na ve kıymet ifade eden, zengini zengin, faki
ri fakir edebilecek bütün manaların da çerçe
vesi olduğunu hesaba katmamışız. Rantabilite, 
gerçekten bugün şahıslar için bir zengini zen
gin, fakiri fakir ölçüsü olarak düşünülmekten 
ziyade, hiç olmazsa bölgeler için büyük bir öl
çü mahiyetinde önümüze çıkıyor sanıyorum. 
Hiç bir rantabl esas Doğuda ekonomik değer
lendirmeler içinde bize ümit verici bir sonuç 
getirmeyecektir ve bu değerlendirme içinde de 
biz katı olarak bu ilkeye sahip ve sadık kalır
sak, Doğuda hiçbir yatırımı devlet adına yap
mayacağız. Eğer devleti bir tüccar, bir kâr ge
tiren işlerin yatırımcısı mahiyetinde düşünür
sek, Devleti Doğuya hiç bir zaman götüremeye-
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ceğiz. Doğuya özel teşebbüsün hiç gitmediğini 
de hesaba katarsak, bugün bize sancı veren, 
her yönden sancı yeren bir bölgenin bir yaşan
tı noktasmnı, bugün olduğu kadar, bundan son
ra da bizden Devlet olarak hiç bir fayda göre
meyeceğini kabul etmemiz lâzımgelir. 

Bir eşdeğer sistemi hiç olmazsa, Doğuda, 
rantabilite nispeti yerine değerlendirilebilirdi. 
Fakat yapılmadı; ama devleti bir müdebbir 
tüccar .mahiyetinde önümüze alır da, hele bu
nu rantabilite adı altında imkânlarını sağla
mış yörelerin, çevrelerin veya insanların emri
ne tevdi edersek, burada büyük vebal altına 
gireriz sanırım. Devlet, en müşfik bir insan ka
dar şefkatli olmazsa, en mükemmel bir insan 
kadar, bir peygamber kadar âdil olmazsa, en 
cömert bir kuvvet gibi, verirken, himaye eder
ken kendisini bir nevi feda etmezse, onun bu 
vasfı, devlet olma vasfı bir hayli notkadan eleş
tirilere tabi tutulur, gücü azalır. Doğuda - he
men söyleyeyim - biz bu güç azalmasının maale
sef birçok örneklerini görüyor ve için için par
çalanıyoruz. Bunu, diyelim ki, devlet, iş bul
ma, ekmek bulma, eğitim, sağlık imkânları bul
ma bakımından bir yönüyle ve elinde olmaya
rak, hatta istemeyerek, imkânlarının çok dar
lığı sebebiyle âdeta istemeyerek hazırlıyor; ama 
birçok yönelerden de orada bu güçsüzlüğünü 
âdeta daireleriyle, idarî taksimatıyle ve teşki-
lâtıyle bir nevi bilerek ayakta tutuyor. 

Bugün en beceriksiz insan, hizmetlerden ko
vulmuş, belki hapisane kapısından dönmüş in
san veyahut henüz hiç bir tecrübesi olamadan, 
ihtisas veya uygulama kazancı olmadan hayata 
atılmış bir insan Doğuda çalışır. Çalışır değil, 
çalıştırılır. Değişik sebepleri, değişik ölçüleri 
vardır; fakat bu tip çalıştırmanın, bu tip dev
let icraatını orada uygulamanın ne gibi mah
zurlar teşkil ettiğini ancak orada yaşayarak 
anlamak mümkün. Bunu şahıs olarak söyleyebi
liriz; fakat bunu, devletten geldiği zaman bir 
savunma nedeni olarak ele almamıza imkân 
yoktur. Kusurlu yöneticiler olarak düşünebili
riz bazı kusurların nedenlerini izah babında; 
fakat devletin herhangi bir noktadaki, herhan
gi bir nakıs anlayışı, nakıs uygulama şeklini bil
memesine ihtimal veremeyiz, ihtimal vermeleri
ni de kabul edemeyiz. 

Demokrasimiz büyük bir ferahlıkla Türki
ye'de uygulanır. Hakikaten aydınımız, halkı-
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mız, fakirimiz, zenginimiz ona büyük ümitlerle 
sarılmıştır. Bunda yerden göğe kadar hakkımız 
vardır; ama her yönetim tarzının kendisine 
mahsus bir mahzuru olduğu gibi, Doğu, Güney 
Doğu Anadolu sosyal ve ekonomik gerilikleri
nin ele alınmasında demokratik idare tarzımı
zın da mahiyetinden doğan bir mahzuru vardır. 
O da şöyle tecelli ediyor; 

Sade parti çalışmalarımızda dahi önümüze 
çıkar. Demokrasi bir bakıma güçlerin dengelen-
diriimesi idare anlayışıdır. Bu dengelendirme, 
basit parti uygulamalarında dahi önümüze çık
tığı gibi, diğer her hususta da, hele devletin 
nimet dağıtması babında çok daha mübalâğalı 
olarak önümüze çıkar. Söylemek istediğim şu; 
seçimler sırasından bir emsal vereyim, bir parti 
Doğudaki çalışmalarıyle, Güney - Doğudaki 
çalışmalarıyie, meselâ Batıda, Güney - Batıda, 
Kuzey - Batıdaki çalışmalarını şöyle bir hesaba 
tabi tutmak zorundadır; «ben, Doğuda üç beş 
ilin binlerce km. karelik sathı üzerinde birçok 
köy için şu kadar masrafı ihtiyar ederek, na
sıl on milletvekili kazanacaksam ihtimali va
ziyette, bunu Güney - Batıda iki ilden ve bir
kaç yüz km. lik bir satıh üzerinde asfalt yol
larla, daha aydın kişilerle temas kurarak kaza
nırım. Binaenaleyh, Doğuyu bu açıdan ihmal 
edebilirim.» 

Aynı mantık, devlet nimetlerinin dağıtılması 
sırasında da; «şu yatırım bana, demokratik ik
tidarımın sağlam temellerini sağlayacak anla
yış içinde, şu illerde mi olursa müsaittir? Doğu
nun şu ilinde mi olursa müsaittir?» gibi bir so
ruya tâ bi tutulduğu zaman burada da yine o 
normal, meşru ve demokratik mahzur olan kısım 
önümüze çıkar. Parlamento çalışmalarında bu
nu daha çok mübalâğalı görürüm. 

icraatta, hizmetlerin dağıtımında, Tür'kiye-
nin 1/3'inin getirdiği bir görevli ağırlığı, bu 
çalışmalarda etkisizdir, demokratik anlamda 
bir güç ifade etmeyecek kadar manasız ve bazı 
halde de kalitesizdir. 

BAŞKAN — Sayın Akışik, bir dakikanız 
kalmıştır. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞİK (Devamla) — 
Ne kalıyor önümüzde? Tüfkiyenin bütünlüğünü, 
bütün sınırlar dahilinden gelmiş bütün parla
menterlerin savunması, ciddiye alması kalıyor. 
Bu noktadan, maalesef, şimdiye kadar pek se-
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vindirici örnekler göremedik. Eğer böyle bir 
şey olmaz da, bugüne kadar çekilmiş sıkıntıla
rın, söylenmiş lâfların bütün inhisarı bir parla
mento hudutları içinde sadece bilmem bir Bit-
listen, bir Hakkâriden gelmiş milletvekilinin 
şahsına bağlı tutulur,' ortaya konmak istenen iş
kencelerin altında bazı gerçeklerin yattığı, di
ğer illerimizin, diyelim ki, bir istanbul ilinden 
gelmiş temsilcilerimizin dikkatine çarpmazsa, 
veyahut bu dikkate alma hususu ihmal edilir
se bu, öyle veballer doğurur ki, belki biz haya
tımızda görmeyiz; ama, müşterek olarak to
runlarımız bunun işkencesini çeker. 

Doğudan emsal vererek bunları anlatmak 
isteriz. Fakat bir yarım saat kadar evvel Kars 
sayın milletvekilinin ortaya koyduğu bir hu
susu tekrarlamadan geçemeyeceğim. 1969 se
çimlerini müteakip günlerde aynı konu burada 
bir vesile ile görüşüldüğü zaman, o arkadaşı
mın burada söylediklerinden yalnız bir kısmı
na temas ettiğimde, kendisi tarafından, garip 
ve acaip sayılabilecek bazı ithamlara hedef edil
miştim. Bu tip tutarsızlıklar bugün Doğunun 
bir derdi olmakla beraber, senelerden beri de
vam eden dertleri arasındadır da. O halde Do
ğuyu, biz, demokratik idare anlayışının özüne 
mahsus mahzurlara terkederek telâfi edebilecek 
durumda değiliz. Bunu bir özel planlama içinde 
ele almadıkça, belki oradan geldiğini dahi he
saba katamadan sırtımızda bir kambur olarak 
daha uzun süre taşıyacağız. Hattâ o taşıma 
bazen o kadar ileri gidecek ki, bir bakan, bir 
o seviyede yüksek yetkili Doğudaki ayrılıkları, 
Doğudaki bölgesel çalkantıları sanki bütün bir 
halka mâleder bir anlam ve ruh içinde Yüksek 
Parlamentonun huzuruna getirecek; fakat maa
lesef işlediği bu gafın, Doğuda ve bütün Tür
kiye sathında halk nazarında yapabileceği tah
ribatı da hesaba katmayacak. Bir itham, bir if
tira olma yanını düşünmesek bile, bunun böyle 
olması gerçek olarak kabul edilse dahi, bu ger
çeklerin nasıl telâfi edileceğine dair bir çö
züm yolu getirmeyeceğiz. 

Bu planlamada dikkatimi çeken nokta şu 
olmuştur, 

BAŞKAN — Sayın Akışık, dört dakika ev
vel bir dakikanız kaldığını söylemiştim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Hemen bitiriyorum efendim, son cümlemi söy
lemek üzereyim. 

Bugüne kadar birçok ithamlar var görünür; 
ama bu planlamanın bir kıymetli vasfı şöyle 
önümüze çıkar; eğer o ithamlar olsaydı, o it
hamları cevaplandıracak kadar aklımız da bu
lunacağına göre, o ithamlara çare arayacak bazı 
tedbirleri de bu plana koyacaktık. Demek ki, 
plana koymadığımıza göre, o ithamlar da ta
mamen muallâktadır, havadadır. Ama buna 
rağmen bir özel planlamanın Doğu, Güney - Do
ğu ve emsali iller için Türkiye'de ne kadar 
hayatî önem kaşıdığını bu eserde görmek ister
dik. Gröremeyişimiz bizim için ıstırap olmuştur. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
runuz efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; ben planın sadece 
bir yönüne, hayvancılık yönüne değineceğim. 
Bir köy çocuğu olan ve halen hayvancılıkla meş
gul olan bir kişi olarak teoriden fazla, daha faz
la tatbikatta gördüğüm hususları dile getirme
ye çalışarak plancılara bir miktar ışık tutabi-
lirsem kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, ilk iki plan dö
nemine nazaran hayvancılık kesiminde daha bü
yük yatırımlar yapılacağı ve hayvancılığın bü
yük bir gelişme göstereceği yolunda tedbirler 
alındığı bir vakıa ise de hayvancılığın ben Tür
kiye'de ciddî bir envanterinin yapıldığına, ista
tistiklerinin tutulduğuna ve Türkiye'de bu yol
daki potansiyelin ilgililer tarafından değeri ka
dar anlaşıldığı kanısında değilim. Kanaatim 
odur ki, Türkiye'nin doğal kaynaklar içerisinde 
hiç bir şeye muhtacolmadan hayvancılığın yete
ri kadar sahibolduğumuz imkânlarını işletirsek; 
bütün iç ve dış ticaret açığını kapatacak kadar 
büyük bir güce sahiboluruz. Maalesef, bu mev
zuda en çok öksüz kalan, yetim muamelesiyle 
dertli kalan Türkiye'de hayvandır, ve hayvancı
lıkla uğraşan kişilerdir. 

Yapageldiğimiz planlarda hayvan ürünleri
nin hangi üretim miktarından hesaplandığı an
laşılmayan, sadece artış hızlarını vermekle ik
tifa eden bir görüşle iktifa edilmiştir. Üretim 
miktar ve değeri belli olmadan gelişme hızları 
hesabedilemez. Hal böyle iken, tablo 153'ün al
tında yer alan; «Malların, Birinci ve ikinci Plan 
dönemlerinde miktar karşılaştırması mümkün 
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olmadığından gelişme hızı verilmiştir.» diye not 
koyarak, iş geçiştirilmek ve âdeta örtülmek is
tenmiştir. Bütün ürünlerin üretim miktarı belli 
oluyor da hayvan ürünlerininki neden belli ol
muyor? Belli. Türkiye'de her sınıfın, her dalın 
bir sahibi olduğu halde hayvancılıkla uğraşan 
'kişi Türkiye'de dili var konuşamayan, hakkı 
var hakkını arayamayan ve bununla ilgili or
ganların da pek iyi isteyememesinden Türkiye'
nin hayvancılık mevzuunda sahibolduğu potan
siyelin ciddî dokümanlara bağlanmamasmın 
bunda en büyük rolü olduğunu huzurlarınızda 
söylemeyi bir borç biliyorum. 

Ben burada planlamacı arkadaşlarımı kati
yen suçlamıyorum; bir kıymetli eser, bir değerli 
eser getirmişlerdir. Ancak, onlar kendi ellerine 
gelen doneye göre çakşırlar. Burada itham de
ğil de biraz sitemim, bu doneleri hazırlayan ki
şilere müteveccihtir. 

Plan dönemine geçtikten sonra bunca ıstıra
bım çektiğim hayvancılıkta mesafe almadığımı
zı söylersem insafsızlık yapmış olurum; elbette 
iki, elbette ki plan dönemlerinin başlamasıyle 
Türkiye'de sistemli ve teknik bir hayvancılığın 
başladığı, planın sistemli olarak az da olsa, ye
terince olmasa da hayvancılığı teknik ve imkân-
lı bir seviyeye yükseltmek için el attığı, yardım 
ettiği bir vakıadır. Eğer, bu böyle olmasaydı, 
Türkiye'de Erzincan, Malatya, Kayseri, Konya, 
Amasya, Eskişehir, Afyon, Burdur, Denizli ille
rinde - ki, dikkat buyurursanız seker fabrikala
rının olduğu illerdir - bu bölgelerde hayvancı
lık hakikaten modern denecek bir şekilde dam-
kârî bir seviyede yükselmiş, gelişmiştir. Eğer, 
buna biraz daha önem verilseydi, bunun çok 
ötesine, şeker fabrikalarının ırağındaki bölge
lere de hayvancılık dağılırdı. Keza yine büyük 
şehirlerimizin çevresinde tavukçuluk ve bun
larla ilgili ürünler de gelişmiştir. Bu görüntüye 
rağmen, sırf istatistikî noksanlıktan planların 
et, süt ve yumurta üretiminin çok az gösteriliş 
şeklinde, ben şahsen, görüşün, bağlantının, ne
ticenin isabetli olmadığı kanısındayım. Bulunan 
ve gösterilen ölçülerin, miktarların çok üstünde 
Türkiye bu potansiyele sahiptir, bir mesafe alın
dığını, ancak bunun plana yeterince geçmediği
ni söylemek istemekteyim. 

Buna bağlı olarak Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde hayvan ününllerini fazla artırmak 

mümkün değilmiş gibi hesaplar sündürefgelmek-
fedir. 1972 ve 1977 yılanında, toplam et üreti-
ıminin % 6,4 oranında arıtacağı tablo 159 'da gös-
ıterilmişttir. Bunun da yunt içi tüikeltimMm % 
6,4 oranında artması sebebiyle (157 tabloda 
gösterildiği gülbi) Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde canlı hayvan veya et ihracedeımıeyece-
ğiimiz tablo 168'de taihmin edillrnekteıdiir M, ben 
bu tahminleri demin bahsettiğim eksiklik ve 
haftalardan dolayı noksan bulmaktayım. Geç
miş yılda, geçen kış bir et sıkıntısı çektiğimiz 
bir vakıadır. Ben şahsan konuda idanecilenin 
aldıkları isabetsiz kanarlarla ©t sıkıntısına, 
et darlığına suni olarak sebebolduklaırı kanı
sındayım. Bir suni müdahale, yensiz hesapsız 
olarak büyük şehirlerde konulan bir narh, et 
sıkıntısını yanatlmışıtır. Bu henıde hayvan nes
linin zaramna olmuışltun. Biesil hayvanlar büyük 
şehirlere gelmedi, üstelik beısisiz zayıf, cılız 
hayvanlar gelenek vatandaş et yenine kemikten 
farksız ©t adına bir yeyinti bulmuş oldu. Böy
lece, et işi ve besici hassastır, böyle yensiz ka
rarlar, suni karadan alınmadaydı, narh isabet
li konsaydı o et darlığı da olmazdı. Buna ba
kanak Türkiye'nin et üneltiıminin ancak bu dö
nem içerisinde kendine yeter derecede gönülü-
şünü, şiahsım adına kifayetli görmemekteyim. 

Türkiye'de hayvancılık potansiyeli ve et 
imkânı mevcuttun. Ancak ve ancak buna yete
rince ışık tuitmadığımızdan, adım atmadığımız
dan, takat, kuvvet venmediğimizden bu potan
siyeli verimli şekilde işletmediğimiz kanısında 
ve ıstınabınldayım. Şöyle ki : 

TıünMIyedeki hayvan potansiyeli ve et mik
tarı Türk Milletinin ihtiyacına yeter ve antar 
da Açık olan gençeği kabnl etmeye mecburuz 
ki, Türlkiyeden hayvanlar, Doğu ve Güney ille
rimizden komşu memleketlere kaçınlimakta-
dur. Doğu ve Güney komşularımızın et ihtiya
cını Türkiyeden kaçırılan hayvanların karşı
ladığı da bir vakıadır. Geçen Bütçe Komisyo
nunda edindiğini, hafızamda kalan bir rakama 
göne TünMyenin Güney hudutlarından en az 
bir milyon koyunun kaçırıldığı bilinen bir ha
kikattir. Eğer, hayvancılık pazarlaması, sev-
kiyatı ciddî tutmuşa, narh ve besicinin dunumu 
kollansa idi, döviz olanak memlekete girer, ka
çak olanak fuzulî boncuk, cıncık, Japon işi, Çin 
işi malzeme ile bu koyunlan değiştirilmemiş 
odundu. 
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Türkiyede 75 milyon hayvan vardır. 75 ma
yon hayvanla biz dünyada beşinciyiz. Ancak, 
bu bir rakamıdır; fakat verimlerini ölçtüğümüz 
zaman maalesef bu çok zayıf ve cılız kalıyor 
ve gülünçtür. Miktarı çoktur; fakat verimi çok 
azdır. Bir evvel konuşan arkadaşımın söyle
diği gibi bakımsızlıktan ve yeteri kadar hay
vancılığa teknik ve yem imkanı sağlanmadığın
dan kocabaş hayvanların dahi süt verimi 70 ilâ 
80 kiloyu gieçmemektedir. Bu adet bir et değil, 
(Sisğır değil, bir kadittir; deriden kemlikleri sa
yılacak bir hayvan manzarası arz etmektedir. Bu 
gün Fransa'da ciddî bir hayvancılık yapıldığı 
için. bir kocabaş hayvanın ağırlığı karkas, (ya
ni derisi ve içi çıkarıldıktan sonra kalan ağır
lığı) 250 kilo, Amerika'da 280, Batıda da 230 
kilodan aşağı gelmemektedir. Türkiye'de mak
tan çok, verimi az olunca elbette vatandaşa et 
paJhalı gelmekte ve az et yemektedir. Türkiye'
de vasati olarak bir vatandaşa yılda 13 kilo
gram. et düşmektedir. Biz Türk Milletini prote
inle beslenmek istiyorsak bunu kısa sürede yıl
da 45 kiloya çıkarmaya mecburuz. Bunun yara
şıra tabiî vatandaş etten gıdasını alamaidığı içim 
hububata yani ekmeğe dayanmaktadır. Hepimi
zin bildiği gibi köylü pilâvla ekmeği katık et-
ımektedir ve dünyada en çok hububat yiyen mil
letlerim başımda da Türk Milleti gelmektedir. 
Vasati nüfus başıma 380 gram ekmek, buğday 
düşmektedir ki, bunu biz 150 grama düşürmte-
ye mecburuz. Fransa'dan bir örnek olarak; 
bir Fransız vatandaşı günde 280 gram protein 
65 gram hububat yemektedir. Doktor değilim, 
bir topçu subayı olarak meşgul olurum ve çok 
kere dimlemiş imdir; Bütçe Planlama bir nevi 
mekteptir, çok şeyler öğreıtir insana. Şu vakıa
dır ki, (bir çok konferanslarda dinlediğim gi
bi) yalnız hububatla beslemen, nişastalı gıdalar
la beslenen milletler durgun, argın, yorgun, pı
sırık, uyuşuk olur. Etle, proteinle beslenen mil
letler de akıllı, aksiyoner, cevval, dinamik dur. 
Tarihi boyunca aklı ve fizik gücü ile beraber 
aksiyonıer, cesur, çalışkan olan milleti tahılla 
beslenmeye mecbur etmeye hakkımız yoktur. 
Bunu, protein ihtiyacım en kısa zamanda ver
meye, tarihî boyunca cesur, dinamik, aks'iyo-
ner olan mileti, yine aynı yapıda tutmaya 
Planlama ve mievcuit hükümetler sorumludur. 
Bu boşluğu kısa sürede doldurucu, bu ihtiyacı 

'karşılayıcı tedbirleri almaya Yüce Parlamen
to olarak ve Plancı olarak mecbur olduğumuz 
kanısını burada arz etmeye mecburum. 

Türkiye için büyük bir talihsizlik oldu. Hü
kümetlerin ciddî ve tutarlı bir planla gelmeyi-
şi, Türkiye yapışımı tamımayışı, çok kere siyasî
lerin rey hesabıma kapılışı, 1905 <ten sonra trak
törün Türkiye'ye çok girişiyle beraber maalesef 
meralar hânı yağma oldu. Bir Konyalı olarak 
Söyleyebilirim ki, Konya Ovası hamı yağma 
edildi; kırı bayırı sürüldü, üç - dört sene son
ra toprak erozyonla aktı gitti, çakıllar, taşlar 
çıktı, Karapınar Çölü de böylece meydana gel
di. Sadece Karapınar'da Osmanlı Devrinde ve 
Cumhuriyetin ilk döneminde 1,5 milyon koyun 
var iken, traktörün girişiyle o güzel yavşan ot
ları gitti, dibimde Şimalî Afrika'nın çöllerinden 
farksız eksibeler, kum çölleri doğdu ve bugün 
Devlet tekrar orayı, o yavşanı yetiştirmek bü
yütmek için milyonlarca lira harcamaktadır. 
Böylece meraların sökülüşü Türkiye için hazin 
olmuşltur. Hâlâ Türkiye'de mera hânı yağması 
vardır, meraların kadrimi bilmiyoruz. Şunu da 
açıkça söyleyeyim ki, yeni gelen Toprak Refor
mu da, maalesef hayvancılığı ihmal etmiş, hatta 
hiç hatırlamamış görünmektedir. Efendim, ta
rımım içimdedir bu hayvancılık, o yerini bula
caktır, diyor. Toprak Reformu ile hayvancılık 
özel yerini almazsa, bu reformda hiç bir zaman 
yerini bulacağına imanmıyorum. Bir kez daha 
meraların söküleceğini, hayvancılığın bir kere 
daha katliama uğrayacağını, Türk Milletinin 
etimi rüyada görecek kadar kıtlığa varacağına 
ben şahsen inanmış bulunuyorum. Bunun ge
rekli tedbirlerinim alınmasına ben inanıyorum. 
Evet, damkârî hayvancılığa geçmeye mecburuz. 
Artık meralar azaldığıma göre, mevcut bu 75 
milyom hayvanı sadece kırda, bayırda besleme
ye imkân da olmadığına göre damkârî hayvan
cılığa geçeceğiz. Ama yok.. Bu damkârî hay
vancılığa geçmek lâfla olmaz. Köylüye, hayvan
cıya damını yapacak krediyi uzun vadeli, az 
faizli olarak vermeye mecburuz. Yem sanayimi 
geliştirmeye, ucuz yem sağlamaya mecburuz. 
Bunların yeteri kadar planda yer aldığıma ve 
mevcut imkânlarla ben şahsen bunun sağlana
cağına inanmamaktayım. 

Süt hayvancılığı damda belki olur; ama 
hayvan besiciliği, yalnız dama dayanan bir hay-
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vancılık mümkün değildir, yine mutlak ve mut
lak mera lâzımıdır. Hayvancılık derken, yalnız 
dama dayalı bir hayvancılık değil, muitlaka 
önünde çayırı olan, merası olan bir hayvancılı
ğı da plancıların gelecek dönemde kollaması, 
ona göre tedbir alması lâzımdır. Maalesef hiç 
olmazsa kalan, meraların korunması, çayırların 
korunması, ıslahı yolunda daha ciddî tedbirle
rin alınmasını görmek isterim. Ve böylece artık 
«Saldım çayıra, Mevlâm kayıra» hayvancılığı 
geçti. Modern bir hayvancılığa geçerken bu ek
sikliklerle beraber teknik ve iktisadî yönleri
nin konınması gereğine inanmaktayım. 

Plancıların bir hayli mesafe almasına rağ
men, maalesef siyasî iktidarlar plancılarla pa
ralel olarak hayvancılığı koruyucu, onu hâlâ 
Nuh'u Nebi iden, Osmanlı Devrinden kalma 
mevzuat içimden kurtarıcı bir tedbire gitmedik
leri de bir vakıadır. 

Hayvancı bugiün aldığı krediyi, inanın M, 
kazanmaktan zor almaktadır. Hükümet kapıla
rından sıkıntı çekmektedir. Mamurun hışmına 
uğramaktadır. Bankacılar ona kahırla bakmak
tadır. Bir hayvan kredisiyle, Tarım Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, içişleri 
Bakanlığı bunca mevzuat ağırlığında hayvancı 
canından bezmektedir. Ehli namusa, bunu mes
lek edinene yeteri kadar krediyi en kolay yol
dan verirseniz hayvancılık gelişir; ama bu mev
zuat ağırlığını garip vatandaşımın sırtında bir 
zulüm vasıtası olarak tutarsanız, hayvancılığın 
bu kayduğıınuz planda da gelişmeyeceğini, 
köylünün o krediyi de almayacağını, mahkû
mun hapisane duvarına baktığı gibi bankanın 
uzağında kalacağını muhterem yetkililere bir 
kere daha duyurmak isterim. 

I ben millî g-elirin bu dalda % 30'a kadar çıkaca
ğı kanısındayım. 

Artık, bugünkü Et Bank Kurumu, besicili
ğe dayalı vatandaşı kolay yoldan ve normal fi
yatlardan et sağlayan Et Balık Kurumunun 
yükü çok artmış, ayakları çok zayıf kalmıştır. 
Et Balık Kurumu bundan 18 sene, 30 sene ve 
25 sene evvelki 18 - 20 milyonluk Türkiye nü
fusunu karşılayan bir Et - Balık Kurumu bu
gün, 36 milyon nüfuslu Türkiye'nin, hem de et 
kadrini biraz daha iyi bilen, tenevvür eden, ye
mek, yaşamak isteyen Türk milletinin ihtiyacını 
karşılamaktan çok uzaktır. O kadar uzaktır ki, 
garip, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için öz 
kaynaklarının dışında faizle para aldığından 
maalesef zararına çalışmakta olduğu ve yete
rince hayvancılığı da korumadığı bir vakıadır. 
Tek başına et teminiyle ve hayvancılıkla uğra
şan müessesenin; Ziraat Bankasının yanında 

, Et - Balık Kurumu olduğuna göre, artık ağır 
yükün altında bu yükü taşıyacak zayıf ayakları 
kuvvetlendirmenin zamanı gelmiş ve geçmiştir 
de... Şimdiye kadar hep yaptıklarımız lâf ola
rak kaldı, fakat Et - Balık Kurumuna da, ciddî 
bir adım atılıp el verilmediği kanısındayım. 

Türkiye'de her sene 3 milyon baş kasaplık 
sığır üretilmekte, fakat maalesef köylünün malî 
imkânı, bakma imkânı, yem imkânı olmadığın
dan hemen hemen bunun yansını genç yaşta, 
buzağı denecek yaşta kestiğinden, et olarak 
eline geçen miktar hayvan basma 31 kilodur. 
Eğer en azından bu 1,5 - 2 kiloya kadar maddî 
takatini, damını, imkânlarını verirseniz, bakar
sanız, bu 35 kiloluk et miktarının 4 aylık besi
den sonra 120 kiloya çıkacağı bugün bir çok 
deneylerden sonra meydana çıkmış bulunmak
tadır. Kocabaş hayvanları da 4 - 5 yaşma ka
dar bakar, beslerseniz, demin demiş olduğum 
70 - 80 kiloluk karkas ağırlığının 180 kiloya 
çıkacağı da bir gerçektir. 

Yine bir yıl içinde 15 milyon kasaplık koyun 
ürettiğimize göre, bunun da pek çoğu maalesef, 
acırsınız, kıyamazsınız, Türkiye'mizde haydi 
hizden geçti; ilgililerden, ama Hayvanlan Ko
ruma Cemiyeti de yoktur galiba, kuzu olarak 
kesilir. 

Bu kuzu nasıl kesilir, nasıl yenir, yiyenler 
nasıl yer bilmem yani... Ben yiyemiyorum, in
şallah onu yemek isteyenler de yiyemezler, bo
ğazlarında kalır. Bu bir katliamdır, bu bir fe-

Türkiye'de beş bin köy yalnız hayvancılık
la meşgul olmaktadır. Bununla geçindiğine gö
re, birden sanayie geçmeniz de mümkün olma- I 
yacağına göre, beş bin köyün yanma beş bin I 
köy daha ekleyerek, hayvancılık devamlı iş sa
hasıdır, insana hem zevk verir, hem verim ve- I 
rir; bu kolaylıklar sağlanırsa tanmsal bölgede 
nüfusu tutmak, büyük şehirleri de gecekondu I 
istilâsından, nüfus istilâsından kurtarmak, 
müstahsil inısanlan müstehlik yoluna getirme
mek yolunda bir baraj da kurmuş olacaksınız. 
Bugün hayvancılığımız millî gelirimizin % 15' I 
ini sağlamaktadır; bu ciddî tedbirler alınırsa | 

— 600 — 
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lâkettir. Genç yaşında ömrüne doymadan, ken
disinden beklenileni vermeden katletmek hem 
insanlıkla, hem millî anlayışla, hem de millî ser
vetle kabili telif olmayacak kadar, özür dile
rim, bir katliamdır. Türkiye'deki kuzu katliamı 
kadar dünyanın hiçbir yerinde merhametsizce, 
millî serveti korumadan, kıyam şeklinin oldu
ğuna ben şahsen inanmıyorum. 

15 milyon kuzunun sonede yarısı kuzu iken 
kesiliyor ve 8 kilo et almıyor. Et de değildir 
beyler; kuzu eti et değildir... Veteriner deği
lim, doktor değilim; et değildir. Etten bekleni
len hiç bir gıdayı kuzu eti vermez. Kesiliyor; 8 
kilo almıyor. Bu kuzu olarak kesilmese de, hiç 
olmazsa 1 - 1,5 yaşında kesilsa 8 kilo 20 kilo
ya çıkacak. 3 - 4 yaşında kesilse, bakıldıktan 
sonra, koyundan alman 18 kilo et miktarı da 30 
kilograma çıkacak. Böylece, Türkiye'de mev-
cudolan hayvancılık potansiyeli besicilikle, gı
dası ile, yemiyle, imkânlarryle hazırlanırsa, de
ğil kendimize yetmek, dış memleketlere de ih-
racetmek gibi bir imkân bulacakken, maalesef 
bunu yapamıyoruz. Öylesine yapamıyoruz ki, 3 
milyon sığımı ancak 300-400 binini bakıp, 
besleyip, kesiyoruz, 15 milyonluk koyunun da 
senede 500 - 600 binine bakıp kesiyoruz ve hem 
bu hayvanların veriminden, hem de millî bütçe
miz için sağlanması gereken imkânlardan kendi 
kendimizi mahkûm etmenin yolunda hâlâ yolcu 
olduğumuz inancındayım. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda kasaplık sığır 
ve koyunların büyük çoğunluğunun yetiştiril
meden kesilmeleri önlenirse ve yeterli tedbirler 
alınırsa, değil ki, kendi iç ihtiyacımızı karşıla
mak, komşularımızın ve Avrupa pazarlarının 
da ihtiyacını karşılayacağımız kanısındayım. 

Burada öngörülen planlar : 
Sanayi planlamasında Birinci Beş Yıllık 

Planda % 12 hedef görmüşüz, o hızı bulama
mışız, % 9'a düşmüşüz, ikinci Beş Yıllık Plan
da % 7,6 ya düşmüşüz, (32 tabloda görüldüğü 
gibi.) Bunda »da ilk defalarında hedefine vara-. 
mayabiliriz, ama yıl yılı etkiler, yıl yılı tayeder, 
eksiklerini ikmal eder, öyle zannediyorum ki, 
kısa bir tecrübeden sonra bu artışın, demin de
diğim İstırapları silici, memleketin ihtiyaçlarını 
karşılayıcı seviyeye yükseleceği kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, 1 dakikanız 
kalmıştır. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şurada 
bazı rakamlar var. Sayın Başkanım zâpa&mmz 
doldu, diyor. O rakamları okumayacağım. 

Bu plan döneminde bir makina, traktör için, 
11 135 000 000 ayrıldığını hesaba katarsak, sa
dece hayvancılık için 145 milyon liralık bir ya
tırım ayrılıyor 131 nci tabloda. Tarımsal bina
lar ve pazarlama tesisleri için de ayrılan 
1 132 000 000 bunun hesabına da koysak, yine 
hayvancılığa ayrılan miktar 1 milyarı geçmi
yor. 

Diğer taraftan gübre için yapılan fedakâr
lıkların buna yapılmadığı görülüyor. Onlara 
yapılan fedakârlığın bir miktarı buna yapılmış 
olsa, bu bire on veren, demin bahsettiğimiz 
millî bir felâketi önleyen, gıda yoksunluğunu 
gideren, hem de dış pazarlarda yüzümüzü gül
düren bir anakaynağımız olacağı kanısındayım. 

Plancılarımızı yine suçlamıyorum. Kendile
rine verilen done bu kadardı, bu doneyle bunu 
kurdular, ilgili bakanlıklar, daireler daha iyi 
isler, daha ciddî dokümanlar verirse bu nok
sanlıklarda daha titiz olacaklarını, gelecek dö
nemlerde daha ciddî planlar getireceklerine ben 
şahsen inanıyorum. 

Plancılardaki bir eksikliği şurada hatırlat
madan geçemeyeceğim. Üçüncü Beş Yıllık Plan
da veteriner hekim sayısında fazlalık var gös
terilmektedir. Halbuki fazlalık değil, büyük bir 
açık vardır. ISon duruma göre sivil veteriner 
hekim sayısı 1 630 gösterilmekte, buna muka
bil demin bahsettiğim gibi, Türkiye'de 75 mil
yon hayvan vardır, 35 milyon da kümes hayva
nı vardır. Böylece Türkiye'de bir veterinere 
43 567 hayvan, 18 411 kümes hayvanı düşüyor. 
Tablodaki aktif veteriner sayısında 251 fazla 
gösteriliyor, ama bunu Batı memleketleriyle kı
yaslarsanız, hele italya ile kıyaslarsanız, bizde 
bir veterinere düşen hayvan sayısı, italya'da 
bir veterinere düşen hayvan sayısından 7 - 8 
kat fazladır. Bunda da bir fazlalık var değil, 
açık var demektir. 

Bir de şunu düşününüz; veterineri sadece 
kendi vazifesi dışında, Türkiye içinde bulun
muş olduğu jeopolitik duruma göre en korkunç 
hayvan hastalıklarının hemen komşusu bulun
maktadır. Cenup memleketlerinden ve Doğu 
memleketlerinden gelen şap ve sığır 
vebası hastalıkları hudutlarımızı müte-
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madiyen tehdideder durur. Bu tehditler ı 
karşısında veterinerlerin canhıraş çalış
tıklarına geceli gündüzlü uğraştıklarına, emek
lerinin çoğu buna gittiğine göre, Türkiye'de 
veterinler sayısı nlormal iş hacminin üzerdmlde, ilki 
bölgeden bizi tehdit eden bu hayvan hastalık- | 
larını önleyici kişiler olarak hesaba koyarsanız, 
Türkiye'de gösterilen veteriner fazlalığının hiç 
de fazla değil, çok az olduğu görülecektir. 
Şöyle M; 

ikinci Beş Yıllık Planın öngördüğü 2 500 
veterinere karşı halem Türkiye'de 1 630 veteri
ner vardır ve 870 veteriner açık bulunmaktadır. 

Yine hal böyleyken, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
dokümanında (Sayfa 782, tablo 546) 1972 yı
lında veteriner arzı 1 785 ihtiyaca karşılık 
1 175 mevcudolduğu ve 610 fazlalıktan bahse
dilmektedir. Bu duruma göre önceki planlarla 
Üçündü Beş Yıllık Plan hayvancılık için öngö
rülen hedeflerle tutarsız ve plan prensipleriyle 
bağdaşmayan bir manzara arz etmektedir. Ya
ni Üçüncü Beş Yıllık Planın veteriner mevzuun
da fazlalık göstermesini bir evvelki planlarla 
kıyaslarsak, tkinci Beş Yılhk Planda fazlalık J 
değil, 2 500 veteriner hekim öngörüldüğü hal
de, 800 küsur noksan bulunduğu, bu kez na
sılsa bir zühule kapılmarak fazlalık gösterildi
ği kanısındayım. Bunun tetkiıküide fayda gör
mekteyim. 

Ben belki acele konuştum, arz edemedim, 
ama hayvancılık mevzuu, her türlü hislerden 
uzak olarak arz ediyorum ki, Türkiye'nin sa-
hibolduğu ve işletildiği takdirde her türlü dert
lerini sileceği, köylüyü kandıracağı, doyura
cağı, bilhassa Şark illerimMn üklim yapısı ba
kımından diğer sanayi yatırımlarında ağır tem
po ile glidişi karşi3inlda onları insan gibi yaşa
tacak, yürütecek, mevcut tabu imkânların da 
kendilerine yardımcı olması ile kısa sürede 
Şark'ı kalkındıracak yegâiKe konunun hayvan
cılık olduğunu, bu yolda hükümetlerin ve plan
ların biraz daha ayarlı ve müsait ölçlülerle ha
reket etmesini şahsım adıma arz eder, cümle
nizi saygı ile selâmlarım efenidim. (Alkışlar) j 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe, buyurun. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
1919 yılında meşhur Ziya Gökalp tevkif edi

liyor. Zindanda kızına yazdığı bir mektup var 
Ziya Gökalpln. Mektubunda: 
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«Kızım, bir gün gelecek Anadolu'nun boz

kırlarında fabrikaların bacaları yükselecek. 
Bir gün gelecek memleketin nef'ine söylenen 
sözden dolayı insanlar tevkif ediümeyecek. Bu
nu ben görmeyeceğim, sen görmeyeceksin, bel
ki senden sonra gelen bir nesil de görmeyecek 
ve fakat bir gün Türkiye'de bu tahakkuk ede
cek ve o zaman o fabrikanın bacalarında tüten 
bozr dumanlar benim, senin ve bizden sonra 
gelip bu özlemi taşıyan insanların ruhlarının ak-
sülâmeli olacaktır» diyor. 
Saygı değer arkadaşlarım, aradan 50 yıl geç

miş, yine meşhur Ziya Gökalp'in bu sözü söy
lediği yıldan birkaç yıl sonra, Atatürk'ün bu 
memleketi kurduğu günden bu yana da 50 yıl 
geçmiş. 

O günkü istatistiklere göre, Türkiye'de 14 
milyon insan yaşıyor. 14 milyon insanın % 95'i 
okur - yazar değil ve o gün Türkiye'de yaşayan 
insanların 12 milyonu karacahil. 

Söylediğim gibi, aradan 50 yıl geçiyor. 
Türkiye'de 1970 sayımlarına göre 36 milyon ki
şi yaşıyor. Bugün Türkiye'de yaşayan insanla
rın % 50'si okur - yaraz olmadığına göre, Tür
kiye'de okur - yazar olmayanın aldedi 18 mil
yon kişi. Ne oluyor 50 yıl sonra?.. 12 milyon 
cahil, 18 milyona çıkıyor. 

Saygı değer arkadaşlarım, muhterem plan
lamacılara bir hikâyemi anlatmak istiyorum. 
Ben Malatya'nın Hekimhan ilçesinin 17 hanelik 
bir köyünün çocuğuyum. Bu köyde 8 üniver
site mezunu var; 8 tane pırıl pırıl üniversite 
talebesi... Ne garip şey ki, köyde hâlâ ilkokul 
binası yok. 

içimde acı bir hatıradır; sene 1945 ilkokul 
5 nci sınıftayım. Köyümde, şimdi de olduğu 
gibi okul olmadığı için köye iki saat mesafede
ki bir köyde okuyoruz. 

5 Mşi devam ediyoruz ilkokula, ilkokul be
şinci sınıftayız. 4 tanesi köyün biraz varlıklı 
kişilerinim çocukları. Aramızda Bektaş Demir-
han isminde bir çocuk da var. 

Okula gittiğimiz zaman hoca kaldırıyor biz
leri; bilemiyoruz. Bektaş Demirhan şakır şa
kır anlatıyor ve sonra hoca elindeki cetveli 
Bektaş Demirham'a veriyor, avucumuzun içini 
kızartmcaya kadar dövüyor Bektaş Demirhan. 
Yolda gelirken biz toptan Bektaş'ı dövüyoruz; 
neden bildin de hoca bizi sana dövdürdü, diye. 
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Günler geçiyor, aylar, yıllar, seneler geçi
yor. Olanak buluyorum, okuyorum, avukat 
oluyorum, bugün millî iradenin temsilcisi ola
rak Mecliste bulunuyorum, ama o; dün benim, 
avuçlarımı döven Bektaş Demdrhan bugün Ma
latya'ca bir ilkokul mezunu olarak Postahane-
de PTT dağıtıcısı. 

İnanıyorum ve biliyorum ki, o gün avuç
larımızı döven Bektaş Desmirhan imkân ve fır
sat eşitliği bulabilseydi bugün belki bendim gi
bi bir avukat, belki benden daha ileride bir 
teknik adam, belki şu sıralarda oturan genç 
nesiller, yetişmiş insanların arasında iyi bir 
planlamacı olurdu. 

İnanıyorum ki, o ıstırap çeken insanların 
arasından yetişerek gelen bir insan olarak, 
planlamayı hazırlarken masa başında depl, Ma
latya'nın Hekimhan kazasının Deveci köyünde 
o günlerin ıstırabını çekerek gelmiş bir Bektaş 
Demirhan olarak daha insancıl, daha insanlı
ğa yaraşır, daha memleket sever bir insan ola
rak bu planı vaz'ederken katkida bulunundu. 

Sevgili arkadaşlarım, 50 yıl önde Ziya Gö-
kalp'in söylediği lâfı söyledim, ama görüyorum 
ki, Anadolunun o boz kırlarında fabrikanın ba
caları değil, jiple yürüyebilecek bir yolu dahi 
yok. 

Karayolları Planlamaya benim seçim böl
gem olan ve benim daha iyi bilmem lâzım gelen 
o yolların yapımı için 100 küsur milyon lira pa
ra koyuyor. Planlamaya sunulduğu zaman, 
Planlamadaki buna vazeden, buna hüküm ko
yan insanlar o yolun, o yolda geçenlerin ıstıra
bını hissedeımedifcleri için, fiilen yaşayamadık
ları için, fiilen göremedikleri; için, maalesef, 
maalesef, ne konulması lâzım geliyor, ne ya
pılması lâzım geliyor, onu bilme imkânından 
mahrum olan insanların yapabileceği ölçüde bir 
plan hazırlıyorlar. Ve o zaman bacalannda boz 
duman tütmesi lâzım gelen ve bunun özlemini 
taşıyanların ruhlarının aksüianMi olması lâ
zım gelen dumanlar yerine jiplerin gidemediği' 
kağnı arabalarının gıcırtıları arasında boz du
manlar tüten yollar halinde kalıyor benim Ana-
dolum. 

Bir kitap okudum; meşhur yazar Amerika
lı Miss Luke yazıyor. Diyor ki; «Ben Türkiye'yi 
ve hele hele Anadoluyu minareler ülkesi bilir
dim. Gittim, gezdim oraları ve gördüm M, 

Türkler kendilerine bir plan yapmışlar. O pla
nın tahakkuku için, o hedefe varmak iÇin çalı
şıyorlar, çabalıyorlar. Belki bu o ırkın özeli
ğinden geliyor.» diyor. Ve burada diyorum ki, 
başka milletlerin büyük yazarlarının hasletle
rinden bahsettiği bu memleketin çocukları, ne
den 50 yıl sonra 50 yıl evvelkini aratacak du
rumda ; 50 yıl evvel 14 milyon olan nüfusun 12 
milyonu cahil iken şimdi bu cahil adedi 18 
milyona çıkıyor?.. 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1860. Bir gün 
Japon kara sularını Ruslar, Amerikalılar, inlgi-
lizler istilâ ediyor. Hükümet istifa etmiş, halk 
galeyan halinde. Meşhur Mi. ka'do o zaman Ja
pon imparatoru. Halk dayanıyor saraya: «Ey 
imparator Mi. ka'do! asırlardır Japon MÜlelti-
nin dünyanın en asil milleti olarak kahul etti
niz ve bizi Güneşin oğlu olarak yönelttiniz. Bu
gün düşman kara sulanınızı istilâ etmiş, bizi1 

esir almak istiyorlar, teslim olmamızı söylüyor
lar. Hükümet istifa etmiş, yönetimi eline al, 
düşmanları kov» diyor. 

Meşhur Mi. Ka'do'nun bir söylevi var o 
gün : 

«Ey Japon Milleti, doğrudur; asırlardır Ja
pon Milletini idare etmişiz. Asırlardır Japon 
Milletini dünyanın en asil milleti olarak gör
müşüz Ama kapalı asırlar arkasında dünyanın 
dev devletleri çelik zırhlara bürünmüş silâhlar
la bir anda maddî manevî olanaklarımızı, ma
betlerimizi mahvetmeye muktedir, çıka gelmiş
ler. Japon Milleti birbirini sevmie hasletinden 
mahrum topluluklar haline gelmiş.» - Japon Mil
leti birbirini sevme hasletinden mahrum toplu
luklar haline gelmiş; - «Bu ahval içinde size su
nacağım tek şeyim var; göz yaşlarım..» diyor 
ve teslim oluyor. 

Bunu söylemekteki kastım şu muhterem ar
kadaşlarım; eğer biz, bu ülkede tabanla tavan 
arasındaki farkı her geçen gün biraz daha faz-
ılalaştırırsak, fakiri zengine muhtaç ve ona kin 
Ve nefretle bakan hale getirirsek ve tarihin te
kerrürden ibaret olduğu mutlak olduğuna gö
re, büyük insanların sözleri bu yönde tahakkuk 
ettiğine göre birbirimizi sevme hasletinden 
mahrum hale düşersek işte o zaman felâket 
kopar. 

Bunun için şunu söylemek istiyorum : 
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5 senede bir Planlamanın eline fırsat geçer, 
5 senede bir ülkenin dertlerini, davalarını kitap
larda dile getiririz. Millî iradenin temsilcileri 
üzerinde görüşlerini ifade ederler. Plan tahak
kuk eder, tatbik edilir. Aradan 5, 10, 20, 50 yıl 
geçer, yerimizde sayarız. Eğer sırf Planlamada 
kâğıt üzerinde çizildiği gibi yazılır ve bunun 
tatbikatı öngörülmezse, neferin nerede yapılma
sı bielirtilmezse, önerilmiezse, hele bele geri kal
mışlığın ıstırabını çeken Doğunun dertlerine 
el atılmazsa bu ıstırap böyle devam edip gide
cektir, 

Şöyle bir karıştırıverdim saygıdeğer plan
lamacıların yazdıkları kitabı. Maden Tetkik 
Arama Enistitüsünde bir tetkikatta bulundu. 
Yiıne seçim bölgemde, Malatyanm Hasançelebi 
Nahiyesinde bir demir madeni bulundu. Bu de
mir madeni Türkiye ide mevcut demir maden 
rezervlerinin tümünün asigarî iki katı, hatta üç 
katı mesabesinde bulunuyor. 

Bu madenin bir özelliği var; yüzde 24. Plan
lamanın neyi alması lâzım geldiğini, bir teknik 
adam değilim bir hukukluyum, düşünerek söy
lemek istiyorum ve hukuk mantığı ile bileştiri
yorum ve onun için bunu arz etmek işitiyorum. 

Şimdi bir mıknatıslama usulü tatbdlk edil
diği takdirde arz etıtiğim bu maden yüzde 24' 
ten yüzde 65'e çıkıyor. Halihazırda 100 milyon 
ton rezeHv cevher bulunmuş burada. 1 milyar 
tona çıtana ihtimali var denir MTA'ca. Türkiye' 
de mevcut maden rezervlerinin tümü 300 mil
yon ton olduğuna göre 1 milyar ton maden re
zervinin bulunduğu iddia edilen Hasançelebi 
mıntıkasındaki maden Türkiye'de bulunan ma
den rezervlerinin 3 misli oluyor söylediğim gi
bi. 

Ve muhterem arkadaşlarım, bilir misiniz ki, 
Ereğli Demir - Çelik fabrikasının bir yıllık iş
letme kapasitesi 1 milyon tondur. Şu halde söy
lediğini maden bir demir - çelik fabrikasını 100 
yıl işletebilecek kapasitede bugünkü haliyle. 
Ama bu madenin mıknatıslaması yapılmadığı 
takdirde yüksek fırına sunma imkânı yoktur. 

Şimdi üçüncü demir - çelik fabrikası yapıl
makta, dördüncü, beşinci, altıncı, birkaç fabri
kanın da temellerinin atılması lâzım geliyor bu 
beş yıl içinde. Fabrikayı nerede kurarsanız ku
runuz, bu madenleri işletebilmeniz için evvelâ 
bir mıknatıslama usulünden geçirmfeniz iktiza 
etmektedir. Malatyada alacağınız bu madeni 
İskenderun'a naklettiğiniz takdirde bir ton 
madenden 500 kilo maden, 500 kilo toprak çık
tığına göre, götüreceğiniz 1 milyon tonun 500 bin 
tonu toprak çıkacaktır. E, şu halde, götürdüğü
nüz yerde daha mıknatıslama usulü, sistemi tat
bik edilmeksizin, yüksek fırına verme imkânınız 
da bulunmadığına göre, o götüreceğiniz yerde 
de aynı muameleyi yapmak mecburiyetindesiıniz. 

Gönül arzu ederdi ki, bir kaç demir - çelik 
fabrikasının kurulması lâzım geldiği bahsedi
len bu 5 yıllık planlamada Türkiye'de bulunan 
maden rezervlerinin 3 misli madeni sinesinde 
barındıran bu beldenin madenlerinin nasıl işle
tilmesi lâzım geldiğine ait bir kayıt bulunsun, 
bir satırla olsun geliştirilsin.. Onu da bulama
dık, faikat son cümlem ile dileğimi tamamla
mak istiyorum. Fabrikadan da nasibimizi al
mak istemiyoruz, öyle bir dileğimiz de yok ama, 
lütfetsin planlama uzmanları Sivas'tan başla
mak suretiyle Kangal - Hekimhan ve Malatya'
ya kadar arabalarıyle bir gidiversinıler, bu iki 
il arasındaki yolun, asgarî 4 ilçeden geçmekte 
olan bu yolun ıstırap verici halini seyretsinler. 
IBunu seyretmeleri bize yapacakları fabrikadan 
dalha geçerlidir bizim için. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının tümü üzerinde bugünkü programımız 
saatleri içinde konuşmak isteyen başkaca sa
yın üye bulunmadığı cihetle, 20 Ekim 1972 
Cuıma günü saat 10,00'da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 21,13) 

- * * • » 
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