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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'e; dönüşüne 
kadar, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne kadar, 
Başbakan Ferid Melen'in; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara'nın, vekillik etmeleri
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeleri bilgiye sunuldu. 

'Sayın üyelerden bazılarına hizalarında gös
terilen sebep ve sürelerle izin verilmesine dari 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Planının (3/906), (S. Sayısı : 747) tümü üze
rindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

Grup Başkanvekillerinin, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı görüşmeleri münasebetiyle 
evvelce kabul edilmiş olan gece mesaisinin kal
dırılmasına dair önergesi kabul edildi. 

21 Ekim 1972 Cumartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,50'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Vahit Bozath Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı

yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu 
(1/708) (S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 
20 . 10 . 1972) (Gündeme) 

2. _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı JTürk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31.7.1970 
tarih ve 1323 sayılı Kanunla değişik 137 nci 

maddesine ek 7 sayılı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/687) (S. Sayısı : 751) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 10 . 1972) (Gündeme) 

3. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 do
ğumlu Boğazlıyan kazası Deveci Pınarı köyü 
Eiüıfusuna kayıtlı Abdülkadir Şener hakkında 
özel Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 10 . 1972) (Gündeme) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 150 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 -1977) Kal
kınma Planının 16 .10.1962 tarihli ve 77 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başkanlık tezkeresi ve kalkınma Planı ile Cum-
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huriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Plan Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/906; Cumhuriyet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 
747) (1) 

BAŞKAN — 3 ncü 5 Yıllık Plan üzerinde
ki müzakerelere devam ediyoruz. Söz sırası, 
kendi sırasını Sayın Hüseyin Abbas'a vermiş 
olması dolayısıyle Sayın Hüsamettin Akmum-
cu'nundur. Buyurun Sayın Akmumcu. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun dö
nemli kalkınmanın ve 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma 
ma Planının temel hedefleri ve stratejisi hak
kında şahsî görüşlerimizi açıklamak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyoruz. Hemen şunu ka
bul ve itiraf edelim ki, usun vadeli bir kalkın
manın ve 3 ncü 5 Yıllık Planın üzerinde mil
letvekillerine yeteri kadar tetkik imkânı ve
rilmemiştir. 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı ile 
alâkalı olarak tevzi edilen kitap, birkaç gün 
evvel elimize verilmiş ve birkaç gün sonra 
da bu mevzu üzerinde görüş ve kanaatlerimizi 
açıklamaya davet edilmiş bulunuyoruz, Bn. ka
dar hayati ehemmiyeti hai'z bir meselsde görüş 
ve kanaatlerin açıklanması için arz edilecek ma
lûmatın en azından 3 ay evvelinden verilmesi 
gerekirdi. Hiç olmazsa 3 ay tetkik edilir, ihti
sası dahilinde bulunmayan arkadaşlar müte
hassısları ile konuşur, şahsî görüş vs kanaat
lerini açıklamak imkânına bu suretle sahibola-
bilirlerdi. Maalesef böyle bir imkâna, tetkik 
imkânına sahibolmadah hafif bir temasla gö
rüşlerimizi ve kanaatlerimizi açıklamak mecbu
riyetinde kalacağız. 

Malûm olduğu üzere kalkınmanın bir mad
dî, bir de manevî tarafı vardır. Bizim kal
kınma planında esas olarak alman husus bü
tün içtimaî ve siyasî hadiseleri iktisadî hadi
selerin gölgesi mesabesinde gören maddeci 
bir görüşten hareket edilmiştir. Temel fikir 
olara,k madd* görücü ele alınmıştır. Bütün iç
timaî ve siyasî hadiseler iktisadî hadiselerle 
izaha kalkışılmıştır. Bu sözlerimiz elbettekl 
iktisadî hadiselerin içtimaî ve siyasî hayatımız
da yerj yoktur manasına katiyen gelmez, 

(1) 747 S. Sayılı basmayazı 147 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

Muhakak ki, iktisadî hadiBÜerin içtimaî ve si
yasî hayatımızda yeri vardır. Ancak, ağırlık 
noktasını maddî tarafı değil, manevî tarafı 
teşkil etmektedir. 

Şimdi bunu bir misalle arz etmek isteyece
ğim. Dikkat edilirse geri kalmışlık itibariyle 
durumumuz cidden elem vericidir. Fakat 1 nci 
5 Yılık 2 nci 5 Yıllık Kalkınma planlarında 
esas olan zihniyet bir millî tasarruf zihni
yeti değil, millî israf zihniyetidir. İsraf zihni
yeti o derece ileriye varmıştır ki, köylerimizin 
suyu dahi yokken, bunlar dahi planlanamazken 
Ankara'da Devlet bale opera mekteplerine 
milyonlarca lira ayrılmış, izmir'de yüz milyon
larca liraya kapalı spor salonları yapılmış, 
vilâyetlere yüz milyonlarca liraya spor salon
ları tanzim edilmiş, istanbul'a en nihayet bil
diğimiz yanan Kültür Sarayı yapılmış. Ama 
memleketin maddî ihtiyaçlar bakımından hangi 
seviyede bulunduğu katiyen düsünülememiş-
tir. Bu bakımdan zihniyet çok mühimdir. Zih
niyet ise manaya,, maneviyata taallûk «der. Bu 
bakımdan Planda esas olan görüşün mane
viyatçı bir görüş olması lâzımgslirdi. Manevi
yata gereken alâka gösterilmemiş ve lüzumlu 
yer verilmemiştir. 

Uusun vadeli Kalkınma Planı ve 3 ncü 5 
Yıllık Kalkınma Planının tsmel hedefleri ve 
stratejisi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
olan alâkamız zaviyesinden ele alınmış, o şe
kilde mütalaa edilmiştir. Ve bu 22 senelik bir 
perspektif içine alınmış bulunmaktadır, Biz 
22 sene içerisinde gerek Avrupa'da, gerek Tür
kiye'de cereyan eden hadiselerin tam plan esas
larına uygun olarak cereyan edeceğini nere
den tahmin ve tasavvur ediyoruz da böyle bir 
kalkınmayı tasarlayabiliyoruz, bu kadar uzun 
vadeli olarak? Bu kadar uzun vadeli olarak 
tasarlanması planın muvaffakiyetsizliğini te
min edici başlıca âmillerdendir. Ve bu maa
lesef nazarı itibara sureti katiyede alınmış de
ğil. 

Bir de dış kaynaklara bağlı, muhtaç devlet 
vasfından silkinmek mecburiyetindeyiz. Demin 
arz ettiğim gibi birtakım 2 nci, 3 ncü, 5 nci 
derecede kalan işlere sarf edilen milyonlarca 
lirJalar en hayatî meselelerimizde sarf olunmaz 
oluyor. Fakat biz Türkiye de Hükümetlerin de 
dışında kalan birtakım milletlerarası güçlerin 
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tesir icra ettiği kanaatini taşıyoruz. Eğer böyle 
fcdr kanaate sahibolmanıış olsak İzmir Halfcapı-
nar^da 250 - 300 milyon lira, Erzurum'da 90 
milyon liralık kapalı spor salonları, Ankara'da 
muayyen bir mutlu azınlığı eğlendirmek için 
her sene 50 milyon lira bale mektebine verilir
ken bu memleketin 600 bin çalışan kafasının, 
işleyen bileğinin Avrupa'ya göç etmesine göz 
yumulmaydı. Vicdanlardaki hassasiyetleri kay
bettiren, millî duyguları rencide eden, zedele
yen birtakım milletlerarası güçlerin tesir icra 
ettiğini görebiliyoruz. Bunu başka türlü izah 
mümkün değildir. Zira dikkat edilirse 27 Ma
yıs sonrası 1962 senesinde Ankara'da toplanan 
Sanayi Kongresinde şimdi Sanayi Kalkınma 
Bankamızın umumi müdürü olan şahıs kürsüye 
gelmiş ve demiştir ki şimdi size takdim edece
ğim zat büyük sanayi görüşlerine sahibolan bir 
şahsiyettir, bu Türkiye'nin ilerlemesinde ve 
kalkınmasında çok büyük parlak fikirleri var
dır, biz o zatı kürsüye davet edelim, o zatın 
fikirlerinden istifade edelim demişlerdir. Kürsü
ye alkışlar arasında bir yahudi çıkarılmıştır, 
o yahudi Türkiye Vie sanayiin inkişaf edeme
yeceğini, bir ziraat memleketi olduğunu, şeftali 
ekiminin bu memleket için büyük faydalar do
ğuracağını söylemiştir. O arada Ankara Kırık
kale kazasının delegesi olan bir yüksek mühen
dis ayağından çıkardığı postalı bu hain yahu-
dinin kafasına atmıştır. 

Demek ki Sanayi Kongresi gibi bu kadar 
ciddî ve mühim bir kongrede Ankara'da bir ya-
hudiyi alkışlar arasında kürsüye çıkartan hain 
zihniyetin mümessili bugün Kalkınma Banka
sının umum müdürü olarak çalışabiliyor bu 
memlekette. Biz meseleleri parça parça ele alıp 
bir sathî görüşle ortaya koyup şunları kabul 
edersek memleketin iktisadî hayatında müessir 
âmillerdir, ilerlememizi temin edecektir, iktisa
dî inkişafımız bu yoldan sağlanacaktır demek 
bir mâna ifade etmez. Meseleleri seyir akışı iti
bariyle ele almak, bizzat menşeinde tetkik et
mek lâznngelir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık planlarda neden 
bu memleketin ihtiyacı olan traktör fabrikasını 
kurma imkânına sahiıbolamadık? Traktör fab
rikasını kuracak olan firma vaktinde kurma
dığından dolayı yaptığımız mukaveleyi iptal 
öden bir kararname tanzim ettik. PeM bu mem-
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lekete ne getirdi? Traktör imalâtını 10 sene 
daha geriye attı, montaj sanayiinin iktisadî ha
yatımızı sömürmesine sebeboldu, döviz zayiatı
nı tsnıiin etti. Başka neyi temin etti, onu soru
yorum? Böyle Birinci, ikinci, Üçüncü Beş Yıl
lık planlar Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
olan münasebet ve alâkalar, Avrupalı bir devlet 
haline getirilececeğiz düşünceleri gibi yuvarlak 
ve toparlak lâfların altında bu memleket Avru
pa'ya peşkeş çekiliyor. Avrupa'nın sömürgesi, 
eyaleti haline getirilmek isteniyor. Acaba Türk 
Milleti katma protokolü kabul edecek mi? Kat
ma protokole yer yer mukavemet etmeyecek 
mi? Milyonlarca şahit kanı ile yoğurulmuş bu 
mübarek topraklar ki Avrupalılar tarafından 
satınalınacak, Avrupalılar gelip nüfus kesafeti 
itibariyle bM az gördüklerinden dolayı ve 
maddî güçleri de fazla olduğundan dolayı iste
dikleri kadar gelip yerleşecekler, istedikleri 
iktisadî hayatımızda hâkim unsuru haline gele
cekler, ondan sonra biz bundan iktisaden istifa-
ds etmiş olacağız. Biz sadece bu işin işçiliğini 
yapacağız. Bunun adını açıkça koymak lâzım-
gelirse bu bir katma protokol değil, vatan sa
tışı protokolüdür. Bunun üzerine dikkatle eğil
mek lâzımgelir. Kuvvet, maddî güç den
gesi temin edilmiş midir? Katiyen edile
memiştir. Bizim Avrupa'ya göndereceğimiz, 
orada çalıştıracağımız iş adamımız var 
mıdır, orada fabrika kuracak takati
miz var mıdır? Biz ancak oraya işçi olarak gi-
debiliyoruz. Avrupa gelecek ve Türkiye'yi böy
lelikle istilâ edecek. Meselenin en mühim nok
tası burasıdır. Bu itibarla Üçüncü Beş Yıllık 
Planın tamamen Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile yapılan katma protokol zaviyesinden müta
laa edilmemesi lâzımgelir. Esasen katma pro
tokol hakkında Devlet Planlama Teşkilâtı 5 ta
ne tebliğ çıkardı ve bu tebliğlerin de katma 
protokolün millî haysiyetimize uygun düşme
diğini, hükümranlık haklarımızı zedelediğini, 
taviz dengesinin bizim aleyhimize olduğunu, bi
zim sanayi mamullerimizin 12 sene sonra reka
bet gücüne sahibolamayacağını neşrettiği tebliğ
lerle izah etti. Ama biz, Devlet Planlama Teşki
lâtının karşısında yer aldık. Komisyon Başka
nı Sayın Aydın Yalçın buraya çıktı, «Devlet 
Planlama Teşkilâtı, devlet içinde devlet midir» 
dedi. Devlet Planlama Teşkilâtı devlet içinde 
devlet değildir ama, bir mütehassıs kadrodur. 
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Eğer ona lüzum yoksa devlet içinde devlet ola
rak görülüyorsa Planlama Teşkilâtının mevcu
diyetine ne lüzum var. Onu kaldırmak gerekir
di. 

Demek ki, Devlet Planlama Teşkilâtının ih
tisasa, ilme dayanan görüş ve kanaatlerine yer 
verilmiyor, siyasî iktidarın verdiği emir gere
ğince Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı şu 
esaslar dahilinde tanzim edilecektir, diye sade
ce emir veriliyor. Bu da ilme, ehliyete hürmet
sizlikten ileri gelir. 

Şimdi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
bir yerinde aynen şöyle deniyor; «AET ile tam 
üyelik gerçekleştiğinde mal ve üretim faktörle
rinin toplulukta serbest dolaşımı sağlanacak 
ve Türkiye, diğer üyelerle birlikte siyasal bir
leşmeye giden ve Türk tarihinde yerini bir ter
cihin yapılmasını gerektiren bir dönemece va
racaktır.» Burada hemen şunu söyleyeyim; o 
dönemece bu memleketi getirecek hiçbir kuvvet 
yoktur, olamayacaktır. Bu memleketin millî 
güçleri buna mani olacaktır. Bunu bu kürsü
den Türk Milleti adına ifade etmekle şeref du
yarım. Ve yine orada deniyor ki; «Tam üyelik 
gerçekleştiğinde sermaye, müteşebbis ve işgücü 
gibi üretim faktörlerinin dolaşımı yanında mal 
ve para hareketleriyle kişilerin yerleşmesi, üye 
ülkeler arasında serbest olacaktır.» Katma pro
tokolün 41 nci maddesiyle tanınan bu serbesti-
yeti de, Türkiye'de tahakkuk ettirecek güçte 
Hükümetin teşekkül edeceğine inanmıyorum. 
Millet bunların dışında ve uzağındadır. Aziz 
milletimiz katma protokolü eline almış, bütün 
muhteviyatiyle inceden inceye tetkik etmiş de
ğildir. Bu tetkikatrnı kısa zamanda yapacaktır 
ve kanunun bahşettiği imkânlar içerisinde di
renme gücünü de kullanacaktır. Bu memleketi 
hiç kimse Avrupa'ya sömürge ve eyalet yapa
mayacaktır. Biliyorsunuz, beynelmilel güçlerin 
en büyüğü, dünyayı idare eden güç «Milletler
arası YaJhudilik» gücüdür. Amerika'da Cum-
hurfbaşkanı adayları arasındaki çekişme bir ne
vi, İsrail'e yaranma çekişmesidir. Hangisi da
ha çok İsrail'e yaranırsa daha çok rey alaca
ğı kanaatini taşımaktadır. Amerika, Yahudi 
hâkimiyeti altında inlemektedir. Amerika'da iç 
mücadele vardır. Henri Ford, «Beynelmilel Ya
hudi» adlı kitabında bunları açıkça koyabilmiş
tir. Fakat bunun kefaretini de hayatiyle öde
miştir. O da ayrı mesele. Fakat, şimdi biz böy

le beynelmilel güçlerin tesiri altında kalacak 
bir millet değiliz. Biz, «ittihat ve terekM» çete
si devrinde Türk, Rum, Ermeni, Yahudiyi gör
dük. Bu Ruz-u ruşeni nakaratım bu memlekette 
yeniden tekrarlatmayacağız. Milletim nev'i be
şerdir, vatanım ruyi zemin düşüncesini hiçbir 
iktidara hareket noktası ittihaz ettirmeyeceğiz. 
Millet olarak bunu böyle biliyor, böyle düşünü
yoruz. Bizi aldatmak, kandırmak için karşımı
za çıkanların biz de karşısına mertçe çıkıp yüz-
lerindeki maskeyi indireceğiz. 

Bu itibarla, şunu hemen ifade edelim ki; 
millî ahlâkın kökleşmesinden, yerleşmesinden 
çekimliyor. Onun için bu memlekette, sağ bir 
tehlike olarak gösterilmek isteniyor. Niye gös
terilmek isteniyor? Tam, renksiz kozmopolit 
bir Avrupalı tipinde insan yetiştirme gayreti 
içinde bulunulduğu için. Size misalini verece
ğim; ingiltere Parlamentosu neyi konuştu, bir 
erkeğin diğer bir erkekle evlenmesi meselesini 
konuştu ve bir erkeğin diğer erkekle evlenme
sine karar verdi... Şimdi onların miras hukuku 
üzerinde duruyor. Amerika'da da aynı vaziyet 
var, Amerika'da da bir erkeğin diğer bir er
kekle evlenmesi isteniyor. 

Şimdi, bizim bu Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planımnda ele alman ahlâk sistemi hangi 
ahlâk sistemidir, onu soruyorum. Millî ahlâk 
sistemi midir, yoksa beşerî bir ahlâk sistemi mi
dir? Gidiş ve istikamet Avrupai bir ahlâk sis
temidir, beşerî olmaktan da uzaktır, tamamen 
süflidir. Bizim tarihî kıymetlerimiz vardır, 
biz mazisiz, uydurma bir millet değiliz, köklü 
bir milletiz. Yüzlerce senelik geniş bir maziye, 
âdete ananeye, örfe sahibiz. Bizim ahlâkımı
zın temelinde islâm ahlâk ve fazileti vardır, is
lâm ahlâk ve fazileti bu memlekette ne kadar 
kökleşir, ne kadar yükselirse, ferdî ahlâk bakı
mından, ailevî ahlâk bakımından islâm ahlâk ve 
faziletinin rehberliğini ne kadar ehemmiyetle 
ele alırsak, milletimizin maddî ve manevî sa
hada yükselmesine o nispette büyük hizmette 
bulunmuş oluruz. 

işte demin biz, maddenin manaya değil, ma
nanın maddeye hâkim olması lâzımgeldiği dü
şüncesini, bu fikri esas olarak aldığımız için 
izah ettik. Bugün Avrupa'nın neresinde biz 
ahlâki görüyoruz. Avrupa bir ahlâk sefaleti 
içinde yüzüyor. Amerika bize yalvarıyor, «Ne 
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olur afyonu ekmeyin de bizim gençliğimiz uyuş- i 
turucu maddenin müptelasıdır, esiridir, onu 
kullanmasın, o imkândan mahrum olsun. Biz, 
zabıta tedbirleriyle uyuşturucu maddenin kul
lanmasına mani olamıyoruz» diyor. Zahirî mâ-
nasıyle Amerika'nın dediği budur. Ama ben 
bir narkotik şube müdürü ile yaptığım konuş
mada; Amerika'da en azından 20 çeşit sentetik 
uyuşturucu maddenin var olduğunu öğreniyo
rum. Demek ki, Amerika gençliği manevî bir 
buhran içerisindedir, Avrupa gençliği manevî 
bir buhran içerisindedir. Bu durum karşısında 
biz mi, bu Avrupa'nın, Amerika'nın ahlâkını I 
kendimize örnek ittihaz edeceğiz. Kıymet hü
kümlerimizi Avrupa'nın, Amerika'nın bu süfli 
ahlâkı esaslarına mı istinadettireceğiz. Buna 
imkân var mı? Elbette ki, kendi millî hüviye
timizi, millî benliğimizi idrak edeceğiz ve onun 
şuuru içinde yaşayacağız, Bunun içinde millî 
mefahirimize, millî tarihimize, âdetlerimize, I 
ananelerimize kıymet vereceğiz, yeni nesli bu 
ruh köküne bağlı olarak imanlı nesiller, tslâm 
ahlâk ve faziletine bağlı nesiller halinde yetiş
tireceğiz.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Hilâfeti 
getirmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
hilaftten bahsedilmedi, Sayın Akmumcu, süre
niz doldu efendim lütfen tamamlayınız. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Zaman müsaade etmediği için sözlerimi tamam
lamak mecburiyetinde kalıyorum. Burada bir -
iki noktaya daha temas etmek isterim. 

Yabancı sermaye ve ithalat mevzuu: Yaban
cı sermaye ile alâkalı olarak Beş Yıllık Kalkın
ma Planında şunlar söylenmektedir: «Yüksek 
vasıfta işgücünü işbaşında eğitmesinde ve dış 
pazarlara cilasında işbirliği yapacağı bir ortak 
olarak kabul edilecektir.» Acaba bu, Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık Planlarda da yabancı ser
maye aynı şekilde de kabul edildi mi? Yoksa 
yabancı sermaye bir - iki senede kendisini amor
ti edecek şekilde maddî imkâna anı kavuşturul
du. Bunu iyi düşünmek lâzım, bu Üçüncü Beş 
Yılık Planda yabancı sermaye görüşü hiç bir 
zaman Birinci ve ikinci Plan tarafından teyide-
dilen bir görüş olmamıştır. Bununla şunu 
demek istiyorum; yani fiilî neticesi bakımından 
Üçüncü Beş Yıllık Plandaki yabancı sermaye I 
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görüşü de, Birinci ikinci Beş Yıllık planlardaki 
neticelere müncer olmasın. Temennimiz budur. 
Biliyorsunuz yabancı sermaye Colo Cola'ya Pep-
si Cola'ya Tuborg birasına kadar inmiştir. 

Bir diğer mevzu da ithalat mevzuudur, itha
lat Türkiye'de bir özel sektörün ihtiyacı bir de 
kamu sektörünün ihtiyacı için yapılıyor. Şim
di, kamu sektörünün ihtiyacını karşılamak için 
yapılan ithalâta aracıya ne lüzum var? Vaktiy
le Sağlık Bakanı, direk ticaret ataşelikleri vası
tası ile yaptığı ithalât dolayısayle - 13 milyon 
liralık direk ithalâttı - dedi ki, «Eğer aracı 
girse idi, 29 milyona gelecekti. 

Şimdi, demek ki, 13 milyon liralık ithalâtta 
bir tek aracının araya girmesiyle 16 milyon lira 
Devlet kesesinden israf edilmiş oluyor. O hal
de kamu sektöründe ithalâtta Devletçiliği esas 
alacağız, («Bravo» • sesleri) 3,5 yahııdiye, 
Rum'a millî gelirimizi peşkeş çekmiyeceğiz. Biz 
yiyemedik alın buyurun siz yeyin demiyece-
ğiz. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, sürenizi aştı
nız efendim. Tamamlayınız. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendim, birkaç dakikanızı rica edeyim. 

BAŞKAN — Sürenizi beş dakika aştınız 
efendim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Şimdi ithalât mevzuu çok mühim, belki bu hu
susta diğer arkadaşlarımız gereği kadar üzerin
de durur mu bilmiyorum.,. 

BAŞKAN — Tekrar söz alırsınız Sayın Ak
mumcu, prensiplerimizi bozmayalım efendim. 
Lütfen konuşmanızı bir cümle ile tamamlayınız. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Şimdi, netice itibariyle üzerinde durmak iste
diğimiz ve ifadeye çalıştığımız husus: Üçüncü 
Beş Yıllık Plan millî bir hüviyet taşımadığı, 
birtakım hayâli esasları hareket noktası ittihaz 
ettiğidir. Bu itibarla Üçüncü Beş Yıllık Plan
dan istenilen maddî kalkınmayı temin edecek 
güçte tatbikat göremeyeceğimi ifade etmek is
liyorum. Ne kadar nikbin olursam olayım. Vak
tin bitmiş olduğundan dolayı sözlerimi burada 
kesmek mecburiyetinde kaldım, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, bir dakikanı
zı rica ediyorum, küsüden ayrılmayınız, efen
dim. 
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Konuşmanızın bir yerinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ilgili Katına Protokol için, «bu bir 
katma protokol değil, bir vatan satma protoko
lüdür» dediniz. Aslında bu Protokol Meclisi
mizin de tasdikinden geçmiştir ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine malolmuştur. Bu itibar
la Meclislerimizi küçük düşüren bu sözünü geri 
almanızı rica ediyorum. 

HÜSAMETTİN AKMUMCÜ (Devamla) — 
Efendim, şimdi bunu izah edeyim.. 

BAŞKAN — izah edilecek tarafı yok, lüt
fen geri alınız, aksi takdirde içtüzüğü uygula
mak zorunda kalacağım. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Efendim, neticesi bakımından diyorum... 

BAŞKAN — Neticesi bakımından.. Bu kabili 
münakaşa değildir Sayın Akmumcu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararı olmuştur, 1448 
sayılı Kanuna konu olmuştur, bunun münakaşa 
edilecek tarafı yoktur, geri alacaksanız alınız, 
almayacaksanız içtüzük gereğince işlem yapaca
ğım efendim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Al bitsin Ak
mumcu, yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN — Bizi bekliyorum efendim. 
HÜSAMETTİN AKMUMCÜ (Devamla) — 

Vani biz, Katma Porotokolu.. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen bir cümle ile 

ya geri alınız.. 
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 

Katma Protokolün müncer olacağı netice ba
kımından ifade ettik. 

BAŞKAN — Efendim o düşünceniz olabilir. 
Ancak bu protokolü o şekilde niteleyemezsiniz, 
bu beyanınızı lütfen geri alınız. Sizin de üyesi 
bulunduğunuz Meclislere saygılı olmanız bakı
mından bu bir vecibedir Sayın Akmumcu. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Münakaşaya sebebiyet vermemiş olmak için geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun efen
dim. 

Sayın Avşargil? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına buyurun Sayın Oral. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA HÜDAİ ORAL (Denizli) -^ Sayın Baş-

kan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk 
Pantisi Grubu adına Üçüncü Beş Yıillık Plan 
ıhaMondalki görüflerimiain diğer bir kısmını da 
sunmaya çalışacağım. 

22 yıllık toiır perspektife ve straitejiye göre 
hasırlandığı ifade ©dilen Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, özgür demokratik rejimin 
tüm koşullan ile uygulanması dönemine yenli
den geçişi gerçefMeştirmek içtin çaba harcadı
ğımız geçiş rejiminin koşulları altında parti-
îerüstü Hükümet anlayışı ve uygulaması içinde 
geçen bar dönemde Yüce Parlamentomuza su
nulmuş bulünuyoır. 

Planın ilke, hedef, politika tedbirleri ve si
yasal tercihlerini Cumhuriyet Halk Partisinin 
igenel ekonomik, sosyal ve siyasal felsefesi, or
tanın solu anlayışı ve görüşü açısından değer
lendirmeye, eleştirmeye, çalışırken, büyük önem 
taşıyan bu nokta üzerinde ekonomik ve sosyal 
değer yangılarımızın toplum sorunları ve ger
çekleri açısından belirtilmesinde zorunluk gö
rüyoruz. 

Plan, 1901 Anayasasının getirdiği millî ve 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletli anla
yışının doğal sonucudur. 

Biı- tepkiler Anayasası olan 1961 Anayasa
sının Türk toplumuna gerçek kalfkrnıma olana
ğını sağlamak, geri kalmışlıktan, yoksulluktan 
kurtarmak amacıyie getirdiği en önemli yeni-
ÎMarden birisi de «Planlama fikri» «Planlama 
kavramı» ve «Planlama kuruluşlarıdır». 

Kalkmana planları kavramları, dünya ka
muoyunun dikkatini genellikle iMnci Dünya 
savaşından sonra çekmeye başlamıştır. Komü
nist ve kapitalist ülkelerde planlama kavramı 
aslında toplumdaki ekonomik ve sosyal buna
lıma, toplum sorunlarına çözüm yolu bulabil-
mjek için siyasal yönetimlerin başjvurmak zo
runluluğumda kaldıkları ekonomik belge ve 
dokümanlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Dünyanın her ülkesinde gelişmişlik derece
lerine göre bazı ülkelerde siyasal sonuçları et
kileyen ekonomik yarışma, bazı ülkelerde geri 
kalmışlıktan, yoksulluktan, sefaletten kurtul
ma ve toplumda yapısal değinmeleri sağlama, 
düzeni toplum yararına işler hale getirme ve 
değiştirme aracı, olarak kullanılan, kabul edi
len ve uygulanan planlama; uygulamada eko
nomik felsefeleri ve siyasal tercihleri ne olursa 



M. Meclisi B : 150 

olsun, Sovyetler Birliği'nden Amerika Birleşik 
Devletlerin© kadar tüm dünya ülkeleri top
lumlarını kapsayan ve gelişmelerini, insanca ya
şama düzeyine ulaşmalarını bir zaman süreci 
âdinde sağlayan belgeler ve dokümanlardır. 

Tüm dünlya ülkeleri bilmektedirler M, siya
sal güç ve bağımsızlık, topluum kapsayan ve 
kavrayan ekonomik ve sosyal gücün varlığına 
dayanır 

Türk ulusal uğraşı tarihî, Türk toplumunun 
siyasal özgürlük ve bağımsızlığının iktisadî 
güçle oluşturulması için planlama aracının çe-
şcıtlâ evrelerde, günün koşulları altında, deği
ştik siyasal ve ekonomik tercdlhleri kapsayan 
'deneme ve uygulamalarla geçmiştir. Bu uygula
ma ve denemelerde ortak nokta, az gelişmiş 
Türk toplumunun ancak planlama fikri ve an
layışı içinde kalkınabileceği gerçeğidir. 

1923 izmir İktisat Kongresi, 1934 Beş Yıllık 
Sanayi Plan uygulaması, 1938 iMîıci Beş Yıllık 
Sanayi Planı hazırlığı, 1947 - 50 Beş Yıllık Tür
kiye iktisadî Kalkınma Planı hazırlıkları ve 
denemeleri, geri kalmış Türk toplumunu yok
sulluktan, fakirlikten kurtarmak, gelişmiş ül
keler düzeyine çıkarmak amacıyle gtriştümiş ve 
Batılı ülkeler iktisat düzeninden örnekler almış 
girişimlerdir. 

Ancak yeterli sonuca ulaşamamış bu (giri
şimlerde uygulanmak istenen genel iktisadî po-
lüıtilka tercMeriinin Türk toplumunun koşulla
rına uygun olup olmadığı konusu günümüze ka
dar zaman zamuan tartışma konusu olmuştur. 

Bilinen gerçek şudur ki, belirli bir ekonomik 
ve sosyal aşamadan geçmiş, iktisadî ve siyasî 
igüce erişmiş ülkelerin klâsik ekonomi kurala
rım siyasal terclı olarak uygulamak suretiyle 
geri kalmış bir toplumun kalkınmasını ve be
lirli bir düzeye hızla ulaşabilmesi ve özellikle 
toplumda sosyal adalet ilkelerinin uygulanma
sını sağlayabilmesi mümkün değildir. 

Batı dünyasının özel kesime dayalı liberal 
kapitalist ekonomi düzeni ve kurallarına daya
nan kalkınma modeli ile tüm kaynaklardan 
yoksun geri kalmış bir toplumun istenen hızla 
kalkınabilmesi ve ekonomik güce ulaşabilmesi 
mümkün olamamaktadır. 

Bu nedenlerle yukarda adını ettiğimiz be
lirli planlama denemelerinin 1961 yılına kadar 
etkin olamaması nedenlerini, toplumumuzun 
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geçirdiği siyasal uğraşı ve evrelerin, toplumu
muzun ekonomik gücünü yitiren, bilenen ko
şullarında aramak gerekir. 

Türkiye'nniz 1930Uardan başlamak üzere klâ
sik liberal - - kapitalist düzen kurallarına kar
şı Devletin iktisadî alanda öncülüğüne daya
nan yeni bir planlama anlayışının içine girerek 
kalkınmayı sağlamaya çalışmıştır. Cumhuri
yet Halk Partisinin Mustafa Kemal Atatürk 
yönetiminde devletçilik ve halkçılık ilkelerinin 
temellerimin atılmasında ve uygulamasında iz
lediği politikanın nedenlerini; 1930 dünya buh
ranının ve özel kesime dayanan liberal - kapi
talist ekonomi anlayışının siyasal sömürgeyi 
hedef alan emperyalizm uygulamasına Türk 
toplumunun ve halkının duyduğu büyük tepki
de aramak gerekir. 

Kamu kesimlinin ülkemiz ekonomisinde, sü
rükleyici ve devamlı bir unsur olarak planların 
teaneM olması; münhasıran özel sektörü ve özel 
mülkiyeti esas almış bir ekonomik yapı içinde 
Türk toplumunun sosyal adalet ilkelerine uygun 
bir kalkınma düzeyine ulaşmasının mümkün 
olmadığının 1930 yıllarından bu yana bir ger
çek olarak görülmesi ve anlaşılmasının doğal 
sonucudur. Bu gerçeğin bazı siyasal örgütleıii-
mıizde şiddetle reddedilmesi ve anlaşmazlık is
tenmemeğinin nedenlerinli, bu siyasal örgütle
rin politikalarını etkileyen iktisadî egemen güç
lerin çıkar hesaplarına dayanan baskılarında 
aramak gerekir. 

1934 yılında uygulanan Beş Yıllık Plan, Dev
let eliyle yurdun çeşitli yerlerinde temel tüketim 
mallan üretimini sağlayacak yatırımlara gi
riştiği zaman yine bu egemen çevreler klasik 
ekonomik ve siyasal oyunlar içinde kamu ke
sinti eliyle gelşmeyi engellemek istemişlerdi. 
C. H. P.'nin halkçılık ve Devletçilik anlayışı 
zamanın koşullarına karşın bu enseleri kırabil
miş ve anatüketim mallarında ithalât ikamesi 
sağlayan bu girişimler başarılı sonuçlar vermlişf-
tir. 

Böylece "î/ürk ekonomisinde kamu kesiminin 
sürekliliği zorunluğu bir kez daha anlaşılmış 
ve bu ekonomik politika günün koşulları için
de kamuoyunun güvenini kazanmıştır. Nitekim 
bu başarılı sonuç İkinci Plan hazırlanmasına 
yol açmış ve Planda kamu kesiminin yalnız tü-

l ketim maları sanayiine değil ara malları sa-
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nayüne de yönelmesi öngörülmüştür. Ancak 
ikinci Dünya savaşı bu girişimlerin başarılı ol-
ımasını önlediği gibi, 1961 yılına kadar geçen 
plansız ve proig^amısız klâsik ve bozuk liberal 
kapitalist ekonomi anlayışı uygulamaları Türk 
toplumunun gerçekçi bir ekonomik atılım yap
masını engellemiştir. 

İşte C. H. P.'nün Devletçilik, halkçılık an
layışının doğal sonucu olarak ekonomiye mü
dahale ve kamu kesiminin ekonomide sürekli-
liğincm sağlanması ilkelerinin kökenlerini bu 
dönemde bulmak mümkündür. 

1950 yılı, Türk siyasal tarihi kadar iktisat 
tarihli açısından da büyük önem taşır. Geri 
kalmış Türk toplumunun tarihî, sosyal ve kül
türel sorunlarım çözümlemek için büyük güıri-
şjimler yapması gerektiği bir dönemde liberal 
ekon'omii anlayışı içinde plan düşüncesinden 
uzak, Devletçilik ve halkçılık anlayışını redde
den bir zihniyetle devrin siyasî iktidarı bfor 10 
yılı israf edebilmiştir 

1945 yılında başlayan çok partili özgür de
mokratik rejimi güçlendirmek şöyle dursun, bu 
dönem yoksul Türk halkınn 1930'larda başla
yan planlı kalkınma atılımının gömüldüğü ta
lihsiz bir devredin' 

Bu dönemde uygulanan liberalizm deneme
lerini, tarıma açılan Devlet arazilerinin büyük
lüğü ve olumlu hava koşulları nedeniyle elde 
edilen sonuçlara bakılarak başarılı glibi göste
rilmek istenmesi, yıllarca bazı siyasal partile
rimizi yanlış kanılara götürmüş ve 1961 Ana
yasasının getirdiği planlama fikrini benlimse-
memeye, hatta redde kadar' varan bir görüş 
içimde yıllarca direnmelerine yol açmıştır. 1958 
ve 1960 yılları iktisadî ve sosyal krizi, aslında 
plansız dönemlin iflâs belgeleridir. 

1950 - 1960 dönemi, özel sektöre dayalı li
beral - kapitalist ekonomi düzeninin doğal kay
naklarımız yönünden dış ekonomik güçlere 
kapitüler hükümler tanıma dönemi olarak da 
nüıtelendiril'efblilir. Bu dönem, dış güçlere Türk 
(topraklarında, Türk doğal kaynaklarında 99 
yıla varan geniş imtiyazlar tanınmasını öngö
ren politikaların uygulandığı ve bu politikala
ra uygun olarak yabancı sermayenin doğal 
kaynaklara girmesine olanak sağlayan petrol, 
maden ve yabancı sermayeyi teşvik gibi bazı 
kanunların uygulandığı dönemdir. 

Bu görüşlerden ayrılmayan bazı tutucu si
yasal örgütlerin bugüne kadar bu konuda di
renmelerinin nedenlerini biraz da bu siyasal 
mirasta aramak gerekir. 

1950 -1960 dönemi, G. H. P.'nün devrin ikti
darına özgür demokratik, sosyal hukuk devleti 
gereklerinin yerine getirilmesi için yaptığı uya
rı ve uğraşlarla geçmiştir. 1961 Anayasası, bu 
uğraşılarla geçen bir dönemin sonunda Türk 
kamuoyunun, Türk halkının haklı tepkisinin 
ürünü olmuştur. 1960 yılında kurulan Devlet 
Planlama Teşkilâtı ve 1961 Anayasasının 41, 
126 ve 129 ncu maddeleriyle getirilen planla
ma kuruluşları ve planlama anlayışı, Türk top
lumunu geri kalmışlıktan kurtarmak için giri
şilen uğraşıların doğal sonucudur. 

Plansız ulusal kaynakları israf edici keyfi 
davranışlara ve toplumun değil, belirli iç ve 
dış çıkar çevrelerinin yararına yönelmiş bir 
ekonominin yarattığı bunalımlara karşı Türk 
halkının gerçek tepkisinin sonucu olarak Ana
yasada ve yasalarımızda yerini bulan planlama 
anlayışının 1962 yılından bu yana geçirdiği ev
reler ve Anayasadaki planlama ile ilgili kural
lar karşısında 1965 yılından bu yana siyasî ik
tidarların uygulamalarını, zamanın yeterliği öl
çüsünde eleştirmeye çalışacağız. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde yer alan 
sosyal devlet ilkesinin ışığı altında düzenlenen 
41 nci maddesi; iktisadî ve sosyal hayatın ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lanması amacına göre düzenleneceğine değin
dikten sonra Devlete; iktisadî, sosyal ve kül
türel kalkınmayı demokratik yıllarla gerçekleş
tirmek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yararının gerektirdiği önce-

. liklere yöneltmek ve kalkınma planları yapmak 
ödevini vermiştir. 

Anayasamızın 129 ncu maddesi ise; iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanır. 
Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir. Dev
let Planlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, 
planın hazırlanmasında ve yürürlüğe konma
sında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gös
terilecek esaslar, planın bütünlüğünü bozacak 
değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler 
özel kanunla düzenlenir kurallarını koymuştur. 
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Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında tüm 
ekonomik ve sosyal hayatı kapsayan bir planın 
zorunluluğu, o ülkelerin siyasal, ekonomik öz
gürlük ve bağımsızlıkları yönünden büyük önem 
taşımaktadır. Anayasamızın bu kurallara yer 
vermesinin en büyük nedenlerinden birisi de 
budur. 

Planın siyasal tercihleri taşıyan bir kapsa
mı olacaktır. Ancak bu tercihlerin Anayasanın 
ısosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle ilgili 
kurallarına aykırı olmaması gerektiği gibi, bo
zuk toplum düzenimizin değiştirilmesi, Anaya
saya uygun duruma getirilmesi için Anayasa
nın öngördüğü köklü altyapı devrimlerine ve 
reformlara karşıt olmaması zorundadır. 

Anayasamızın gerekçesinde aynen: «Yüzyıl
ların ihmali sonunda gelişmemiş olan sosyal ve 
iktisadî yapımız kalkındırma» Bu da iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınma yoluyle Devlete bir 
ödev olarak yüklenmiştir. Devlet bu geniş kal
kınma politikasını millî tasarrufu artırmak gibi 
yatırımların toplum yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltmek suretiyle planlama zorun
dadır. Bu görevini yerine getirebilmesi için 
Devletin gerekli yetkiler ve hareket serbestliği 
ile teçhiz edilmesi sonucuyle karşılaşılır» kural
larını koyarak kalkınmanın bozuk toplum dü
zeninin, doğal sonucu, toklumda belirli üst ge
lir tabakalarının çıkarını sağlayan bir plan
lama değil, az gelişmiş ülkelerde tabanı teşldl 
eden geniş halk kitlelerinin ve iktisadî ve sosyal 
bakımdan güçsüz, yoksul kişi ve grupların mad
dî ve manevî varlıklarım geliştirme koşullarını 
hazırlayan ve uygulayan bozuk düzeni değişti
rici, tüm toplumun mutluluğunu sağlayıcı ger
çek bir planlama anlayışını getirmiştir. 

C. H. P.'nin Ortanın Solunda düzen değişik
liğinin ve planlama anlayışının anlamı ve amacı 
budur. C. H. P. yılların ihmaliyle ve gerekli 
Anayasanın öngördüğü reformların geciktiril
mesi suretiyle yapılmayan, Anayasanın öngör
düğü düzen değişikliğini yapmaya kararlı ve 
azimlidir. 

Esefle kaydetmek isteriz ki, Adalet Partisi 
iktidarı elinde plan; topluma hitabetmeyen, hal
ka yönelmeyen ancak, belirli üst gelir seviye
lerine mensup çıkar çevrelerinin mutluluğuna 
yönelmiş ve iç ve dış sömürü düzeninin, yoksul 
halk kitlelerinin daha yoksul kalmasına yol 

açan davranışlarına meşruiyet veren belgeler 
olma ve keyfî, partizan ve bir nevi plansız yö
netimin aracı olarak kullanılma niteliğinden 
öteye gidememiştir. 

Karma ekonomiyi özel teşebbüscü bir ekono
miye geçiş atılımı sayan Adalet Partisinin planı 
büyük sermayeli özel teşebbüsün ekonomiye hâ-
kaynak ve olanakların bu yöne yöneltilmesi 
kimiyeli şeklinde hazırlayıp uygulaması ve tüm 
aracı olarak görmesi, toplum gerçeklerine ay
kırı olduğu kadar, Anayasanın sosyal devlet 
kurallarına da aykırı idi. 

Dünyanın hiç bir yerinde az gelişmiş bir ül
kenin sadece özel sektör aracılığı ile kalkındığı 
görülmemiştir. Geri kalmış yoksul ülkelerde 
klâsik ekonomi kurallarını uygulamak isteyen
ler, özel kesimdeki belirli çıkarcı çevrelerin 
âleti olmaktan kurtulamadıkları gibi, toplumun 
daha da yoksullaşmasını önleyememişlerdir. 

C. E. P.'nin Ortanın Solundaki halkçı eko
nomi anlayışı, plan disiplini içinde toplum ya
rarına ve toplum hizmetinde çalışan özel girişi
me de yer vermektedir. Asıl özel girişim böyle 
bir düzen içinde güvence altında olabilir. C.H.P.' 
nin Ortanın Solu görüşünde asıl olan örgütlen
miş halk girişimlerine, Devlet gücünün ekono
mik öncülük ödevini yapabilmeğidir. Bu anla
yışta sosyal devlet kurallarına uygun toplumu 
kapsayan, toplum yararına çalışan kamu ve özel 
kesimin yeri vardır. Bu yer demokratik, sosyal 
hukuk devleti anlayışını getiren Anayasamızın 
öngördüğü yerdir. 

O. H. P'nin Ortanın Solu anlayışında Dev
letçilik ve halkçılık ilkeleri, Türk milletinin 
çıkarları için halk girişimlerinde halkın gücü 
ve Devletin öncülüğü eisastır. 

Anayasa ile doğrudan doğruya Devlete 
yükletilmiş bulunan ödevlerin Devletin kendi 
kuruluşları dışında özel girişime yüklenmesi 
ya da aktarması. Anayasa ile bağdaşamayacağı 
gibi, bu yönde planlarda yapılacak siyasî ter
cih adı altındaki değişikliklerin de yine Ana
yasanın gtenel kuralları karşısında hüküm ifa
de edemeyeceği açıktır. 

Sayın milletvekilleri, planlama ile ilgili ola
rak 91 sayılı Devlet Plan'ama Teşkilâtının 
kurulması hakkında, 99 sayılı, bu Kanuna ek 
340 sayılı, 91 sayılı Kanunun 20 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair, 77 sayılı, uzun va-
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deli planın yürürlüğe konulması ve bütünlü
ğünün korunması hakkında, 527 sayılı gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere dair yasaklar çı
karılarak yürürlüğe konmuştur. 

91 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
Devlet Planlama Teşkilâtının, görevleri mem
leketin hertürlü kaynak ve olanaklarını tam 
bir şekilde tespit ederek izlenecek ekonomik 
ve sosyal politikayı ve hedefleri tayinde Hü
kümete yardımcı olmak; bakanlıkların ikti
sadî politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde 
koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde 
bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yap
mak; Hükümetçe kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli planları ha
zırlamak; planın başarıyla uygulanabilmesi 
için idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıs
lahı hususunda tavsiyelerde bulunmaktır. Bu
gün Yüksek Meclisin huzuruna sevk edilen 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, bu plan
lama anlayışının genel kuralları içinde hazır
lanmış ve partiierüstü Hükümetin sorumluluğu 
altında getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Planlama kavranıınm 
ülkemizde geçirdiği devrelere kısaca değin
dik. 1961 Anayasasının getirdiği planlama an
layışı ile 1950'den önceki yılların planlama 
anlayışının farklı olması doğaldır. Yalnız te
sislerin, kuruluşların teknik özelliklerini be
lirten ve kamu kesiminin büyük ağırlık taşı
dığı listeler yerine bilinen veriler ve olanak
larla yapılan ekonomik eleştirilere ve toplu
mun ve ülkenin tümünü kapsayan planlara 
geçilmiş, projelerin gerçekleşmesinde öncelik 
ve iktisadî politika tedbirlerini öngören belge 
ve doküman niteliğini kazanmıştır. 

Uygulanan planda genel fikir, ulaşılmak 
istenen büyüme hızının seçimi; hesaplanan 
sermaye hâsıla katsayı yardımı ile gerekli ya
tırım ve tasarruf hedeflerinin saptanması ve 
bu hedeflere ulaşılacağı umman iktisadî poli
tika tedbirlerinin belirlenmesinden ibarettir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plan döne
minde gayri safi millî hâsılamızın yıllık artış 
hızı, kalkınmamız için esas alınmıştır. Bu 
büyüme hızı yılda % 7 olarak kabul edilmiş
tir. Bu hızı gerçekleştirmek için tarım geliri
nin yılda % 4, sanayi gelirinin % 12 hizmet
lerin % 6,5 oranında artması öngörülmüştür. 
Planlamanın saptamalarına göre son 10 yıl

lık dönemde (1962 - 1972 gayri safi millî hâ
sılada % 7 artış hızı gerçekleşmiş, tarım ge
liri plan hedeflerine yaklaşmış, hizmetler sek
törü plan hedeflerini aşmış; sanayi sektörün
de, tüketim malları ve aramaları sanayiinde 
bazı gelişmeler kaydedilmekle beraber, yatı
rını malları sanayi ise istenen hız ve yönde ge
lişememiş; böylece sanayi sektöründe hedef 
gerçekleştirilememiş ve büyük ölçüte h edefin 
gerisinde kalınarak, toplumumuz çözümlenme
miş ağır sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. 

Sanayi sektöründe hedefe ulaşarnamızın be
lirli olumsuz etkileri olduğa, ülkemizi darbo
ğazlara götürdüğü bir gerçektir. Ancak sa-
nayi sektöründe % 12 artış hızının gerçeikl'eş-
mssi halinde tüm toplum sorunlarının çö
zümlenmiş olacağını varsaymak da isabetli 
bir görüş değildir. Ekonomik hedeflerin bü
yümesi yanında dengeli olarak sosyal hedef
lerin gerçekleşmesi gerekir. 

Birinci ve ikinci Plan döneminde belirli 
sektörlerde plan hedefine ulaşılamamış ol
makla beraber, bu dönemlerde plansız (1950 -
1980) dönemine oranla büyük ölçüde başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir. Böylece planlı döne
min gereği ve fazileti, plan kavramına inanç
sız siyasal örgütlerce de daha iyi anlaşıla
bilmiştir. 

Planlı dönemde (1963 - 1967) (1968 -1971) 
sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık olarak 
gayri safi millî hâsılaya oranı yılda ortala
ma % 16 - 20 olmasına karşı (1950 -1960) 
döneminde gayri safi millî hâsılanın yıllık ar
tışı % 5 olduğu gibi, yatırımların gayri safi 
millî hâsılaya oranı ise ekim alanlarının gsniş-
1 itilmesine rağmen, % 13 - 14 olabilmiştir. 

Planlı dönemde yatırımlara daha büyük 
oranda kaynak ayırımı yapılabildiği için ya
tırımların daha verimli olanlara yöneltilebil
mesi mümkün olmuştur. Yatırımların dağılışı 
da yeterli olmamakla beraber, daha âdil 
esaslara, sosyal ve ekonomik ölçülere bağlana
bilmiş tir. 

Planlı dönemde kalkınmamızı engelleyen so
runların çözümlenmesinde olumlu girişimler ya
pıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı da bir ger
çektir. Planlama. Teşkilâtımızın verdiği rakam
lara göre, 1063 yılında 108 milyar lira dblayın-
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da olan gayrisafi millî hâsıla % 05 artarak 1971 
yılında 179 milyara yükselmiştir. Tarımın yurt 
içi gelirindeki payı % 41'den 1972 yılında % 
28'e düşmüş, sanayininki ise % 16,8'den % 
22,6'ya çıkmıştır. Fert başına gelir ise 3 040 li
radan 4 901 liraya yükselmiştir. 1963 -1971 dö
neminde ithalât % 8,7, buna karşılık ihracat 
yılda % 7 dolayında bir hızla artmış; 1963'te 
1,05 milyar dolaylarında olan dış ticaret hacmi 
1971'de 1,8 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dö
nemde yatırımlar 1971 fiyatları ile yılda orlt&la-
ma % 8,6 hızla artarak 16.7 milyar TL.'den 
32.4 milyar liraya yükselmiştir. Bu dönemde ya
pılan 215.6 milyar lira tutarındaki toplam ya
tırımların % 92 "si iç kaynaklardan gerçekleş
miştir. Toplam tasarruflar içinde dış kaynakla
rın payı yıldan yıla istenilen oranda olmamak
la beraber azalma eğilimi göstermiştir. Planlı 
dönem başında okuma yazma bilenlerin okuma 
çağındaki nüfusa oranı % 40 iken 1970 te % 
54,5'e yükselmiştir. Elektrikten yararlanmayan-
larm toplam nüfusa oranı planlı dönem başın
da % 69 iken 1970'te % 62 olmuştur. 

Bu rakamlar aslında özellikle îkiıuci Plan 
döneminde yapısal köklü değişikliklerin yapıl
maması nedeniyle tüm toplum kalkınmamızım 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak istenilen 
şekilde ve yeterli olarak gerçekleştirilemediğini1 

de1 göstermektedir. 
özellikle îkinci Plan döneminde siyasal ik

tidarın Türk toplumunun gerçeklerine aykırı 
olarak ve Anayasanın öngördüğü kuralları bir* 
yana iterek planlama örgütümüz üzerinde plan 
hedeflerinden sapmayı öngören baskılarda bu
lunması, planlı dönemin daha başarılı sonuçlar 
vermesini önlemiştir ve toplumumuzu 12 Mart 
öncesi sosyal, ekonomik ve siyasal bunalım or
tamına kadar getirmiştir. 

Adı geçen dönemde yatırımların belli sektör
lere ve bölgelere yönetilmesinde plan hedefleri
ne ulaşılamaması, hızla artan nüfusu karşılıya-
cak iş alanları yaraltılamaması, dışarıya işçi gön
derilmesine rağmen işsizlik sorununun büyüme
si, sosyal güvenlik ve toplu pazarlık sisteminin 
yaygınlaştırılmaması, düşük ücret, kötü çalışma 
koşulları, siyasî iktidarın özellikle 1965 yılın
dan bu yana planlarda gösterilen hedef ve ikti
sadî politika tedbirlerini bir yana iterek kendi 

siyasal ve ekonomik görüşlerini plansız bir yö
netim anlayışı içinde uygulamak suretiyle sonu
cu etkileyecek sapmalar göstermeleri ve özellik
le özel kesimin demokratik plan disiplinini 
içinde toplum yararının gereklerine uygun giri
şimde bulunmalarını gerçekleştirici etkinlikte 
tedbirler almamaları, kamu idarelerinde ve ka
mu iktisadî kuruluşlarında gerekli düzenleme
leri yapmamaları ve para ve maliye politikasın
da 1960 öncesi dönem uygulamalarına önem ve
rilmesi ve Anayasamızın öngördüğü malî, idarî; 
eğitim, toprak ve doğal kaynaklarımızla ilgili 
reformların yapılmaması ve bunlarda direnil-
mesi Türk toplumunu 12 Mart öncesi bunalıma 
götüren sosyal ve ekonomik nedenlerdir. 

ISayın milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, plan dokümanına göre, 1995 yılını hedef 
alan bir perspektif ve stratejiye göre hazırlan
mıştır. Plan, kalkınmada 22 yıllık sürenin seçil
mesini Ankara Anlaşması ve Katma Protokole 
göre Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile yapacağı gümrük birliğinin bu süre içinde 
gerçekleştirilmesi zorunluluğu nedeniyle ele 
alındığını belirtmektedir. 

Sayın Devlet Bakanı Senatodaki plan su
nuş konuşmalarında Üçüncü Planın özelliğini 
şu biçimde belirtmiştir: «Bilindiği gibi ilk iki 
plan döneminde gayri safî millî hâsıla'nın artış 
hızı genel kabul gören bir kalkınma göstergesi 
olmuştur. Ancak bu gösterge ekonominin yapı
sındaki değişmeleri yeterli şekilde belirtmemek-
tedir. Böyle bir tanımın yetersiz kalacağı düşü
nüldüğünde, bu Planda kalkınma sadece belirli 
bir gelir düzeyine ulaşmak değil, bu düzeye 
erişmiş bir ülke olmanın gerektirdiği ekonomik 
ve sosyal yapı değişikliklerini de sağlayarak 
ulaşmaktır.» 

Bu sözler, bundan evvelki plan uygulamala
rında ekonomik kalkınma hedefi olan % 7 gelir 
artışının sağlanmış görünmesine rağmen, sos
yal hedeflerin gerçekleşmemiş olduğunun, eko
nomik ve sosyal yapı değişikliğinin, Anayasanın 
öngördüğü reformların yapılamadığının, böyle
ce bozuk toplum düzeninin yoksul ve dar gelir
li halk kesimini daha da yoksul hale getirdi
ğinin itirafıdır. 

Bugün kabul edilmesi gereken gerçek, bo
zuk toplum düzenimizin yarattığı sosyo - eko
nomik sorunların çözümü için planın öngördü-
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ğü yapısal ve kurumisal köklü değişikliklerin 
yapılamamış olduğudur. 

İşte C. H. P.'nin öngördüğü bu düzen de
ğişikliği, Anayasanın öngördüğü düzen deği
şikliğidir. Siyasî muarızlarımızın ekonomik he
deflerin eleştirisini yaparken sosyal hedeflerde 
sessiz kalmaları, toplumumuzun derinliğinde 
yatan temel sorunlara, Anayasanın öngördüğü 
reformlarla eğilmek istememelerinden ileri gel
mektedir. 

Birinci Planda, Türk ulusunun insan haysi
yeti ile bağdaşabilecek bir yaşama düzeyine 
ulaşması ve onuruna uygun koşullarla yaşa
ması için % 7 kalkınma hızı sağlanması öngö
rülmüştü. Kalkınmanın demokratik bir düzen 
içinde gerçekleştirilebileceği kaydedildikten 
sonra, kalkınma yüküne katılmada ye kalkın
manın ürünlerinden faydalanmada adalete uy
gun bir gelir dağılışını sağlayacak toplu bir 
kalkınma ve bunu gerçekleştirecek iktisadî ve 
sosyal örgütlenme hedef ve stratejisi de yer 
almıştı. Yine Birinci Planda, bozuk toplum dü
zenimize yeterli teşhis konulmakta ve «Memur
lar, sanayi ve tarım işçilerinin, köylünün gelir 
dağılımındaki kişisel paylarının gittikçe azal
masına karşı, sermaye girişim ve rant gelirleri 
sahiplerinin gelir dağılımındaki paylarının yük
selmiş olduğuna, bu eğilimin devam etmekte 
olduğuna dikkat çekilerek planın sosyal adalet 
amaçlarından birinin bu gidişi durdurmak ve 
onun yerine gelir dağılımına daha âdil bir gö
rünüş ve yön verecek eğilimi yaratmak oldu
ğu ve bu amaca ulaşmak için geMr dağılımına 
gelir eşitsizliğinin artırıcı eğilimini veren fak
törlerin meydana çıkarılması ve ortadan kal
dırılmasının gerekli olduğu ve sosyal Devlet 
ilkelerine aykırı olan bu gidişin nedeninin 
1950 - 1960 döneminde yaratılan enflâsyon ve 
Vasıtasız Vergiler olduğu belirtilmişti. 

Yine Birinci Planda, gelişen bir ekonomide, 
geri kalmış bir toplumda Devlete düşen görev
lerin geleneksel bir görüşle sınırlandınlmasmın 
olanağı bulunmadığını, iktisadî kalkınmanın 
yurdun sosyal ve ekonomik düzeninde değiş
meleri gerektiren sosyal bir olay olduğu, bunun 
gerçekleşmesi huzur ve istikrarın sağlanması, 
âdil bir gelir dağılımı ve dengeli bir üretim 
bünyesi gibi, ancak Devlet otoritesinin müda
halesi ile gerçekleşebilecek koşullara bağlı ol-

I duğu, Devletin, Plan hedeflerinin gerektirdiği 
koşullan sağlamak için ekonomik faaliyetleri 
düzenlemesi gerektiği üzerinde direnilmiş ve 
planlamanın genel felsefesi toplum gerçeklerine 
uygun olarak plan modeline konulmuştu. 

Üzüntü ile belirtmek isteriz ki, bozuk top
lum düzenimize gerçek teşhisin konulduğu ve 
sosyal adalet içinde sosyal hedeflere yönelmiş 
bir kalkınmanm zorunlu bulunduğuna büyük 
bir isabetle parmak basılan bu Birinci Planda, 
ana ilke, hedef ve politik tedbirlerin 1965 yı
lından itibaren bu planın genel felsefesine uy
mayan bozuk liberal - kapitalist ekonomi anla
yışı içinde uygulanmaya zorlanması, Anayasa 
ve planın öngördüğü köklü reformların belirli 
egemen çevrelerin baskısı ve iç ve dış sömürü 
düzeni temsilcilerinin çıkarları uğruna gerçek
leştirilememesi toplumumuzu 1970'in ekonomik 
ve siyasal bunalımına kadar götürmüştür. 

Sayın Devlet Bakanı sunuş konuşmasında 
«Üçüncü Plana girerken son 10 yıllık planlı 
dönem, gerek Birinci ve İkinci Plan hedefleri
ne ulaşmadaki başarı açısından, gerekse ulus
lararası alanda Vardığımız yeri belirleme yönün-

I den objektif bir değerlendirmeye tabi tutul
muştur. Bu değerlendirmede genellikle se
bep - sonuç analizine girilmemiş, değer yargıla
rına yer verilmemiştir» demektedir. Aslında 
1962 yılında parmak basılan gelir dağılımında
ki adaletsizliğin alt gelir tabakaları, yoksul 
halk aleyhine yıllar içinde nasıl gelişip dar ge
lirli büyük halk kitlesini ezdiğinin bilimsel açık
lamasını, sebep - sonuç analizini ve değer yar
gılarını yapmak, hem de her türlü siyasal çe
kintiden uzak ve planlama örgütümüzün getir
diği objektif verilere dayanarak belirtmek, par-
tilerüstü Hükümetin başlıca görevi olmalıydı. 
Kimseyi incitmemek, çıkar çevrelerini kuşku
landırmamak, her siyasal örgüte hoş görünme 
düşüncesi içinde toplum gerçeklerini bir yana 
iterek, toplum sorunlarına sadece yüzeysel ve 
dar açıdan eğilmek suretiyle 1995 yılında ula
şılması gereken hedefleri Avrupa Ekonomik 
Topluluğu yönünden izaha çalışmak, bugünkü 

I partilerüstü Hükümetçe izlenecek yol, tutum 
ve davranış olmamalıdır. 

Aşın sağ ve aşın sola karşı Anayasanın ön
gördüğü demokratik sosyal hukuk devleti ku-

| rallan içinde sosyal ve ekonomik sorunlara çö-
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ziim yolu bula/bilmek suretiyle gerçek uğraşı 
semini her zaman bulunabilir. 

ikinci Plan.(1968 - 1972) 1965 yılından iti
baren islenmeye başlanan toplum gerçeklerine 
uymayan siyasî iktidarın Adalet Partisi iktida
rının ekonomik ve sosyal felsefesinin toplumu
muza yansımasının yarattığı bunalımların eko
nomik sorumluluğunu taşır görünmektedir. Bu 
plan, uygulayıcısı siyasî iktidar elinde hatalı 
siyasî tercihleri kapsayan siyasî bir liste olma
ya yöneltilmiştir, ikinci planın en büyük talih
sizliği, böyle bir siyasî iktidarın ekonomik gö
rüşünün uygulama dokümanı ve aracı olması
dır. 

ikinci planda, sanayi sektörünün sürükleyi
ci sektör niteliği kazanması düşüncesi, ekono
minin sosyal hedeflerle birlikte büyümesini ger
çekleştirememiştir. Bu plan uygulamasının so
rumluluğu ve bu dönemde alınan devalüasyon 
YO sair gibi ekonomik ve malî karar ve uygula
maların yarattığı enflâsyonist gidişin sorumlu
luğu, devrin iktidarına aittir. Bu siyasî sorum
luluktan devrin iktidarı hiçbir zaman kurtula
mayacaktır. 

C. H. P. olarak ikinci Beş Yıllık Planın 
görüşmeleri sırasında görüşlerimizi açıklıkla 
belirtmiş ve plan hedefleriyle bu hedefleri ger-
vSAozbirmek için güdülecek temel politikalar 
arasında bağlantının kurulamamış olduğunu, 
öngörülen iktisadî politika tedbirleriyle plan 
hedeflerine ulaşma imkânı olmadığını, kamu 
sckıSöriiMen özel sektöre yapılması öngörülen 
kaynak transferlerinin stratejik ve altyapı sa
nayi yatırımlarının gerçekleşmesini önleyeceği 
gübi, özel sektör eliyle konut yapım ve tüketim 
inalları üretimi için kullanılacağını, gelir dağı
lımı hedefiyle uygulanacak politika tedbirleri 
arasında tutarsızlık bulunduğunu, tedbirlerin 
belirli ve yeterli olmadığını, yatırımların sek
törlere bölünüşünün sübjektif olduğunu, özel 
sektörü öven, kamu sektörünü kötüleyen tek 
taraflı bir zihniyet taşıdığını, sosyal adaleti sağ
layamayacağını, aksine gerileteceğini, planda 
öngörülen araklardan birçoğu ile gösterilen 
amaçlar arasında açık tutarsızlık olduğunu ve 
devrin iktidarının belirlenen bazı araç ve çö
züm yollarını uygulayabilecek zihniyette olma
dığını, sosyal ve ekonomik yapı değişikliğinin 
sağlanamayacağını, böylece sadece siyasal ba

lomdan değil, sosyal bakımdan da demokratik 
düzene erişilmenin güçleneceğini V3 gecikeceği
ni ve uygulamada hâkim olan tutucu zihniyet 
ve sosyal görüşten yoksun oluşun bazı çıkar 
çevrelerine aşırı bağlılığın, planın başarı gücü
nü. yitirdiğini belirtmiştik. 

0. H. P. nin görüşlerindeki haklılık, Üçün
cü plan gerekçesinde tüm açıklığı ile ifade edil
miştir. 

Sayın Devlet Bakanı konuşmalarında: «Ya
pılan karşılaştırmalar ülkemizin belirli bir ge
lişmişlik düzeyine varamadığını göstermiştir.» 
demek suretiyle uyarılarımızdaki haklılığı ve 
görüşlerimizdeki. isabeti teslim etmişlerdir. 

üçüncü plan, eski planların devamı olmak
ta:'!. farklı bir amaçla hazırlamış g'örünüyor. 22 
yıllık uzun blir dönemde anaamaç olarak 1972 
yılında italya'nın erişmiş olduğu üretim düzeyi
ne ve yapısına benzeyen bir ekonomiye kavuş
mak esas alınmıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma ka
pariyle 22 yıllık dönem sonunda bu toplulukla 
gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi hedefi ele 
alınarak bu dönemde ulaşılması gereken uzun 
dönem'li ekonomik hedefler varsayımından ha-
nkî't edilerek yeni bir plan modeli yaratılmak 
istenmiştir. 

Üçüncü plan Avrupa'nın ileri derecede sa
nayileşmiş ve yüksek teknoloji seviyesine eriş
miş ülkeleri ile gümrük birliğini gerçekleştir-
rliğimiz zaman hangi gelişmişlik noktasına gel
miş olmamız gerektiği düşüncesinden hareket 
etmiş ve 22 yıllık bir perspektif ele alınarak 
yani stratejiyi hazırlamıştır. Bu arada Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimizde 
O. İL P. nin yıllar önce yaptığı uyarılara uy
gun olarak sanayileşmemize, sanayi ve ihracatı
mızın yapı değiştirmesine imkân verecek esnek
likler talebetmek zorunda kaldığımız belirtil
mektedir. 

Bu defa yapılan Ortaklık Komisyonu top
lantısında C. H. P/li üyeler, tutanaklara geçen 
şu konuşmayı Avrupa'da yapmışlardır : 

«Üçüncü Beş Yıllık Planda 9 milyar dolar
lık sanayi yatırımlarının % 69'u sanayileşmemi
zi sağlayacak yatırımlardır. Bunlar aramalları 
ve yatırım mallarıdır. Yani fabrikalar kuracak 
olan mallardır. Bunlar ek Protokolde 12 yıllık 
listelere girmiştir.-Bu nedenle kurulmaları ve 
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yaşamaları mümkün değildir. Böylece 22 yıllık 
strateji ve Üçüncü Beş Yıllık Plan gerçekleşe
meyecektir. Ekonomik ve sosyal bakımdan za
yıf kalmış bir Türkiye'nin ne kendisine, ne hal
kına, ne de Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
yararı olmayacaktır, işte bu gerçekleri kabul 
eden son Hükümetler Nisan 1972'de Ek Proto
kolde sanayileşmemizi sağlayacak esneklikler 
istemiştir. Böyle bir talep Ankara Anlaşması
nın Ek Protokol hükümlerine ve milletimizin 
menfaatlerine uygundur.» 

Böylece Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ülkemizin ilişkileri konusunda gerekil ye zo
runlu siyasal girişimlerde Cumhuriyet Halk 
Partisi daha evvelki görüşlerinin devamı ola
rak görevini dış, ülkelerde de, gerekli organlar
da da yapmaya devam etmiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu konudaki haklılığının geç 
de olsa bugünkü Hükümetçe anlaşılmak isten
mesini, Devlet Planlama Teşkilâtında çalışan 
değerli uzman arkadaşlarımızın uyarısında ara
mak gerektiği kanısındayız. 

Üçüncü Plana genel hatlanyle baktığımız
da şu konular özellikle dikkatimizi çekmekte
dir : 

Son 10 yılda ülkemizin hızlı nüfus artışının 
yarattığı istihdam, hızlı şehirleşme, yetersiz eği
tim, yetersiz iç tasarruf ve bozuk dış ticaret 
yapısı gibi temel sorunlarla karşılaşmanın pers
pektif dönem amaçlarını etkilediği ileri sürül
mektedir. Bu amaçlar; yaşama seviyesinin yük
seltilmesi, sanayileşme, dış kaynaklara bağlılı
ğın azalması, istihdam sorununun çözümlenme
si, gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi uzun dö
nem amaçlan olarak tanımlanmıştır. 

22 yıl sonra erişilmesi söz konusu hedefler 
olarak; bugün 360 dolar olan fert başına geli
rin, 1995 yılında 1 500 dolara çıkacağı, millî 
gelir içinde % 23 olan sanayi sektörü payının 
% 40'a yaklaşacağı, tarımın payının % 28'den 
% 10'a düşeceği, sanayi sektöründe çalışanların 
toplam çalışan nüfusa oranının % 11'den % 22' 

ye yükseleceği, tarımda çalışanların payının ise 
% 60'tan % 20'ye düşeceği ve böylece 22 yıllık 
dönemde yılda ortalama % 9 oranında kalkın
ma hızının gerçekleştirileceği belirtilmekte ve 
ekonomiye böyle bir sınaî yapı kazandırabil
mek için 22 yıllık dönemde sanayi gelirinin yıl
da % 12 civarında artırılmasının zorunlu ola-

j cağı, geçmiş 10 yıllık dönemde toplam, 1,5 milyon 
| kişiye istihdam yaratabilmemize karşılık, 1995 
| yılına kadar 12 milyon kişiye yeni iş sahaları 

bulmak gerektiği', tarım sektöründe istihdam 
yaratmak olanağının kalmadığı, hizmetler sek
töründe verimli biçimde önemli istihdam yara
tılmasının beklenemeyeceği, yurt dışında da 
bu kadar vatandaşın istihdam edilemeyeceği, 
geriye kalan tek yolun sanayileşme olduğu, ha
len Türkiye'de işgücünün % 65'inin tarımda ça
lıştığı halde tarımın millî gelirimizin % 28'inin 
sağladığı, sanayide çalışan nüfus % 11 olduğu 
halde, bu sektör millî gelirin % 23'ünü meyda
na getirdiği belirtilmektedir. 

Daha sonra ekonomik ve sosyal yapıda is
tenen değişikliğe değinilerek, Türkiye'nin millî 
geliri İçinde bugün % 23 olan sanayi payı 1995' 
te % 40'a yaklaşmalı, tarım gelirinin % 28 olan 
payı % 10'a inmeli, sanayi sektöründe çalışan
ların toplam çalışanlara oranı % ll'den % 22' 
ye ulaşmalı, tarımda çalışanların payı da % 
60'tan % 20'ye düşmali, sanayi gelirinde % 12 
artış hızı gerçekleştirmeli, sanayi sektörü İçin
de aramalları ve yatırım mallan sanayiilerinin 
artış hızı yılda ortalama % 14 civannda olma
lıdır. Bu sonuçlara ulaşabilmek için kamu yöneti
mi, Kamu iktisadî Teşebbüsleri etkin ve dina
mik hale getirilmeli, kamu yönetiminde reform 
gerçekleştirilmeli, toprak, hukuk ve adalet, 
vergi ve maliye, petrol ve maden ile eğitim re-
formlan mutlaka yapılmalıdır. Marjinal tasar
ruf oranı (iç kaynak) % 38 civannda gerçek
leştirilmeli, yani toplumumuz, kazancmdaki ar
tışın % 65'ini tüketime harcamalı, % 35'inl 
ayırmalıdır. Çelik üretimimiz 10 milyon tondan 
20 milyon tona, çimento 40 milyon tona, elek
trik üretimi 10 milyar kilovat saatten 125 mil
yar kilovat saate çıkartılmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, Planlamadaki bu 
anaesasları, hedefleri alışımın nedeni, 22 yıl 
dönemin sonunda bu hedeflere ulaşmak olana
ğına sahibolup olmayacağımız konusunda 
C. H. P. nin genel fikirlerini, görüşlerini, eleş
tirilerini ifade edebilmek içindir. 

Bu uzun prespektif içinde Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ve gayri safi millî hâsıla 
88 milyar artarak, 1972'de 191 milyar liradan, 
1977 yılında 279 milyar liraya çıkacak ve yıl
da ortalama % 7,9 büyüme hızı gerçekleştirile-
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çektir. Fert başına gelir 5 bin liradan 6 600 li
raya çıkacak, 291 milyar liralık toplam yatırım 
yapılacak, 281 milyar liralık sabit sermaye ya
tırımının % 45'i; madencilik, imalât ve enerji 
sektörüne yöneltilecektir. Devlet ara malı ve 
yatırım malı gibi büyük sermayeyi gerektiren 
sanayi kollarına yönelecektir. Bunlar sosyal 
kân çok, maddî kârı olmayan, hattâ zarar eden 
teşebbüsler olacaktır. Plandaki bu konu ile ilgi
li çelişmelere biraz sonra değineceğim. 

Hükümetin, sunuşu, Hükümetin Planı tak
dim edişi ile Planlamanın politikaları, anailkesi 
ve metotları arasında çelişki olduğunu da be
lirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda kısaca ana-
hatlarını tekrar belirtmeye çalıştığımız 22 yıl
lık prespektif ve yeni stratejide öngörülen ana-
hedef, ilk Ve tedbirlerle Üçüncü Plan hakkında
ki eleştirilerimizi ve görüşlerimizi kısaca sun
maya çalışıyorum. 

Üçüncü Planın % 8 lik büyüme hızının ger
çek kalkınma potansiyelimizin altında bir he
def olduğunu söylemek mümkündür ve bunun 
rahatlıkla tartışması yapılabilir. Planda % 8' 
lik bir kalkınma hızının dahi gerçekleştirilme
sinin çok güç olarak tanımlanmaya çalışılması
nın nedenlerini anlamak güçtür. % 8'in üstün
de bir gelişme hızı olanaklarını mevcut ekono
mik potansiyelimizin mümkün kılacağını göste
recek politikalar ve siyasal tercihler ele alına
bilir ve izlenme yolları gösterilebilirdi. Anlaşı
lıyor ki, Planlama dış ticaret tahminleri ve si
yasal iktidarların büyüme hızının gerektirdiği 
bazı köklü kurumsal değişikliklerin örneğin, 
toplam tasarruf miktarını artıracak politika ge
reklerini, kamu iktisadî kuruluşlarında gerek
liliği artıracak değişiklikleri, kamu cari harca
malarının belli düzeyde tutulabilmesi olanakları
nı gerçekleştirecek politik uygulamalar yapı
lamayacağını ve bu görüşte olan siyası iktidar
ların yönetimde etkili olacağını düşünerek % 8 
bir kalkınma hızını öngörmüş bulunmaktadır. 
Aslında hangi siyasal iktidar Türk toplumun
dan, Türk halkından oy alarak gelmiş olursa 
olsun, Anayasanın öngördüğü kalkınma süreci 
içinde, kalkınma esasları içinde, kalkınma hız
larını tespit etmek, saptamak ve siyasî iktidar
lara bu yönde Anayasal hakkı kullanarak yön 
vermek Planlamanın başlıca amacı olmalıydı. 

21 . 10 . 1972 O : 1 

Üçüncü Beş Yıllık Plan hedefleri arasında 
istihdam sorunun çözümü, gelir dağılımının iyi
leştirilmesi ve sayılmakla beraber, genel hatla
rı ile Planın ekonomik hedefleri ve büyümeyi 
ele alarak sosyal hedeflerin gerçekleşmesinde 
sosyal adalet ihmal edilmektedir. Aslolan ekono
mik büyümedir. Bu büyüme içinde millî gelir 
dağılımının sosyal adalete uygun olarak gerçek
leşmesini öngören hiçbir tedbir ve uygulama
dan gerektiği gibi ve yeterince söz edilmemek
tedir. 

Planın ananoktası buradadır. Sayın Devlet 
Bakanı, şu, şu, şu ilkelere çıkaracağız şeklinde 
planın genel hatlarını burada ifade etme yerine, 
Türk toplumundaki gelir dağılımını, Türk toplu
munun yaşayış şeklini ve Türk toplumundaki eko
nomik çarkın dönüşünün anlamını burada izah et
seler, yalnız gelir dağılımı ile ilgili rakamları bu
rada eleştirseler sanırım ki, Parlamentomuz da
ha çok aydınlanma imkânı bulabilecek ve böy
lelikle Planma Hükümet ve Parlamento ara
sındaki ilişkiler daha içtenlikle düzenlenme im
kanını bulabilecekti. Ancak, belirli maksatlar
la, belirli dış çevreyi kuşkulandırmak maksadıy-
le, belirli çıkar hesaplariyle, belirli baskılarla, 
belirli siyasal partilerin siyasal güçleri hesaba 
katılarak buradaki planlama anlayışının ifade-
sindeki çekimserliği anlamak mümkün değil
dir. 

Üçüncü Plan, sanayileşmeyi anahedef olarak 
almaktadır. Ancak sanayi ile birlikte hizmetler 
kesiminin de aşırı büyümesi öngörülmektedir. 
Bu is©, ekonominin bugünkünden daha kötüye 
doğru gideceğinin bir bakımdan da işareti sa
yılmak gerekir. Çünkü, hızla sanayileşmeye ça
lışan bir ekonomi içinde sanayi ve tarimdaki 
gelişmenin gerektirdiği ölçüyü aşan hizmetler 
kesimi yaratılması sakıncalıdır. 

Üçüncü Plan, tarım kesimini ihmal eder gö
rünmektedir. Tarımdan sanayie sağlıklı kay
nak aktarılmasının ve bağımsız sanayi toplu
muna geçilmesinin ön koşullarından birisi de, 
tarımı kaynak aktaracak güce eriştirmek ol
malıdır. 

Tarımda çalışanlar hakkında hepimizin bil
gisi vardır. Bugün tarımda Türk köylüsünün, 
küçük üreticinin ürünümün değerlinin karşılığını 
alamadığı bir gerçektir. Ürününün değerinin 
karşılığını alamayan, gerekli finansman kay-
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naklarma sahibolmıyan, kredi kaynaklarına 
sahilbolmayan, bankaların tefeciliğine dahi 
mâruz kalan ve bankaların % 22'ye varan kre
dilerini almış belirli çıkar çevrelerinin yüzde 
yüze varan tefecilikle köylüye kredi verdiği 
bir dönemde bu sorunlara eğilmek için Hükü
metin, Devlet Planlama Teşkilâtının geçen yıl
larda hazırladığı ve bir kitap halinde neşrettiği 
«Türk köylüsü ile ilgili sorumlar» adlı kitap
taki rakamlara bakmasında fayda görüyoruz. 

Evine yılda bir defa et giren köylünün bu-; 
hınduğîunu ifade eden Devlet Planlama Teşki
lâtı bu gerçeği kitap olarak neşretme yanında, 
gelir dağılımının bu adaletsizliği sebebiyle ta
rımdan sanayie kaynak aktarma imkânlarımdan 
mahrum, yoksul kalan Türk köylüsünün bu 
durumunu bütün çıplaklığı ile siyasal iktidarla
ra anlatması ve topluımldaki bu bozuk düzenin 
değişmesinin ve Anayasanın öngördüğü düze
nin sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade et
mesi gerekir ildi. Ne kadar büyük rakamları 
buraya getirirseniz getiriniz, 22 yıllık devrede 
hangi noktaya geleceğimizi söylerseniz söyleyi
niz, gelinebilir, gelinımSey©bilir; ama 22 yıl 
sonra Türk toplumu alt gelir tabakalarının ne 
durumda olacağı konusunda bize kelsin tedbir
ler, bilgiler getirmedikçe ve Planlama bu ko
nuyu ele alarak yapümıadıikça, bugünkü Planın 
Cumhuriyet Halk Partisince kabul edilmesi, 
Cumhuriyet Halk Partisince olumlu karşılan
ması, tenkit edilmemesi mümkün değiiMir ka
nısındayız. 

Yoksa, planlama fikıünin Cumhuriyet Halk 
Partisince benimsendiği, Planlamanın faydalı j 
olduğu her halükârda hangi siyasî örgüt gelir
se gelsin, belirli ölçülerle gelişmeyi sağladığı 
konusunda asgarî bir müşterek noktada olduğu
muzu ifade etmek isterim. 

Tarim kesliminlin düşük olan gelişme hedefle
ri önümüzdeki yıllarda et, sebze ve meyva dar
lıklarını, aşırı fiyat yükselmelerine yol açabi
leceğini ifade etmek isteriz. 

Diğer yandan, ihracat potansiyelimizde ge
rilemeler de doğabilecektir. Dış ticaret yönün
den de bunun büyük bir önem arz ettlğtini ifade 
etm'gk isteriz. 

Üçüncü Plan döneminde 290 milyar liralık 
yatıran yapılması öngörülmektedir. Bu topla
mın % 56,3'ü kamu kesimi, % 43,7'si özel ke- i 

sim tarafından gerçekleştirilecektiir. Kamu ke
simi vatmanlarının hemen yansına yakın, bdr 
kısmı enerji, eğitim, sağlık ve kamu hdametilteri 
gibi altyapı yatırımlaridır. özel kesim bu tip 
yatırımlara ancak % 5 civarında kaymak ayıra
caktır. Kamu kesiminin kârsız, ya da az kâr
lı, riskli büyük sermaye isteyen alanlardaki 
üretimlerle smırlandırılmasına karşılık, özel 
kesime çekici alanların bırakılması, özel kesim 
lehine yaratılan bir ayrıcalıktır. Cumhuriyet 
Halk Partisinin ortanın solu görüşünde kamu 
kesimine süreklilik tanıyan ve ekonominin hâ
kim tepelerinin kilit ve stratejik sanayi kolla
rının kamu kesiminde bulunması ve kamu ke
simlinin verimlilik içinde çalışabilme olanaklarir 
na sahip bulunması görüşüne, planın getirdiği 
bu anlayış aykıırıidır. 

Bu nedenlerle bu tercihin Türk ekonomisi
nin büyümesine, Türk toplumunun 22 yılık 
bu uzun dönem perspektifi içinde kalkmaibiime-
sine yardımcı olacağı kanısında değiliz. Bu 
tercih geri kalmış Türk toplumunda zaten âdil 
olmayan gelir dağılımını büsbütün aidaletsiz" 
kılacak, belirli egomem. çevrelerin çıkarlarına 
bir ekonomi büyümesi beM sağlayabilecektir. 

Üçüncü Plan, ilk iki plandan farklı olarak 
oldukça hızlı değişen bir tasarruf politikası ge
tirmektedir. Tasarruf eğiliminde 5 yıMa % 30 
oranında bir artışın sağlanması olanaksız gibi 
görünmekfcediir. Yeni planda öngörülen tasar
ruf temayülü seviyeleri gerçekleşmezse 1977 
yılında ancak 1974 yılındaki seviyeye kadar 
yatırım yapılabilecektir. Yani finansman yeter
sizliği nedeniyle ortalama üç yıllık gecdkme ola
bilecektir. Sağlıklı bir ekonomide sadece tek 
yönlü tasarruf eğilim artışı amaç alınmamalı
dır. Bundan daha önce kaynak kullanımı önem 
taşır. Tasarruf eğilimini artırmak gelişmekte 
olan ülkelerde zaten adaletsiz olan gelir bölü-
şünıünü olumsuz yönde etkileyebilir ve dar ge
lirli kitlelerin aleyhine işleyen bir çark haline. 
gelebilir. Üçüncü Planda toplam vergiler için
de dolaylı vergilerin payının % 55 civarımda 
sabit tutulması, ekonomik büyüme ve ağırlı
ğın tüketicilere, dar gelirlilere yüklenmesine 
yol açar. 

Planda işçi dövizlerinin 1972 de işçi başına 
790 dolar azalış göstermesi ve 1987'd/e 420 do
lara inmesi gerekçesi gösterilmemektedir. Bu-
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nun anlamı, Türk parasının değerinin yüksel
tilmesi yani, revalüe edilmesi midir? Üçüncü 
Plan döneminde Türk parasının değerimin de
ğiştirilmesi işaretlerinim hangi yönde geliştiği
nin bilinmesinde yarar görüyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında uzun 
dönemde erişilmesi öngörülen amaçlar, Planı 
dokümanının ikinci bölümünde yaşama düzeyi
nin yükseltilmesi, sanayileşme, iç kaynaklara 
bağlılığın azaltılması, istihdam sorununun çö-
zümlenjmesi olarak belirtilmiştir. 

Yaşama düzeyinin yükseltilmesi, uzun va
deli kalkınma planlarında gelir arttıkça bunun 
etkisi altında yükselmesi söz konusudur. Ancak 
açık fimanasman poliitiikasayle, fizikî hedeflerin 
gerçekleştirilmesi düşünülen bir kalkınma pla
nımda ister istemez enflasyon yolu tercih edil
miş olacak, bu yol ise düşük gelirli alt gelir 
tabakalarının yaşama düzeylini yükseltmeyecek
tir. Artan fiyatlar sabit ve düşük geliri nü
fusun yaşama düzeyini daha da indirecektir. 

Devalüasyon kararı ve yeni vergilerle artan 
kamu gelirleri, finansman açığı yerine fazüalık 
göstermiştir. Bu yıl dışımda kalan diğer prog
ram ve bütçe yıllarında planda öngörülen fi
nansman açığının birkaç katı açık veren prog
ramlar düzenlenmiş ve uygulamada kamu mali-
yesiipin açığı daha da artmıştır. Üçüncü Plan
da öngörülen finansman açığı 1972'de 5,6 mil
yar, 1977'de 3,2 milyardır. Genel olarak ikin
ci Plan dönemine nazaran finansman açığı 
Üçüncü plan döneminde iki katıdır. Buna gö
re enflasyomist baskının ikinci Plan dönemine 
kıyasla daha fazla olacağı bu politikanın sonu
cunda da dar ve sabit gelirli nüfusun nispî ge
lir düzeyinin düşeceği görüşündeyiz. 

Tarım kesiminde yeterli üretöm artışı öngö-
rülmekslizim, sınaî üretiımdnim 15 kat artması 
mümkün değildir. Tanm kesiminden ulusun 
beslenme koşullarından fedakârlık ederek ve 
yetersiz beslenmemin ağır yükü altımda fizik 
değerler üretme zorunluluğu altında tutuîlma-
nın ve böylece sanayileşmenin planlama kavra
mında yeri olmaması gerekir. 

izlemen sanayi politikası aslında sanayileş
miş ülkelerin sanayileşmelerini sürdürmesini ön
gören politikalardır. Samayileşmıemiş ve geliş
mekte olan ülkelerin sanayileşmelerimi bu tür 
bir politika üzerine dayandırmaları mümkün 

değildir. Gerçek anlamda sanayileşme, doğal 
kaymakların biçinüemidkldiğıi bir karakter ta
şır. Sanayileşmeye bu düşüncemin ışığı altım
da bakıldığı zaman Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında dikkati çeken çelişkilerden biri! 
de, sanayiin anagirdisi olan enerji politika
sında görülür, örneğin, isveç'te su miktarı 
80 milyar (kilovat saat elektrik üretimine elve
rişli olup, bunun 1963'te % 47'si kuUanılimakta 
idi. italya'da 68 milyar Kwh/ısaatin % 67'si, 
Fransa'da % 56, Avusturya'da % 29'u, ülkemiz
de ise 100 milyar Kwh/saâte yakım elektrik üre
timine elverişli su potansiyelinin ancak % 2,3'ü 
kulamlmakfcadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, birimci emterji kay
naklarında 1972 yılı için 955 milyon, 1977 yılı 
için 1 milyar 750 milyon lira ithalât öngörül
müştür. Sanayide demir - çelik kesiminde de 
durum aynıdır. 1972'de 995 milyon liralık 241 
bin ton maımul demir - çelik ithalâtı, 1977'de 
220 bin ton 934 milyom liralık ithalât öngörül-
müftür. Yarı mamul ithalât daha da fazladır. 

Fizikî girdiler bakımımdan dışa bağlılığı de
vam eldecek olan sanayileşme hareketinin sade
ce dış ticaret dengesindeki nispî düzelmeye da
yanarak dışa bağımsız bir politika ile gerçek
leşebileceğini ifaide eltlmek bize göre olanaksız 
görülmektedir. Bir ülkemin dışa bağlılığını 
ölçen yegâne kriter döviz rezervi, dış ticaret 
açığı gibi monoter değerler olmamak lâzım ge
lir. Bumdan daha önemli olanı, fizikî bağım
lılık, teknolojik bağımlılıktır. Üçüncü Planda 
fizik ve teknolojik bağımsızlığı azaltan tedbir
lere yeterince yer verilmediği görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 

Tarımda çalışanların yaşama seviyesinin 
günden güne kötüleştiği ve millî gelirdem zaten 
düşük olan paylarınım som 10 yılda daha da 
düştüğü rakamlarla ortaya çıkan bir gerçektir. 
Devlet Planlama Teşkilâtının yayınladığı 1963 
Gelir Dağılımı Araştırması Raporu ile Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Doçenti Tuncer Bulmtay ve 
arkadaşlarının yayınladıkları 1968 yılı Türki
ye '4e Gelir Dağılımı Araştırması bu gerçeği1 

açıkça ortaya koymaktadır. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dckümanındaki rakamlar da bu gerçeği 
doğrulamaktadır. Bu dökümlamlara göre nü
fusumuzun 1971 yılı itibariyle % 65'i tarımda 
çalışmaktadır. 1963'te nüfusumuzun % 60 alt 
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gelir tabakası millî gelirden % 24,5 pay alır
ken, 1968 yılında bu pay % 20'ye düşmüştür. 
Üst gelir taJbakasmı teşkil eden % 40 nüfus ise, 
toplam gelirlerin % 74,5'intf. alırken, 1968'te 
% 801inü almaya başlamıştır. % 60 alt gelir 
tabakasının daha ziyade tarımda çalışanları 
kapsadığı bir gerçek olduğuna göre, bes sene 
zarfında tarımda çalışanlar millî gelirden aldık
ları payın % 4,5Uini yüksek gelir tabakaları le
hine kaybetmiş bulunlmaiktadırlar. 1968'den 
bu yana durumun tarımda çalışanların daha 
da aleyhine geliştiği son rakamlarla ortaya çık
maktadır. 1971 yılı itibariyle fert başıma dü
şen millî gelir ortalaması 4 901 lira iken, ta
rımda çalışanlar için bu rakam 1 000 lira civa
rındadır. 

Bu gerçekler açık bir şekilde ortada iken, 
tarımda çalışanların millî gelirden adaletli pay 
almalarını sağlayacak tedbirler getirilmediği 
gibi, aksine daha da ağırlaştırıcı politik tercih
ler, siyasî iktidarlar ve hükümetler tarafından 
yapılabilmekte ve Planlama örgütümüz de bu 
konuda sosyal hedefleri kapsayan bir tedbirler 
eğilimi içinde görülmemektedir. 

Planda öngörülen fert basma millî gelirin 
yıllar itibariyle artış rakamlarının ifade edil-
mesi, gelir dağılımında adaleti sağlamadıkça 
hiç bir anlam ve değsr taşımaz. Yine planda, 
girdilerin ucuza temini tedbirlerinin alınaca
ğından söz edilmesi, yine 10 yıllık uygulama
nın sonucunda bir anlam tanımadığı görülmek
tedir. 

Tarımda üretimden tüketime kadar diğer 
sektörlere kaynak aktarabilecek güce ulaşabil
mesi, ücretinin insan haysiyetine yaraşır bir 
yaşama düzeyine ulaşabilmesi, yeterli sosyal 
ve ekenomik olanakların sağlanmasıyla müm
kündür. Gerekli reformların yapılmaması, 
tarımda içinde bulunduğumuz bunalımı daha, 
da artırmaktadır. Planın bu konuda çösüm 
yolları gösterdiği söylenemez. 

Değerli arkadaşlarım, 
Planda gelir dağılımını doğrudan doğruya 

etkiliyen istihdam sorunu yeterince değerlen
dirilmemiş, belki dî Hükümetin baskısı ile de
ğerlendirme görüşlerine engel olunmuştur. 1972 
yılında toplam gizli v? açık teslz sayısının 1 
milyon 600 bin, 1977 yılında 1 milyon 8G0 bin, 
1987 yılında 2,5 milyona çıkacağı ifada olun

maktadır. Bu oranda işsiz sayısının, gelirsiz in
san sayısının artmasının büyük problem oldu
ğunu söylemek isteriz. Bu işsizliğin ülkemiz 
için ekonomik ve sosyal yönden büyük tehlike 
çanları çalacağını belirtmekte yarar vardır, iki 
milyon işsiz, aileleri ile birlikte 10 milyona 
varan bir nüfustur. Üçüncü Plan, işsiz ve ge
lirsiz 10 milyon vatandaşın bu durumlarını 
çözecek, bu temel soruna çözüm yolu bulacak 
bir tedbir getirmemektedir. 

'Sanayi kesiminde; ara malları ve yatırım 
malları kesimine bu dönemde ağırlık verilmesi, 
ekonomimizde tüketim malları üzerinde bir 
talsp baskısı yaratacak nitelikte gözükmekte
dir. Oysa tüketim malları için artış hızı, ara 
mallan artış hızının sadece yarısı kadardır. 
Bunun önümüzdeki yıllarda tüketimde darbo
ğazlar yaratması ve enflasyonist baskılara se
bep olması beklenmelidir. Bu yönden sanayileş
miş biçimini ve tercihini gerçekçi görmüyoruz. 

Plandaki hedeflerin gerçekleştirilmesi bü
yük ölçüde tasarruf artışlarına bağlanmakta
dır. (Planın bu zayıf noktası daha önce değerli 
arkadaşlarım tarafından dile getirilmişti) Ge
rek kamu tasarrufları, gerek özel tasarruflar 
konularında planın öngördüğü politika tedbir-
lerhrn yeterli olmadığı görüşündeyiz. Kaldı ki, 
Türk toplumunun önümüzdeki yıllarda bu öl
çüde tasarruf yapmaya zorlanmasının yerinde 
ve gerçekçi olmadığı görüşündeyiz. Plandaki 
bütün tedbir ve politikalar, tasarruflarda bek
lenen bu artışların yaşama düzeyi zaten yüksek 
olmayan büyük halk kitlelerinin sırtından çı
kartılacağı intibaını vermektedir. 

Planda, dış ödemeler dengesinde özellikle 
ihracat ve işçi dövizleri konusunda yapılan tah
minlerin gerçekçi olmadığı görüşündeyiz. Bu 
tahminlerde yapılan hatalar, sadece ödemeler 
dengesinde değil, aynı zamanda plan'^ı mak-
ro dengelerini de etkileyecek niteliktedir. Bu
nun anlamı, plandaki tasarruf, yatırım ve fi
nansman rakamlarının da gerçekçi olmadığı
dır. Bilinmektedir ki, bu alamdaki rakamlar 
Planın temel, nirengi noktalarıdır. Bu söyle
nen hususlarda, Plan uygulamaya geçmeden 
farklı durumların ortaya çılanası Planın tutar
lılığını ciddî olarak zedelemektedir. Plan, bü
yük sorun olan nüfus artışı konusunda da cid
dî tedbirler getirmemektedir. 
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Üçüncü Plan döneminde madencilik sektö
rüne farklı olarak ağırlık verilmek istendiği 
görülmektedir. Maden Kanununun değiştiril
mesi, Petrol Kanununun değiştirilmesi, maden 
kaynaklarının işletilmesinde yerli sanayi tale^ 
binin karşılanmasına ağırlık verilmesi, yerli 
enerji kaynaklarından öncelikle yararlanılması 
uzum dönemde sanayileşmenin gelişmesine uy
gun olarak maden aramalarına ağırlık verilme
si, metal dışı maden talebinin yerli kaynaklar
dan karşılanması, demir ve kömürün kamu 
öncülüğünde geliştirilmesi, kamu petrol arama
larına daha büyük ağırlık verilmesi esaslarını 
ve ilke ve tedbir olarak da bor tuzlan, volfram 
ve radyoaktif mineralleri kamu tekelinde ol
ması, kamu demir madenciliğinin Etibank'da 
toplanması, bilinen maden rezervlerinin geliş
tirilmesi ve işletmeciliğin millî kalmasının te
mel ilke olarak benimsenmesi ve kamunun 
petrol arama, üretim, tasıma, dağıtım ve sa
tış faaliyetlerinin tek bir kamu kuruluşunda 
toplanmasını olumlu karşıladığımızı ifade et
mek isteriz. 

Uzun dönemli kalkınma stratejisinde te
mel amaçlardan birisi olarak kabul edilen sa
nayileşmenin oluşmasında maden ve enerji 
kaynaklarının hızla değerlendirilmesi konu
sunun önem verilmesini yerinde bulmaktayız. 

Bununla ilgili olarak maden ve petrol 
rejimi reformunun, sulandırılmadan, Anaya
sanın 130 ncu maddesinin genel kuralları için
de gerçekleştirihneBinde Zorunluluk görüyoruz. 
Dop-al kaynaklara yabancı sermaye girmeme
lidir. Doğal kaynaklarda yabancı şirketlere 99 
yıla varan işletme imtiyazı verilmemelidir. 
Gerek maden, gerek petrol kanunu bu esaslara 
göre düzenlenmeli ve millî servet ve kaynak
larının esas itibariyle Devlet tarafından aran
ması ve işletilmesi esası kabul edilmelidir. 

Madenlerde yabancı teknoloji ve mütehas
sıstan yaraıSanma başkadır, yaıbancı gerçek ve 
tüzel kişilere maden haklan ve imtiyazı ver
mek başkadır. Bugüne kadar yapılan uygula
malar, yabancılarım doğal kaıynaklaramııza Türk 
ulusunun yaranma bir gelişime sağlamak ama
cını taşımaksızın geldiklerini gcatermeîkte-
dir. ötzel sekten!, madenlerimizde bugüne ka
dar kamu yaranna genellikle çalışamamıştıa*. 
Kamu güvenliğinin ilhlâl edildiği, geırekli si-
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letme teknolojisinin uygulantmadığı, kâr dü
şüncesiyle kaynağın tahriıbedildiği, büyük ma
den yataklannı işletecek malî imkan ve tek
nik bilgiye sabjbolmadığı ve mevcut rezervle
ri de işletmeksizin genellikle beklettiği görü
len ve kabul edilen gerçeklerdir. 

Planda yetf alan stratejik madenlerin dev
letleştirilmesinde zorunluluğa katıluyoruz. Bun
da aşın solun propaganda ve tenkitlerinin ro
lü olduğu yolunda bazı siyasî parti sözcüle
rinin bıurada ifade edilen görüşlerine katıl
mak mümkün değildir. Her ulusal tedbir ve 
uygulamada aşın sol kokusu aramak, belirli 
çıkar çevrelierllnin Türk ekonomisinin gelişme
sini lönleyici bir hastalığı olarak öteden beri 
devam edegeknektedir. 

fötıratejıik maden deyimine baza partilerin 
fazla taMdıklan gömülmektedir. Strateji, bir 
milletin taMbettiği politikada malî, iktisadî, 
askerî ve psikolojik ve poliltiik imkânların en 
iyi kullanılma sanatıdır. Geri kalmış Türk top-
iumunıun bu sanatı kullanmada göstereceği ba
siret ve dirayet, iktisadi güce dayalı özgür Türk 
toplumunun yeterli güce kavuşmasını sağla-
yacaktar. Bıu yönde kullanılan malî, iktisadî ve 
askerî değerler stratejik olacağına göre, stra
tejik madenler deyimine yeteri ölçüde eğilen 
ve tanımlama yapan ve uygulayan siyasî par
tilerin iktidarda bulunmalan, bu plan uygu
laması içim en büyük güç olacaktır. Aksi gö
rüşe sahip yabancı sermaye ve şirketkıre doğal 
kaynaklarda geniş olanak tanıyan görüşlere 
salhip siyasal partilerin iktidarda bulunmaları 
ise, planın bu ilkelerMn uygulanmasında en bü
yük talilhüizlik olacaktır. 

Yüz yıldan beri Türkiye'de Bor mi meralleri 
safhalarını getirdiği 7 m'ılyon lira sermaye ile 
kapatmaya çalışan ve 99 yıl müddetle imtiyaz 
almaya uğraşan bir yabancı şirketin 1 milyar 
tona varan sodyumlu bor minerallerini tekeli
ne almaya çalışmasını haklı göstermeye çalış
manın vatan sevgisiyle izaJhı mümkün değil
dir. özel sektörün bor minerallerinde yabancı 
şirketler paralelinde ve Etibank'la rtekabet ede
rsek, Avrupa pazarlarında tonu 70 dolara satı
lan ham bor cevherini 25 dolaıra düşürmesinin 
toplum çıkarlarryle bağdaştınlması mümkün de
ğildir. 
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özel sektör dış piyasalarda 50 - 70 dolar ci
varında bulunan ham bor cevherini ki, Ameri-
kadan ve diğer /yerlerden getirilmektedir, yıl
larca rekabet sonucu 25 dolara vermiş ve böy
lece Avrupa piyasalarında yüksek tenörlü ham 
bor cevherimizden elde edilen mamulleri daha 
pahalı fiyatlarla almak zorunda kalmışızdır. 
Bor cevherleri devletleşlrirllmıediği sürece ham 
bor cevherlerini değerince iihraç edebilmemiz 
mümkün olamayacağı gilbi ham bor cevheri ma
mulleri imalâtının Türkiye'de kurulmasına da 
imkân bulamayız. Bu nedenle bu konunun de
taylarına girmeden devletleştirilmesi konu
sunda planın öngördüğü ilkelerin ve politika 
tedbirlerinin süratle uygulanması gereğinin, 
C. H. P.'inin öteden beri savunduğu bir ilke ol
duğunu bir kez daha belirtmek isteıüz. 

C. H. P. linyit ve bor yataklarımızın ve stıra-
tejiik madenlerin kamu kuruluişlan eliyle aran
ması ve işletilmedi tgerektiği kanısındadır. Do
ğal kaynaklarda yabancı, gerçek ve tüzel kişi
lerle Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ol
sa bile ortakları kısmen veya tamamen yaban
cı gerçek ve tüzel kişi olan şirketlerin arama 
hakkı ikfcisabedsmemeleri gerektiğini bir kez 
daha belirtmek ister. 

Sanayiimizin kalkınması, ulusumuzun mut
luluğa kavuşabilmesi, doğal kaynaklarımız üze
rinde Anayasamızın öngördüğü reformların sü
ratle yapılmasına, ulusal, devletçi ve halkçı dü
zenin kurulimıasına bağlıdır. 

O. H. P. doğal kaynaklarımızı yerli ve ya
bancı kişisel çıkarların, rekaibetlerin heder et
mesini ve spekülâsyon konusu haline getirilme
sini önleyerek her türlü reform hareketlerinin 
yanında olacaktır. Bu yönde plandaki ilkelere 
her türlü siyasal tutum ve davranışın karşısın
da yer alacaktır. Ancak, planda öngörülen pet
rol kaynaklarında yabancı şirketlerin hak sa
hibi olmalarını öngören esasların C. H. P. 'since 
kabul edilmesi mümkün değildir. 

0. H. P., ekonomimizin gelişmesinde, enerji 
ve yatırım sorunumuzun çözümünde büyük 
önem taşıyan linyit yataklarımızın, bor yatak
larımız gibi, kamu kuruluşları eliyle işletilme
sinde hayatî bir zorunluk gömmektedir. Linyit 
konusunda plandaki ilkelerin yeterli olmadığı 
kanHindayız. 

Bu arada petrolle il£ilii konuda da planın 
yeterli hükümler getirmediği" kamsında/yız. Pet
rol reformu kanun tasarısı da bu konuda ileri 
adımlar atmakla beraber yeterli değildir. Ta
san her ne kadar kamu kuruluşlarına petrol 
hakkı sahibi olmakta geniş imkânlar sağlamak
ta ise de, yabancı şirket ve sermayenin petrol 
kaynaklananız üzerinde petrol hakkı sahibi 
olabilmelerini mümkün görmiektedir. 

Bugüne kadar petrol kaynaklanmızın ya
bancı şirket ve sermaye eliyle geliştirilmeleri
nin mümkün olmadığı ve olamayacağı ortaya 
çıkmıştır.. 

Maldenüillk reformu kanun tasarısında ya
bancı gerçek ve tüzel kişilere arama ve işlet
me ruhsatnamesi ve imtiyazı verilemeyeceği ke
sin olarak hükme bağlanmış bulunmasına göre, 
Petrol reformu kanun tsaansında da aynı poli
tikanın izlenmesi gerekir. Finansman desteği 
ve üstün teknolojiyi geretotliraıiesli bir ayırım 
yapılması için yeteri değildir. 

Sayım milletvekilleri, 

Planlı kalkınmanın demokratik sosyal hu-
kulk devleti kurallarının tam uygulandığı bir 
ortamda uygulanması gereğine C. H. P. yürek
ten katılmaktadır. Bu ortamın bozulmasında 
başlıca sorumlu olan siyasal partilerin bugün 
dokümanını eleştirirken, siyasî istikrarsızlığı 
ele almalarını anlamak mümkün değildir, önce 
Anayasanın öngördüğü reformdan yapmamak 
suretiyle toplumun sosyo - ekonomik nedenle
rine eğilımıemenin sorumluluğunu duymak bu 
siyasî partilerce gerekirdi. ıSon yıllarda mey
dana gelen anarşik ortamın nedeninin, reform
ların yapılmamış olmasında görmeyen Adalet 
Partisi sözcülerindin bu görüşlerine katılmak 
mümkün değildir. Meşru düzen adı altında 
bozuk düzeni savunanlar, Türk halkının da
ha da yoksullaşmasınla g^oz yumanların sosyo -
ekonomik sorunlara eğûmemenin büyük etken 
olduğu anarşik ortamın yaratılmasında kendi
lerini siyasal sorumluluktan kurtarabilmeleri 
mümkün değildir. Anarşik ortamın sorumlu
luğunu, 1961 Anayasasının temel felsefesinde, 
köklü ekonomik ve sosyal görüşlerinde ara
mak hevesinden de ısiyasî partilerimiz artık vaz 
geçmelidirler. Bu yol, normal demokratlık re
jime geçiş yolu değildir. Belki güçleştiren bir 
yoldur. Aşın uçlarla mücadele, Türk toplu-
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muîiu sosyal ve ekonomik hedeflerde güçlendir
mekle ımlümkündür. 

A. P. ıSözcüsü İkindi Beş Yıllık Planı fcfiitm 
olarak savunmaya çalışmakta, huzurunuza ge
tirilen Üçünoü Beş Yıllık Plan için İde, seçimle 
iş başına geldikleri takdirde ıbu planı değiştire
ceklerini ifade etmektedirler. OBu planın bu 
hald3 Türk toplumunun yararına değil, belir
li çıkar çevrelerimin yararına daha da ağır hü
kümler taşıyarak değişlürilmek istenıdliğfi mey
dandadır. O. H. P., planı Türk toplumunun ya
rarları açısından, ortanın solu felsefesi ve dü
zen değişikliği açısından tenkit etmiş ve değer-
lenjdirmiştir. Bu planın Türk toplumunu yeltıeıl' 
derecede kapsamadığı, yoksul Türk halkının 
çıikarlarım yeteri derecede savunmadığı tarafı
mızdan da açıkça ifade olunimalkıtadır. 

Bu planın en büyük talihsizliği, plan dokü
manını hazırlayan değeri uzman arkadaşları
mızın (arkasında bulunması gereken siyasal gü
cün, ortanın solunda tüm toplum yararlarımı 
ve çıkarlarını ısavunan siyasal bir partinin bu-
lunm'ayışıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Plan hakkındaki görüşle

rimizi sunmuş bulunuyorum. 

C. H. P. nin halkçı düzenle ilgili plan anla
yışını bundan böyle Türk Milleti önünde, Türk 
kamuoyu önünde ve Parlamentoda demokratik 
hukuk devleti kurallarının sonuna kadar savu
narak azimle belirtmeye devam edeceğini bir 
kez daha belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Efendim, Sayın Oral'm görüşmeleri 1 saat 

15 dakika sürmüş bulunuyor. Bu suretle C. H. P. 
Grubuna ayrılan 5 saatlik sürenin 3 saat 40 da
kikası kullanılmış oluyor; geriye 1 saat 20 da
kika daha süreleri kalmıştır. 

Şimdi söz D. P. Grubu adına Sayın Nuri 
Eroğan'indir. 

Sayın Eroğan, Grubunuz adına şimdiye ka
dar kullanılandan bakiye 35 dakikalık süreniz 
kalmıştır, buyurunuz efendim. 
""* D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Birinci konuşmamda iki yönden sıkıntıda ol
duğumu söylemiştim. Birisi, zaman ölçülü idi; 

ikincisi planlama uzmanlarının aynı konuşmayı 
Plan Komisyonunda da dinlemiş olmalarından 
dolayı kendilerini sıkacağım noktasında idi. 
Şimdi ikinci konuşma fırsatı aldığım için birinci 
sıkıntım bertaraf edilmiş olacak, ama plancılara 
verdiğim sıkıntı devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu konuşmam daha ziyade yıllık uygulama 

larla münasebetli olacak ve planlamaya yönelt! 
lön bazı ithamları eleştireceğim. 

Birinci konuşmamda adliye reformundan 
bahsederken 18 nci asrın ikinci yarısında bir 
delikanlının Beccaria'nın «Mahkûmların da in« 
san olduklarını» söyleyen gür sesi bugün kulak
larımızda çınlamaktadır, ama cezaevleri felâ
ket halindedir demiştim. 

Buradan Devlet yapılarına geçmek istiyo
rum. Hep biliriz, maliyeciler maalesef bir gelir 
getirme imkân ve fırsatına sahibolmadıklan 
için Devlet yapılarına pek önem vermezler, bu 
binalar çöker, yıkılır, ondan sonra yenisi yapı
lır. Buradan, yarım asrı geçen mazisi olan ve 
istanbul'un göbeğinde bir yara olarak bulunan 
Çırağan Sarayına geçmek istiyorum. Plancılar
dan istirham ediyorum ki, artık yeter, bu asrı 
doldurmasın, Çırağan Sarayına bir çare bulun
sun. Burası güzel bir kongre salonu olur, burası 
sanat galerisi olur, kültür faaliyetleri merkezi 
olur. Bir şey yapmalı, oradaki servet harekete 
geçirilmeli. 

Konuşmamın bir yönü de plancılara yönel
tilen ithamlar demiştim. Birtakım ihtiyaçları 
bizzat bizler görüyor ve bazı şikâyetler de va
zifemiz ve bulunduğumuz mevki icabı bize ge
liyor. Tatbikatçılarla yaptığımız temaslarda; 
«Efendim, bunu biz götürdük ama plancılara 
kabul ettiremedik» şeklinde cevap alıyoruz ve 
bunlar bazen büyük ihtiyaçlar oluyor. 

1950 ile 1960 arasında Türkiye'de pek çok 
liman yapılmıştır. İhtiyaçları karşılamak için 
büyük gayret sarf edilmiştir. Ama yapılan bu 
limanlardan bir kısmı kısa zamanda gelen kum 
dalgalarıyle dolmakta ve faydadan ziyade za
rarlı bir hale gelmektedir. Bu cümleden olarak, 
bölgecilik yapıyor diye itham edilmekten endi
şe duyuyorum, henüz teslim muamelesi bile ya
pılmamış olan Şile'nin limanı dolmuştur. Bayın
dırlık Bakanlığına bu konuda yaptığımız müra
caat da, vasıta imkânsızlığından bahsedilmiş, 
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ancak 1975 yılında buranın temizlenmesinin ka
bil olacağı belirtilmiştir. 

Planın 548 nci sayfasında şöyle deniyor : 
«Üçüncü Plan Döneminde yapılacak yatırımla
rın ancak bu dönemden sonra tam kapasite ile 
devreye girebilecekleri tahmin edildiğinden mo
tor ve ara malı ithalâtı yüksek bir düzeyde olu
şacaktır. İnşaat, hafriyat ve madencilik maki-
naları için de benzer bir durum söz konusudur.» 
Demek ki, bu ihtiyacı karşılayacak vasıtaların 
temini çok yıllar sonraya kalacak bunların da 
bugün için ithaliyle temini çok yıllar sonraya 
kalacak bunların da bugün için ithaliyle ancak 
ihtiyaçları karşılamak mümkün olacaktır. 

Başta Ticaret Bakanı olmak üzere bol, bol 
dövizimiz olduğundan bahsolunmaktadır. Ama 
mütemadiyen bunlar kasaya doldurulmaktadır. 
Bir turistik bölge olan yerin ta... 1975'te temiz
lenmesi kazançtan zarara geçme mânasına gelir. 
Bu vasıtalardan bir kaç tanesi şu kasalarda boş 
duran dövizleri kullanmak suretiyle alınsa da 
da bu ihtiyaçlar karşılansa her halde faydadan 
hali olmaz. 

Kültür faaliyetlerine geçiyorum : Türkiye'
de kamu ve özel sektörün yayınladığı kitap ve 
benzeri neşriyat sayı olarak ihtiyacı karşılamak
tan uzaktır. Özellikle çocuklara yönelen yayın
ların düşük ve zararlı niteliği okuma alanında
ki önemli sorunlardandır. 

Özel sektörü bırakalım, ama kamu sektörü
nün neşriyatı da bugün dikkatle izlenmesi lâ-
zımgelen bir hale gelmiştir. Bir misal vermek 
için söyleyeceğim; Türk Ansiklopedisi vardır, 
vaktiyle İnönü Ansiklopedisi adiyle yayınlanır
dı. Bunun başında bulunan Agâh Sırrı Levent 
bir «v» harfinin fazla yazılmış olmasından bir 
gece uykusu kaçmıştı. Şimdi bilmiyorum kim
ler yönetiyor ama her sayısında, her sayfasın
da sayılamayacak kadar çok, değil harf veya ke
lime hatası, ilmî hata dolu. Bunun da bir çeki 
düzene girmesi lâzımdır. Tıpkı çocuk yayınları 
gibi dikkatli bir şekilde ve Türk kültürüne hiz
met edecek bir duruma getirilmesi lüzumludur. 

Eğitim faaliyetlerinde öğretmen imkânsızlı
ğından bahsetmiştim, geçen konuşmamda. Ba
kanlıkta memur olarak öğretmenlerin bulundu
ğundan şikâyet etmiştim. Bu arada ilâve ede
yim ki, bir tarihte Bütçe Plan Komisyonunda va
zifeli iken Millî Eğitim Bakanlığı raportörlüğü 

yapmış, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına yazdı
ğım mektupta öğretmen okulları, yüksek öğre
tim veya eğitim enstitüleri mezunu olup da teş
kilâtlarınızda görev almış olanların adetlerinin 
bildirilmesini istemiştim. Rakamlarını versem 
üzücü bir şey olur. 

Yurt dışındaki doktorları davet etmek için 
mesleği cazip hale getirdik. 3/4 oranında hizme
tini, memlekette hizmet etmiş gibi saymak su
retiyle emekliliğine ilâve ettik. Bu öğretmen
lerin de tekrar mesleklerine dönmeleri için bir 
gayret sarf edilirse, öğretmen sıkıntısının bir 
hayli azalacağı kanısındayım. 

Aynı konuşmamda yine öğretmenliğin cazip 
hale getirilmesini temenni etmiş ve bu suretle öğ
retmen olmaya gençleri teşvik etme yoluna gi
dilmesi lüzumuna işaret etmiştim. Büyük Ata
türk, «Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak mual
limlerdir.» demişti. Muallimden ve terbiyeden 
mahrum olan bir millet henüz millet namını al
mak hakkını iktisabetmemiştir. Atatürk'ün işa
ret ettiği şekilde milleti kurtaracak öğretmen 
kadrosunu güçlü bir hale getirmek, bu suretle 
ilim sahasında Türkiye'yi, eğitim sahasında Tür
kiye'yi, insan rfücü sahasında Türkiye'yi güçlen
dirme yoluna gitmek faydalı olur ve bu husus 
d?, zaruridir. 

Stratejide; «öğrenciler bilgi, istidat ve kabi
liyetleri ölçüsünde toplum ihtiyaçlarına cevap 
veren çeşitli programlara yöneltilerek yetiştiri
lecektir.» denmekte ve fakat bundan çok uzak 
olan bir sistem ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Yüksek öğrenime geçerken, bir insanı sevme
diği mesleğe sevk ederseniz ondan başarı bekle
yemezsiniz. Hele genç yaşta, delikanlılık çağın
da olan bir kimseyi bu hale sokarsanız, sınıfa gi
receği yerde koridorda durur, koridorda dura
cağı yerde sokağa çıkar ve sokaktaki kalabalı
ğa, gürültüye, patırdıya karışır. 

Şunu açıkça ifade edeyim ki, kanım; bu mem
leketi bir hayli sarsan anarşik olaylarda, istek
siz olarak birtakım fakültelere sevk edilmiş olan 
delikanlıların, zamanının, yaşının icabı gürültü
ye, patırtıya karışması, ayırma arzusundan doğ
muştur. 

Planda merkezî sistem yerine bir başka siste
min getirilmiş olduğu günü, hasretle ve iştiyak
la beklediğimi ilâve etmek isterim. 

Yine planda; «özel öğrenime, özel eğitime ve 
korunmaya muhtaç olanları topluma yararlı kı-
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lacak tedbirler alınacaktır.» denilmektedir. 6972 
sayılı Kanun bu ihtiyacı karşılamak amacıyle 
yapılmıştır; ama tatbikat o derece aksamakta
dır ki, yokluğu varlığından daha iyi, daha isa
betli olacaktır, hiç olmazsa «yok böyle bir ka
nun» deriz. Bugün 1 den 12'ye çıkmış sağırlar 
okulu, l'deh 4'e çıkmış körler okulu var. Gönül 
ister ki, planda her yıl bu okullar için iki, üç 
bina yapılma prensibi kabul edilsin. Bir kanun 
da hazırlanmak üzere imiş; bu körler ve sağır
lar, bakılmaya muhtaç, korunmaya muhtaç ço
cuklar Sağlık Bakanlığına devredileeekmiş. El
bette ki, eski bir öğretmen olarak bunun tasvibi 
karşısında olacağım. İlâve etmek isterim ki, bir 
tarihte arka arkaya yayınlanan beyanatlarla, 
planın öngördüğü sağlık kurullarının tamamen 
Sağlık Bakanlığına verilmesi konusunda Çalış
ma ve Sağlık bakanları çatıştılar. Bu sefer de 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı çatı
şır duruma gelmesinler. 

Şimdi, planın akıbeti konusuna temas etmek, 
bu suretle sözlerimi bitirmek istiyorum. Biz De
mokratik Parti olarak başta, en önce fikrimizi 
açıkladık ve beyaz oy veremeyeceğimizi belirttik. 
Arkadan, çokluk partisi konuşmacısı, planda de
ğişiklikler yapacaklarını belirtti; iktidara ge
lirlerse... 

Plan Parlamentonun malı olacaktır. Parlamen
to söz sahibidir. Burada değişiklikleri yapmak 
mümkün, ekseriyete sahip, çoğunluğa sahip. Bu 
çokluk partisi Plan Komisyonunda 18 milletveki
li ve 7 senatöre sahiptir. Parmaklar kalktı mı, 
verilen önergeler kabul edilir. Ama, «iktidara 
gelince yapacağız.» demek suretiyle bir iktidar 
hasretiyle yanma işareti ortaya koydular. Şim
di, eğer onlar da bizim arkamızdan gelir, kırmı
zı oy verirlerse, plancıların büyük emek verdik 
leri, hakikaten değerli çalışmalar mahsulü olan 
bir eser ne olacak? Ret mi edilecek, yoksa Ada
let Partisi, tıpkı Malî Denge Kanununda yap
tığı gibi, konuşmacılarıyle tüm kanunun aley
hinde bulunup, reye gelince muvafık rey verme 
yolunu mu tutacaklar? Bunu bilemiyoruz. 

Demokratik Parti adına saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğan. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Adalet Parti
si Grubu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Orhan Oğuz, buyurunuz efendim. 

A, P. GRUBU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın ̂ Başkan, çok değerli arkadaşla
rım : 

Sektörler konusunda daha ileriki saatlerde 
konuşmayı düşünüyorduk. Fakat bir iki arka
daşımızın, Adalet Partisini hedef alan konuşma
ları üzerine, bazı noktaları açıklamak zorunlu-
ğımu hissetmiş bulunuyorum, bu vesile ile söz al
mış bulunuyorum. 

Önce şunu hemen belirtmek isterim ki, bir 
plan yapılırken evvelâ bir model ortaya kon
maktadır. Bu konan model, çeşitli varsayımla
ra dayandırılmaktadır. Huzurunuzda tetkik edi
len plan, bin sayfayı geçen plan, her halde bir 
haftalık, on günlük bir çalışmanın mahsulü değil
dir. Model çalışmaları uzun süre alır, varsayım
ların tartışılması uzun süre alır ve nihayet stra
teji tespit edilir. O stratejiye uygun plan ya
pılır. 

Bizim arzu etmiş olduğumuz husus, öyle plan 
yapılsın ki, plancılar öyle alternatifler bulsun 
lar ki, iktidarda olan siyasî parti, o alternatif
lerden birisini seçsin ve bu alternatiflerden bi
rini seçtiği zaman onun tabiî neticesi olan bü
yüklükleri ele alsın. Bir planı gelişigüzel, deği
şik yerlerinden tadil ederseniz, onun iskeletini 
tamamen bozmuş olur ve plan niteliğini ortadan 
kaldırırsınız. 

O bakımdan plan konusunda, planın iyileş
tirilmesi konusunda özellikle üzerinde durduğu
muz nokta, bu iskeleti bozmayıcı tadilleri Yüce 
Meclislerde yapmak; fakat siyasî partilerin bağ
lı oldukları programlarına, anlayışlarına, temsil 
ettikleri kitlelerin temayüllerine ters düşen ta
rafları elbette ki, hangi siyasî parti olursa ol
sun, iktidara geldiği zaman onu revize etme hak
kına sahibolacaktır. Bu, plan fikrinin yapısın
da, natüründe esasen mevcuttur. 

Adalet Partisi hiç bir zaman yıkıcı temayül
de olmamıştır ve olmayacaktır. Adalet Partisi 
plana ret diyebilirdi veyahut Adalet Partisi pla
na ret demeden, ret oyunu kullanmadan planın 
bir ilkesini değiştirmek suretiyle planı işlemez 
hale de getirebilirdi. Şayet tespit edilen kalkın
ma hızının % 8,7'den % 9'a çıkaracak olursak 
ki, oylarımızla bu mümkündür, o takdirde, tes
pit edilen hedeflere ulaşmak mümkün olur mu? 
Veyahut kalkınma hızını % 7'ye düşürecek olur
sak planı uygulamak bu haliyle mümkün olur 
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mu? Veyahut marjinal tasarruf eğilimini %38' 
den, tutalım % 25'e indirelim. Bu takdirde pla
nın uygulama şansı tamamen ortalan kaldırıla
caktır. 

Bir diğer noktayı kesin olarak açıklamakta 
fayda var. Dışarıdaki arkadaşlarımız, belki bun 
lan bilmeyebilirler, dışarıdaki kamuoyu belki 
bunları bilmeyebilir; ama parlamenterlerin bazı 
hususlarda hassasiyet göstermesine zaruret var. 
Plan müzakereleri hususi, özel bir prosedür içe
risinde yürütülmektedir. 77 sayıü Kanun sınır
lamıştır. Şu halde, Meclis, planı belli süreler 
içerisinde müzakere edecektir. Maalesef Meclis
lerin hareket imkânı 77 sayılı Kanunla daraltıl
mıştır. Meselâ Plan, Plan Karma Komisyonun
da belli süreler içerisinde müzakere edilecektir 
ve orada planın bütünlüğünü bozucu nitelikte
ki hususlarda, tam mevcudun salt çoğunluğu 
aranacaktır. 

Şimdi, sayın ve özel sempatim olan arkada
şım buyurdular ki; «Plan Karma Komisyonun
da Adalet Partisi ekseriyette. Niye bunu orada 
ıslah etmiyor?». 

Değil arkadaşlar. 25 kişi, tam mevcudu, 
Adalet Partisinin. Plan Karma. Komisyonunda, 
Hükümet, «Planın bütünlüğünü bozucu nitelik
te teklif getirdiniz» dediği takdirde, 26 oya ih
tiyaç var. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Siz hele bir te
şebbüs edin, biz sizin yanınızdayız. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Boş üye
likler var, ekseriyettesiniz. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Şu halde pla
nın bir kere, Komisyondaki müzakere safhasın
da arkadaşlarımızın beyan etmiş oldukları husus
ta doğruluk yok. 

İkincisi, Komisyon, planın muhtelif yerlerini 
bazı küçük tadillerle geçiştirmiş olabilir. Yüce 
Senatoya geliyor plan. Nitekim geldi. Yüce Se
natoda birçok değişiklik önergeleri verildi. Se
natonun kabul etmiş olmasına rağmen, değişik
lik önergeleri, yine Plan Komisyonunun anlayı
şı üzerinde durmak istemiyorum, tartışma açmak 
istemiyorum; ama oradaki aynı salt çoğunluk 
meselesi ele alınmak suretiyle Cumhuriyet Se
natosunun kabul etmiş olduğu esaslar Plan Kar
ma Komisyonunda kabul edilmedi. 

Demek M, normal bir kanun gibi, kalkınma 
planlan tetkik edilmiyor. Bunu değerli parla

menter arkadaşlanm izah ederlerken, kamuoyu
na takdim ederlerken mutlaka bazı doğruları da 
gözönünde bulundurmak mecburiyetindeler. 

Diğer taraftan; Plan, Yüce Meclisimiz Genel 
Kurulunda müzakere edilmektedir ve bunun sü
resi de sekiz gündür. Sekiz günlük bir devre 
içerisinde bir planı bütün olarak değiştirmek, 
tercihlerini değiştirmek, yepyeni bir plan orta
ya koymak mümkün müdür? Elbette bunda da 
imkânlann sınırlı olduğunu değerli arkadaşlan-
mız kabul edecektir. 

Bir diğer hususa da temas etmeden geçemi-
yeceğim. Savın Hükümet Başkanı, Planı Meclis
lere takdim konuşnialannda, Planın geniş ölçü
de tartışmaya sunulacağını ve gerek komisyon
larda, gerekse Umumî Heyette daha da iyileşti
rilerek memleketimizin yapısına, bünyesine uy
gun hale getirileceğini ifade ettiler. Maalesef 
bu ifade ettikleri hususlar tamamen sözde kal
dı. Komisyon çalışmalarını izledim. Komisyon 
çalışmalarında verilen yirmi küsur önergeden an
cak üç - dört tanesi itibar görebildi. Çünkü, Hü
kümet, geniş bir anlayış havası içerisinde Planı 
Meclislere takdim ettiğini belirtmesine rağmen 
o anlayışı göstermedi. Bir müessesenin verilmiş 
haklarının gasbediimesini tashih edici nitelikte
ki teklifi dahi, Planın bütünlüğünü bozar nitelik
te gördü. Bu şartlar altında Planı ıslah etmek, 
Planı iyileştirmek mümkün müdür? Planın bü
tünlüğünü ne bozar? Planın bütünlüğünü, ön
görülen kalkınma hızının değiştirilmesi bozar, 
Planın bütünlüğünü, öngörülen sınaî alandaki 
kalkınma hızının değiştirilmesi bozar, tanm ke
simindeki kalkınma hızının değiştirilmesi bozar 
veyahut ihmal edilen tanm kesimine ağırlığın 
verilmesi, sosyal adalete daha fazla önem veril
mesi bozar. Ama, bunun dışında müesseseler 
arasındaki ilişkiler, bunun dışında bazı kesim
lerde bazı konulara öncelik verilmesi, bu husus
lar Planın bütünlüğünü bozmaz. Hükümet şayet 
bu anlayışta olmuş olsaydı, başta ifade etmiş ol
duğu anlayışı sürdürmüş olsaydı, o takdirde 
Meclislerimizde, komisyonlanmızda Planı geniş 
ölçüde ıslah etmek, düzeltmek mümkün olabile
cekti. 

işte değerli arkadaşlarım; biz Adalet Partisi 
olarak, benim Adalet Partisi Grubu namına yap
mış olduğum konuşmada arkadaşlanmı Planı 
iyileştirme amacında birleşmeye davet ettim. 

— 677 



M. Meclisi B : 150 

Şayet, verilen tekliflere arkadaşlarıma iltifat 
ederlerse, itibar ederlerse Adalet Partisinin an
cak bundan memnun olacağını beyan ettim. Şu 
halde, mümkün olduğu ölçüler içerisinde Planı 
Yüce Mecliste ıslah etmek, başarılı olunduğu 
takdirde, siyasî iktidarı elinde bulunduran par
tiler kendi programlarını hazırlarlarken, kendi 
beş yıllık kalkınma planlarına uygun olarak 
yıllık programları hazırlarlarken, elbette kendi 
temayüllerine uygun yönde (yapabildikleri öl
çüde) bunları işleyeceklerdir. Fakat, bu yolların 
hepsi tıkanırsa, Planı reddetmek hiçbir mana 
ifade etmeyeceği cihetle planı revize etmek, yeni
den gözden geçirmek zarureti ortaya çıkacak
tır. Değerli arkadaşlarım, Planı reddettiniz, ne 
olacak? Planı bu müzakerelerin sonunda reddet
tiniz ne olacak?.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Yenisi yapılacak. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Süre bittiği
ne göre, bir Hükümet bunalımı başlayacak. Hü
kümet bunalımı başladığı takdirde yeniden pla
nın hazırlanması Yüce Meclislerin huzuruna za
manında gelmesi mümkün olmayacak. Bütçe
lerin, kalkınma planlarına uygun hazırlanaca
ğı Anayasa hükmü. 

tşte, bütün bu komplikasyonları dikkate alan 
Adalet Partisi, belli bir sorumluluk duygusu 
içinde hareket ederek görüşünü geniş bir anla
yış içerisinde açık bir şekilde ortaya koymuş 
bulunmaktadır; arz ederim. 

Saygılarımla. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Cinisli? 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Oğuz, on beş dakikalık konuşma sü

renizle grubunuzun bir saat otuz beş dakikalık 
süresini kullanmış bulunuyorsunuz efendim. 

Sayın Cinisli, Demokratik Parti Grubunun 
ancak on yedi dakikası kalmış bulunuyor, onu 
istimal ediniz; buyurunuz eef ndim. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; benim de kendilerine hocam olması 
sebebiyle özel saygım olan Sayın Profesör Or
han Oğuz Beyefendinin görüşleri üzerinde dur
mak niyetiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

21 . 10 . 1972 0 : 1 

Sayın Profesörün ifadelerinden anlıyoruz ki, 
Adalet Partisinin Plan Karma Komisyonunda 
25 üyesi vardır. Bu 25 üye, bir noksanı olduğu 
için, 26'yi bulamadığı için Plan Komisyonunda 
gerekli değişikliği yapamamıştır. 

Kendileri, planı takibettikleri, müzakereleri 
takibettikleri zaman görmüşlerdir ki, orada De
mokratik Partinin 4 üyesi, önergeler oylandığı 
sırada hazırdı; ama Sayın Adalet Partili arka
daşlarımızın büyük bir ekseriyetinin gelmedi
ğini de kendileri müşahede etmişlerdir. Yani, 
bu iddia, gerçekleri aksettirmiyor. Binaena
leyh, eğer plan üzerinde ciddî bir değişiklik te
mennisi ve arzusu var ise bu kanaatin görevini 
zamanında, vaktinde ve tam yapması gerekir. 
Bu iddiayı tutarlı bulmadığımızı ifade etmek 
istiyorum. 

Hükümetin tutumu hakkındaki görüşlerine 
katılıyorum. Hükümet gerçekten 77 sayılı Ka
nunun kendilerine tanımış olduğu hakkı kötüye 
kullanmıştır. Orada, Plan Karma Komisyo
nunda, planın bütünlüğünü bozuyor iddiasıyle 
planının bütünlüğüne dokunmayan hususları 
iddia etmiş, planının bütünlüğünü bozar iddi
asıyle ortaya çıkmış ve meseleleri müşkülleştir-
miştir. O kadar ki, aynı konuda - Sayın Ba
kanın ifadeleriyle arz ediyorum - bir üyenin 
verdiği önergeyi, planın bütünlüğüne aykırı ol
madığı için kabul ettirmişlerdir; aynı konuda 
bir başka üyenin vermiş olduğu önergeyi planın 
bütünlüğünü bozuyor iddiasıyle reddetmişlerdir. 
Hükümetin Komisyondaki tutumu bu idi, Sa
yın Oğuz'la burada birleşiyoruz. Ancak; biz 
tenkitlerimizi açık yapıyoruz, tavrımızı da açık 
ortaya koyuyoruz; Sayın Oğuz'un yaptığı gibi 
tenkitlerini yapıp sonra muti bir anlayış içinde, 
muti bir Tavır içinde boyun kırıp ne yapalım 
meselenin üstesinden gelemedik, Hükümet böy
le istedi deyip vazifemizi yüzüstü bırakmıyo
ruz. Biz, filerimizle beraber tavrımızı da açık 
oynuyoruz. 

Şimdi, son cümlesinde Sayın Oğuz diyorlar 
ki; «Planı reddederseniz Hükümet buhranı 
olur.» Hükümet buhranı olmaz. Bu plan, beş yıl 
Türk Devletinin, Türk Milletinin kaderine hâ
kim olacaktır. Değişmesi lâzımgelen şey varsa 
burada, bu görüşmede değişmelidir. Zamana 
terkedip meseleyi uyutmanın doğru olmadığı 
inancındayız. Sonra, Adalet Partisi 226'yi bul-
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muştur Hükümet buhranı olmaz; buldunuz 
226'yi iktidar olursunuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — 225 kişi. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Siz bulma

nın yollarını bilirsiniz, 226 olmanın yollarını 
bilirsiniz. Nasıl olsa Hükümet imkânları olur. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Siz daha 
iyi bilirsiniz onları. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 
Sayın Cinisli, parti içi meselelere temas etmeyi
niz. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın 
Oğuz'un ortaya koydukları Planı reddeden ka
naatin yıkıcılığını ifade ettiler; ama planı tas-
vibeden kanaatin yapıcılığını söylüyorlar, fa
kat peşisıra da tenkitlerini ortaya koyuyorlar, 
bu plan gerçekleri aksettirmiyor, ihtiyaçlara 
cevap vermiyor, tasvibedilir tarafı yoktur 
diye bir muhalefet ortaya koyuyorlar. Ama ne 
yapalım yıkıcı olmayalım kanaatiyle de planı 
tasvip tarafına gidiyorlar. Bu mantığa yaban
cı değiliz arkadaşlar. 12 Mart'tan sonra, 
«12 Mart'm tek sorumlusu biz değiliz, bir so
rumlu vardır, bizim de sorumluluğumuz vardır; 
ama bu sorumluluğun sahibi yalnızca biz deği
liz» demiş olmalarına rağmen bugün, «12 Martın 
sorumlusu biz değiliz, birim dışımızdaki unsur
lardır» diyen bir mantıktır ki, bunun biz tanı
yoruz, efkârı umumiye tanıyor, Türk kamu
oyu tanıyor. Binaenaleyh, Sayın Oğuz'un or
taya koymuş olduğu tenkitleri ve iddiaları be
nimsemiyoruz. Bu plan, değişmeli gerekiyorsa 
burada değişmelidir. Benim iktidarım, falanın 
iktidarı değil, Türk Milletinin iktidarı söz ko
nusudur. Bugün bu Meclis bu Hükümeti işba
şına getirmiştir. Tasvip etmişsiniz, oy vermişsi
niz. Biz, muhalefet etmişiz, (bu Hükümetin 
bu Meclisten almış olduğu reyler millî iradenin 
gereği olduğu inancındayız, saygımız vardır, 
saygımız tamdir) muhalefet görevimizi yapaca
ğız ; ama siz tasviplerinizle işbaşında tuttuğunuz 
Hükümeti bu türlü tenkitlerle, bu türlü muha
lefetlerle hem yanlış yolda olduklarını iddia 
edecek, hem de bu yolda siz de onlara yardım 
edeceksiniz. Bu, tasvibe şayan bir tutum değil
dir. 

Kanaatlerine iştirak etmiyor ve saygılarımı 
sunuyorum. (D. P, sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 

Sayın Hamamcioğlu, şahsınız adına buyuru
nuz efendim. Saat 12,26. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Planın gerek Bütçe Plan Kar
ma Komisyonunda, gerekse Yüce Meclis huzu
runda cereyan eden (müzakerelerini imkânlarım 
nispetinde takibetmeye gayret ettim. Burada 
bir noktayı gözden kaçırdığımızı ifade etmeyi, 
yapılması gerekli bir vecibe telâkki ettiğim için 
arz etmeye gayret edeceğim. 

Bazı değerli konuşmacı arkadaşlarım, bir 
bakıma haksızlık ölçüsü içerisinde Planlamada 
bu eserin meydana gelmesi için göz nuru dök
müş arkadaşlarımızı, pek ağır ve acı şekilde 
olmamakla beraber, itham edici veya bazı tariz 
ve imada bulunduklarını üzüntüyle müşahade 
etmiş bulunmaktayım. 

Bizim anlayışımıza göre Devlet Planlama 
Teşkilâtının görevi, özet olarak, Türkiye'nin top-
yekûn gücünü, imkânlarını kendi imkânları 
oranında tespit etmek ve bunu Türk Milletinin 
yararına olarak ne şekilde değerlendirebiliriz, 
bunun ilim, mantık ve objektif esaslar içerisin
de dokümanlarını verip, bunun uygulanmasının 
tercihini hiç şüphesiz siyasî iktidarlara bırak
maktan ibarettir. 

Bir başka deyimle, Devlet Planlama Teşki
lâtının, naçiz görüşümüze göre, bir icrai organ 
olmadığını, burada zabıtlara tescil bakımından, 
ifade ve beyan etmek gerekmektedir. 

Başka bir deyimle, plan bir hesapsızlığı ön
lemek, politikaya, Devletin ve milletin yüce 
menfaatlerinin feda edilmesine, bir bakıma, set 
çekmek arzusu ve gayesini taşımaktadır. 

Bu nedenle, eleştiri ve temennilerimizi Dev
let Planlama Teşkilâtından daha çok zannediyo 
rum ki, icra organı mevkiinde bulunan hükü
metlere tevcih etmek daha isabetli ve doğru 
bir yol olacaktır. 

Şayet geçmiş plan dönemlerinde bir başarı
sızlık, bir hesapsızlık varsa bunun vebali yahut 
sorumluluğunun büyük payı hiç şüphesiz, biraz 
evvel arz etmiş olduğum gibi, icra mevkiinde 
bulunan siyasî iktidarların olmak gerekir. 

Keza planın öngördüğü hedeflerde bir sap
ma oluyorsa bu, hiç şüphesiz siyasî iktidarların 
tesir ve tutumları sonucu olmaktadır. Plan ne 
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kadar iyi niyetlerle hazırlanmış olursa olsun, 
uygulamadaki akla gelebilecek her türlü saptır
ma ve aksaklıklardan endişe ettiğimizi Plan Kar
ma Komisyonunda ifade etmeye gayret etmiş
tim. 

Bu endişemizde haklı olduğumuzu burada 
dinlediğimiz değerli konuşmacılardan da bir 
kere daha anlamak suretiyle fikrimizin isabetli 
olduğu kanısına varmış bulunuyoruz. 

'Her konuşmacının sahibolduğu siyasî görüşle
ri birleştirmek ne kadar mümkün değilse (bu
nu da demokratik rejimin taibiî bir icabı say
mak gerekir), yarın bu planın da politikacıla
rın siyasî görüşlerinin bir icabıdır diye şahsî 
neden veya çıkarlarla yine bir tasalluta uğra
yacağı endişesini açık olarak beyan etmek za-
ruetini hissettik. Bunu önleyecek, yani kabu
lünüze iktiran ettiği takdirde Üçüncü Beş Yıl
lık Planın, siyasî iktidarların şu veya bu sebep
lerle herhangi bir suretle tasallutuna veya de
ğiştirgesine muhatap ve mâruz kalmayacağını 
önleyecek bir tedbir de maalesef henüz bulun
muş değildir. 

Diğer bir deyimle, partilerin siyasî görüş 
ve felsefelerine göre bir plan hazırlamak ne 
kadar imkansızsa, aslında böyle bir planın da 
gerçeklik, objektif ve ilmî esaslara müstenit 
olduğunu iddia etmek de o kadar hayal mahsu
lü olacaktır. Bu sebeple daha şimdiden müstak
bel iktidarların şu veya bu amaçla planı ya 
toptan değiştirmek veya değerli arkadaşım 
Oğuz Beyefendimin de buyurduğu gibi, bir re
vizyona tabi tutmanın zannediyorum ki, efkâ
rı umumiyede, çıkacak planda daha şimdiden 
birtakım şüpheler yaratmasından ciddî surette 
endişe ettiğimizi şahsım adına ifade etmek zo-
runluğunu duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphesiz yüzde 
yüz hürmet ettiğim ekonomik ve siyasî fikirle
ri bir noktada Türkiye için bağdaştırmak müm
kün görülmemektedir. Türkiye'de özel sektör
deki fazla kazanç hırsını, kamu kesimindeki, 
muhtelif vesilelerle arz etmiş olduğumuz veçhi
le, israf, lüks ve formalite düşkünlüğünü fren-
leyemediğiniz müddetçe öyle zannediyoruz ki, 
Türkiye'de politikacılar arasında kamu kesimi 
mi, yoksa özel kesim mi, sektör mü münaka
şası daha devam edip gidecektir. 

Bizim kanımız odur ki, Türkiye'nin kalkın
mada daha hızlı bir atılıma ve sıçrayışa gide-

! bilmesinin tek çaresi, bir kuruşuna kadar isra
fa son vermek ve meşru, kanunî kazançlarla 
iktifa etmenin veya ettirmenin çarelerini bul
mak suretiyle özel sektör taraftarlariyle, ka
mu kesimini taraftarları arasındaki bu mücade
leyi sona erdirmektir . 

Muhterem arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Planda 1995 yılı nazara alınmak suretiyle plan 
diliyle 22 yıllık bir perspektif içinde bazı gö
rüşlere yer verilmiştir. 

Hiç şüphesiz uzun bir devreyi kaplayan bu 
dönemde gerek Parlamento, gerekse Devlet 
Planlama Teşkilâtının Türk Milletinin gelece
ğindeki 22 seneyi bu Üçüncü Beş Yıllık Planla 
ipotek altına aldığı idiasmı kabul etmek müm
kün değildir, öyle zannediyoruz ki, bunun an
lamı, yarın için Türkiye'de Türk Milletinin Ve 
Hükümetlerinin, siyasî iktidarların iradesi dı
şında bazı anormal hâdiselerin cereyan 
etmemesi şartiyle 22 yıl sonra Türki
ye'nin ekonomik ve sosyal veçhesi ne 
olacaktır ve bu istikamete yöenelebilmek için 
siyasî iktidarların takıbetmeleri gereken yol 
nedir? Zannediyoruz ki, Devlet Planlama Teş
kilâtı buna bir ışık tutmak zorunluğu içerisin
de 1995 yılındaki Türkiye'nin durumunu tespit 
etmek gayreti içerisinde bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şahsımın ba
zı endişe ve temennilerini, kısa kısa satır başla
rına değinmek suretiyle arz etmeye gayret ede
ceğim. 

Planda genel olarak tüm Türk Milletinin 
mutlu kılınmasına müteveccih, görünüşü itiba
riyle alkışlamaya cidden hazır olduğumuz ba
zı tespit ve temenniler vardır. Ne var ki, sana
yie dönüşüm derken, bir yandan artan nüfusu 
doyurup besleyerek tarım kesiminin ihmale uğ
ramasından ciddî suretle endişeliyiz. Bir sene 
evvel 16 - 18 lira olan etin, bir vesileyle arz et
miştim, sadece Kurban Bayramından Kurban 
Bayramına et yüzü gören fakirin artık sofra
sından tamamen çekildiği bir dönemde tarım 
kesimini ihmal etmenin sakıncalarını uzun uzun 
izah etmeye zannediyorum ki lüzum yoktur. 

Sanayi tesisleri kurulurken, yine eskiden ol
duğu gibi, sanayie bir balama doymakla bera
ber asayiş, konut gibi diğer problemleri çöz
mekle karşı karşıya kalmış, büyük şehirlerin 
bu sanayileşmeden arslan payını alarak, geri 
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kalmış bölgelerimizin sadece hava şartlarına 
bağlı kalarak kaderleriyle başbaşa bırakılma
sından ciddî suretle endişe ediyoruz. Bu sebep
le, Türkiye'nin kalkınmasının sanayie yönel
mekle alacağına inançlımızı tam olarak ifade et
mekle beraber, tarım kesiminin de, biraz evvel 
arz etmiş olduğum et misali gibi, ihmal edil
meksizin süratli bir kalkınma dönemine sokul
masında büyük yarar ve faydalar vardır. 

Bugün hiç mübalâğasız ifade etmek müm
kündür ki, bakımsız ve geri kalmış, bölgelerde
ki vatandaşların, sadece tarım ürününden elde 
edebildiği kadarı ile karnını doyurmak imkâ
nına malik, hava şartlarının gayri müsaidûlma-
sı halinde, hiç mübalâğa etmeden ifade etmek 
isterim ki, yarı günü aç, yarı günü toktur. Bu 
nedenle bir yanıdan tarım kesimine önem ver
mek gerekirken, diğer yandan sanayileşmede 
geri kalmış, bölgelere önem vermenin lüzum ve 
zaruretini, onun vebalini hatırlatmayı, yapılma
sı gereken bir görev telâkki etmekleyim. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişten aldığımız 
tecrübelerin sonucu odur ki, sanayi tesisleri ku
rulurken sosyal adaletin, aklın ve tekniğin ge
rekleri. mi, yoksa oy hesapları, güçlülük mü bu 
işte yine rol oynayacaktır? Bundan endişemizi 
tekrar ifade cırnak isterim. 

1995 yılında fert başına gelirin 5 bin lira
dan 21 bin liraya çıkmasının hesaplanması cid
den ilk görünüş itibariyle sevindirici bir sonuç 
olacaktır. Ancak, 22 yıl sonra emsal olarak alı
nan 1995 İtalya'sında fert başına düşen millî 
gelirin ne olacağını merak etmekteyiz. 

Keza 22 yıl sonra fert basma 21 bin lira 
olan gelir, artan hayat pahalılığı durmayacağı
na göre ve özelîdkle gelirin artması bir balama
da talepleri de artıracağı gozönüne alındığın
da, bugünkü gelirin yüzde kaçma tekabül ede
bilecektir? Daha açık bir deyimle, 1935 yılında 
kişi başına 21 bin Türk lirası gelir temin ettiği
miz takdirde, hayat pahalanması sebebiyle 1971 
Türkiye teindeki alım gücüne tekabül edecek mi
dir, etmeyecek midir? Bu da sorulması gerekli 
bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. 

Daha önemli bir sorun, 1995 yılınla öngörü
len 21 bin Türk liralık gelir dağıtımındaki sos
yal denge ve adalet ne oranda tahakkuk ede
bilecektir? Bunun alternatiflerini, tedbirlerini, 
yanlış tespit etmemişsem veya Üçüncü Beş Yıl

lık Plan taslağının uzun ve geniş olması itiba
riyle görmek imkânına kavusmamışısam, bir 
tedbirine rastlamak mümkün görülmemekte
dir. 

Diğer bdr yönden sanayi dağılımında bölge
ler arasındaki dengeyi sağlamak için uygulana
cak kriterler ilmin ve tekniğin gereğine mi, 
yoksa siyasî iktidarların tercihine mi terk edi
lecektin*? 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde Parla
mentoya girme şerefine nail olduğum günden 
bugüne kadar hiç bir suretle bölgecilik zihni
yetiyle konuşmadığıma, zannederim ki, tuta
naklar olduğu kadar değerli arkadaşlarım da 
şahadet ederler. Ama Türkiye'de bir gerçek 
var; açık olarak ifade etmek lâzımgelirse, «'ta
lihsiz» olarak değerlendirebileceğimiz bir Hü
kümet •kararnamesiyle Orta Anadolu'nun yegâ
ne gslir kaynağı olan haşhaş ekiminin yasaklan
mış olmasından dolayı; bugün zaten Türkiye'
de mevcudolan ve planda da rakamları verilen 
işsizler kitlesine ortalama olarak 400 000 kişi 
daha ilâve edilmiş bulunmaktadır. Diğer yan
dan, Toprak Mahsulleri Ofisine peşin olarak sa
tılan haşhaş sakızının 1973 senesinde son bul
ması itibariyle, yeni geldiğimiz seçim bölgele
rindeki, aslında hiç bir şeyi olmayan, yoksul 
vatandaş banka borcunu ödeyemez, mübarek 
günde akşam evine giderken - hiç mübalâğasız 
arz ediyorum bir ekmek götüremez hale gelmiş 
ve bu durum, bu vatandaşları, 1972 yılında Tür
kiye Devieiti bütçesine bir yük teşkil etmeye
cek dış yardımlarla verilmesi öngörülen tazmi
nata g^z diker hale getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekçi olmadığımız 
] sürece bu memleketin derelerine deva bulabi-
] keeğkrdz inancında değilim. Acıdır, ama ger-
İ çaktir; haşhaş ekiminin yasaklanmış olması do-

layısıyle Ilüküme'lçe öngörülen, ekimin yaısak-
I lanmış olma.3in.dan mütevellit zararların nakit 
i olarak tazmini vs bilâhara bu bölgelere çeşitli 

ikame ürünleri g'Jitürmek ve bazı sınai tesisleri 
I kurmak gibi tedbirler almalbileceği basında ve 

bu kürsüde muhitelif kereler ifade edilmiş olma
sına rağmen, haşhaş ekiminin yasaklanmasın
dan dolayı ceddi sakilde mağdur olan bu insan
ların hayaıimı en kötü şartlarla dahi olsa idame 
et.tiroVdmclsri için bugün Hükümetten bu ko-

I nuda en ufak bir hareket ve yardımın gelme-
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diği de bir vr.ikıadır. Bu itibarla plan uygulama
sına geçilince, haşhaş ekiminin yasaklandığı 
bölgelere götürülmesi öngörülen ve biraz evvel 
arz etmiş olduğum giıbıi geciken, dış yardım
ların dışında, Üçüncü Beş Yıllık: Planda bu 
bölgelerin geri kalmış bölgeler arasında sayıl
maları suretiyle tarım ve sınaî yatırımlarda bir 
önceliğe mazhar olup olmayacaklarını, başka 
biir deyûmle münhasıran dış yardım kaynaMa-
riyle başbaşa bıralkılıp bırakılmayacaklarını me
rak etaneıkteyim. 

Değerli arkadaşlarım, çak söylenildi; 1972 yılı 
Bütçesini ımüzakere ©ttiğiiınıiz zaman, Millî Eği
tim Bakanlığı yetkililerince bize veriden rakam
lara göre, hafızam bendenizi aldatmıyorsa, 
1972 senesi sonunda anü ikinci Beş Yıllık Plan 
uygulaması somunda Türkiye'de ilkokul prob
lemi hailleıdiilmiş olacaktı. Antik Türkiye'de 
İkinci Beş Yıllık Plan uygulaması sonunda ilk
okul eğitimli ımevzuu diye bir şey kalmamış ola
caktı. Fakat-, ancak Türkiye ıbüfcçeıiiııdeın, 1972 
tarihinden sonra senede 1 ırııil'yar liranın iiae-
nnde bir ödenek verebildiğimiz takdirde Tür-
kiye'del ilkokul mevzunnun daha bir 10 sen© son
ra ancak halledilebileceği yetkililer tarafımdan 
bildirilmiştir. 

Bunu neden arz ettlim?.. 
Şülkretmek .Hazım gelir kii, bugün artık 

Türk köylüsü kişisel çıkarlarının yanında her 
parlamenter arkadaşımızdan, müspet olmak üze
re, yol ister, elektrik ister, okul ister, su is
ter. Ama, öyle köylerimiz vardır M, affmızı 
istirham edeceğim, 50 sene evvel yapılmış köy 
muhtarının odasından muhavvel p'enıçeresdz, 
damsız, sırasız, tah'basız okulu vardır. Bunun 
esvabımı vereımeımemin sıkıntısını, gerek bu 
mlillet'im bir ferdi olarak, gerekse parlamenter 
olarak çok acı îblir şekilde çelkmıişizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüpheısiz her
kesin fikrine hürmet «etmek vazifemiz; huzuru
muza gisiirilen bu Üçüncü Beş Yıllık Planın yüz
de yüz doğru olduğunu biran için kabul etsek 
dahi, benim kanaatimi odur ki, bugünkü per
sonel rejimi yürürlükte kaldığı sürece bu planı 
uygulayacak kadroyu kolay kolay bulmanız 
muüımklim olmayacaktır. 

Öyle bir Personel Kanunu getirmişiz M, hu
kukun anailkelerini ihlâl etmişiz, müktesep hak
ları bertaraf etmlişiz, intibaklarda geniş şekil

de ahenksizlikler, adaletsizlikler meydana ge
tirmişiz, hatta söylendiğime göre, Mart 1970 
tarihimden evvel bir Devlet ımemıurunun dine 
gtçemdem daha az ücret veya maaş geçiren bii 
personel durumu iıhdals etmlişiz. 

Ne olmuş neticesi? Türkiye'de bugün Ba
yındırlık Bakanlığından şu kadar, Karayolla
rından bu kadar, Enerji Bakanlığından bu ka
dar, TEK den bu kadar beyin Türkiye'den göç 
etiBi&kbeıdir. Bu da kâfi gelmemiş, kalifiye iş
çi beyim göçürim peşine takılmış, Türkiye'de 
kalitesiz işçilerle başbaşa Ikalîlmışız. 

Şu şartlar muvacehesinde planı uygulaya
cak personeli, bugünkü personel rejimi itiba
riyle, en iyi niyetli dahi olsanız, uygulayabi
leceğinize ben şahsen, kadro yokluğu itibariyle 
üzücü ama, inanmıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümün başında 
satır IbaşGarı yapmak suretiyle maruzatta bulu
nacağımı ifade 'etmiştim. Parlamento içerisin
de Toprak Reformu Kanununun çıkmıaimaisıma 
taraftar olan bir teik arkadaş g'östermek müm
kün değil. Aima bugün Türkiye'de halen u-
güjayabukcek bir mera hukulbıı yok iken, Tür
kiye'nin hemen hemen 3/4'üne kadastro sokma
mış iken toprak reformumun nasıl süratle uygu
lanabileceğine dair, bence plamıda temenni ni
teliğindeki bazı satırlardan başka bir tedbir© 
rastlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, planda adalet re
formundan bahsedilmiştir ve denmiş ki, «adalet 
kesimi Anayasa ilkelerinin gereklerime uygun 
b»ilgi ve teknik olanaklarla donatılacak, sosyal 
prclbleönleri azaltmaya ve var olanları da dar 
çerçevede tutacak seviyeye yükseltilecektir,' 

Biz, Türk Milleri olanak, 10 yılı kapsayan 
ilki planlı devre geçirmişiz. Gittiğiniz yerlerde 
çok büyük saygı taşıdığımız adalet mıüeısısesıele-
rûmlin oturduğu inalann perişanlığını gördüğü
nüz zaman inşamın yüreğinim sızlamaması müm
kün değil. En basitinden deımiribaş ve kırtasi
ye sıkıntısı had derecededir. Bir vesile ile arz 
etmiş'tdm; tutuklu olup da itahliyesline karar ve-
niîan bir hükümlünün yalnız telgraf parası ol
maması itibariyle, Anayasaya aykırı olarak, 
cezaevlerinde daha fazla tutuklu kaldığı görü
len vakıalar olduğu kadar; savcıların cürmü 
meşhut ödeneği olmaması sebebiyle mahallî şo
förlere âdeta esir oldukları hiç mübalâğalı iddi
alar değildir. 
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Diğer yönüyle Anayasa birtakım (sosyal ted
birleri getirmiştir. Ama Türkiye'de gerçek 
odur ki, bugün hükümlü veya tutukluları bu
günkü hayat şartları muvaceheslinde, sayım ar
kadaşlarım, günde sadece 2 lira ile geçindir
mek için, sade suya tlirit kabilinden, çırpınan, 
terleyen, bakkaldan ımıanava 5 kuruş noksanına 
gıda maddeci almak liçin çırpınan savcılar var
dır. 

Eğitim reformu yıllardan beri ağızlarda sa
kız olmuştur. Çeşitli alternatifler gelmiştir 
ama, gerçek odur ki eğMmı reformları sorum
luların şahsî düşünce "hattâ haiz oldukları fel
sefelere bağlı kalmak şarttiyle, her gelen ba
kan zamanında bir defa /tebeddüle uğramak su
retiyle bunu Türkiye'de kesin sonuca ulaştırmak 
imkânı maalesef yoktur. !Siz değerli planlaana-
cı dostlarım ne kadar tavsiyede bulunursanız 
bulunun, endişe ederim yarın uygulamada bu 
iyi niyetli düşüncelerinizin başarısından sarfı
nazar ederek, Dördüncü Beş Yıllık Planda da 
aynı başarısızlık içerisinde geleceğinizi büyük 
bir mukadder gibi görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşım bah-
setltd, bugünün gençliğini bazan hissi sebepler
le kalkıp insafsızca eleştirüyoruz. 

Bugün Türkiye'de Atatürk devrinin heyeca
nını duyan, Türk olmanın gururunu duyan, İs
tiklâl Marşını dinlediği zaman tüyleri dliken di
ken olan insanları, inançlı insanları yaratabil-
diğinize kani misiniz, eğitimci olarak kaani 
milisiniz? Baba olarak kaani misiniz? Bugünün 
gençliği, merkezî sitemle sokaklara dökülmüş 
avare bir halde iken, yüksek tahsile devam im

kanları bulanların da sağa sola bakmak sure
tiyle Hukuk Fakültesini (taiitdrsean ne olacak, ik
tisadî ve Ticarî ilimler Akademisini ibitirsecn 
ne olacak? Devlet kapıları karşımda kapalı 
endişesi içerisinde olan gençlere ciddî tedbirler 
almadığınız müddetçe gençlere bu kadar fazla 
hücum ekmenin ben şahsan bir aile relisi olarak 
insaflı bir 'tutum olduğu kanaat ve kanısında 
değilim. 

• • 

Bu itibarla, eğitim reformunu süratle ge
tirmek ve kanunlaştırmak zorunluğu, bugün 
Türkiye'de düne nazaran daha ileridir. 

Planlamanın değerli uzmanları bu esere ne 
kadar zaman harcadılar bilmiyorum ama, her 
sayfasının, her tablonun bir göz nuru, almte-
riyle dolu olduğu muhakkak. Eserinizi poüıti-

.kaya, politikacıya esir etımediğiniz, bu gibi 
etkilere cesaretle, celâdeıtle mukavelmett edebil
diğiniz, taviz vermediğiniz zaman göz nuru
nuzun, emeğinizin sercıeresüıni mutlaka alacak
sınız. En az bizler kadar hizmelt etmeyi yürek
ten arzuladığınız millelttimize, o zaman bihak
kın hizmet etmiş olacağınız inancımı tekrar et
mek isterim. 

'Siyasî iktidarlar, politikacılar, uygulayıcı
lar da objektiviteden, haktan ve adaletten 
ayrılmadıkları sürece 1995 yılından evvel, ön
görülen hedeflere ulaşmamızın bir mucize ol
mayacağına da inancımı belirtmek isterim. 

Her geçen gün işsizliğe, yoksulluğa doğ
ru giden mustarip Anadolu insanının, plan 
uygulamasında, hakkını yememeye gayret edi
niz. Candan bağlı olduğu kendi yaşadığı böl
gede il, ilçe, köy farkı gözetmeksizin bir fab
rika bacasını görmenin hasreti içindedir on
lar. Onlann isteklerini şu veya bu sebeple geri 
çevirmezseniz bugün Türkiye'de mevcut mutlu 
azınlığın içine bunları sokamazsınız, ama mut
luluk denilen mefhumdan bir nebzecik de olsa 
onları da nasibadar edersiniz. 

Planın haj'irlı olmasını temenni ederim, 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ha-
mamcıoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 13,00'e gelmiş 
bulunuyor. Söz sırası Sayın Beyti Arda'ya gel
miş olduğundan kendilerine öğleden sonraki 
oturumda söz vereceğim. 

Saat 15,00'te devam etmek üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
IKÂTİPLER : M, Şevket Boğan (Kayseri) - Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 150 nci Birleşim ikinci oturumunu açıyorum. 

IH - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kol
lanma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı 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 Kurma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı :747) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
'Söz sırası Sayın Beyti Arda'nın, buyurunuz 
efendim. Saat- 15,02 efendim. 

BEYTİ 'ARDA (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Hükümet tarafından sunulan Üçüncü Beş 
Yıllık Planın Türkiye'de yeni bir dönemi or
taya çıkarmakta olduğunu 'huzurunuzda söyle
mek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Üçüncü İBeş Yıllık Planın 1973 - 1977 yılları 
arasında Türkiye'de kapsayacağı alan ve büyü
me modeliyle, ilk çözümlerin en dikkate değer 
yanı, dönem sonunda hizmetler sektörünün eko
nomimizde hakim sektör haline geldiği görü
lecektir. örneğin; 1970 ilâ 1977 arasındaki gay-
risafî yurt için hasılanın sektörlere 'göre dağılı
şından meydana gelen farkları incelersek 'şu 
durum ortaya çıkacaktır: 

Tarım kesiminde 12.85 düşüş, sanayi kesi
minde 5,80 yükseliş, inşaat kesiminde 0,23 yük
seliş ve hizmetler sınıfında ise ;6,82 yükseliş gös
termektedir. 'Bu sebepten, 1977 ısenesinde tüm 
bütçenin yüzde 55,2'sinin hizmet harcamalarına 
ayrılması mecburiyetinde kalınacaktır. Bu or
tam da Türkiye'yi bir karanlığın içine itecektir. 
Bilindiği gllbi, tarım ve sanayide gelir, üretim 
sünesi içinde, hizmetlerde ise dağıtım ve bölü
şüm süresi içinde yaratılır. Çelişmesi öngörü

len hizmet sektörü; banka, sigorta, ulaştırma, 
ticaret, kira gelirleriyle, Devlet (kesimi gibi 
gelirlerden oluşmaktadır. Bunun gibi, üretken 
olmayan bir sektörün ekonomimizin hâkim sek
törü haline gelmesi ciddî bir bozukluk belirti
sidir. Hızla kalkınmak zorunda olan bir ülke
de tarım ve sanayi gibi üretken iki sektör top
lamının (hizmetler sektöründen cılız bırakılması 
ve bunun da planda hedef olarak alınması millî 
ekonomimizin sağlam bir temele oturtulmadı-
ğmın en açık bir delilidir. Bu duruma göre, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın Türkiye'de dinamik 
bir sanayi toplumunu değil, hazır yiyen, spe
külatif kazançla geçinen ve sonuçta dışa ba
ğımlı bir hizmetler toplumunu hedef aldığını 
rahatça görürüz. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten Üçüncü 
İBeş Yıllık Kalkınma Planının, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı gibi dış kaynaklara bağım
lılık biçiminde ifade edebileceğimiz temel stra
tejiyi terketmemiş olduğu açıkça belli olmak
tadır. (Kalkınma Planında yüzde 6,5 kalkınma 
hızı kabul edildiğinde 317 milyon liralık dış 
borç hesaplandığı ihalde, kalkınma Sıızmda yüz
de 8,5 alternatif kabulü halinde dış açığı 3,1 
milyara çıkarmaktadır. Bu durum, bana göre, 
kalkınma hızında dış açıkların (en etkili kapat
ma aracı olan bir sanayileşmenin planlanmadığı 
veya makina yapan makinaîarın yapımına önem 
verilmediğini belirgin hale getirmektedir. Bu 
Planda 'her ne kadar («öngörülen 'ekonomik ya
pıya erişmek için gerekli olan sanayileşmenin 
hız kazanması, dış kaynaklara bağlılığın azal-
tılmasıyle mümkündür» denilmesine rağmen, 
planın imaj ve şekil yönünden yabancı ekono
milere bağlılığı temelden ortadan kaldıran is
tekleri olarak görünmemektedir. Çünkü, yeni 
stratejinin planda yazılı ifadelerine göre dış 
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kaynaklara bağlılığın azaltılmasının tanımı ya
pılarak amacın, kendi kendine yeten belirli bir 
ekonomi yaratmak anlamında kullanılmadığı 
belirtilmekte ve esas amacın daha yüksek dü
zeyde bir dış ticaret dengesine yaklaşmak ve 
dış konjonktürden az etkilenen bir ihracat ya
pısını gerçekleştirmek olduğu açıklanmaktadır. 
Bu terimler, ifadesine göre, gerçek sanayileş
meye dayanan bağımsız bir millî ekonomi değil, 
mevcut ekonomik politikanın revizyonudur. Bu 
revizyon şüphesiz yurdumuzda objektif koşul
larda önemli birikimlere yol açacaktır. 

ıSayın milletvekilleri; yeni stratejide, ihra
cat ile ithalât arasında gittikçe artan farkın, 
işçi gelirindeki olağanüstü gelişmeler ile ve dış 
yardımlar ile karşılanabildiği açıklanmakta, fa
kat bu durumun ekonomimizin dış finansman 
kaynaklarına bağlılığını artırmakta olduğu açık
ça ifade edilmiştir. Gerçekten, Türkiye'de halen 
ağır bir dış borç altındadır. Her yıl 2 250 000 000 
lira dış borç taksitleri ödenmektedir. Bu du
ruma gfire, 1970'ten döviz ile dış borç 28,9 mil
yar, Türk parası olarak da 4,2 milyar lira borç 
vardır. Ceman 33,9 milyar dış borç. 1977 sene
sinde böyle bir durumda bulunan Türkiye'nin ye
ni açılan kredilerin ve eski borçların taksit ve fa
izlerini bile ödeyemez duruma düşeceği aşi
kârdır. Bizim gibi geri kalmış ülkelerin ödeme 
dengelerindeki dış açıkların temel nedeni, tarım 
ürünleri ve hammadde ihraç fiyatlarının sürek
li düşüşü karşısında ithal ettikleri sınaî mamul
lerin durmadan artan fiyattandır. Türkiye'de, 
sürekli olarak ihracatında değişmeyen oranda 
belli başlı 5 - 6 tarımsal ürüne dayanan bir ta
rım ülkesidir. Sanayileşme amacıyle teçhizat it
hali için sürekli olarak dışarıya bağlı bir ülke 
durumunda kalması, Igerçekten sanayileşmeye 
değil ancak sanayimizin çökmesine ve yok ol
masına yol açacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme, sadece da
ha fazla mal lüretimi değildir; sanayileşme sü
reci, teknik eğitim, araştırma, projelendirme 
ve emeğin Ihakkı düzeyinden başlayarak bağım
sız ve dinamik bir kimlik kazanmıyorsa o za
man güçlü bir sanayileşmeden söz edilemez. Oy
sa bugüne kadar Türkiye'nin patent, marka, 
yabancı proje, uygulama, kontrol ve müşavirlik 
hizmetlerine ödediği para çok yüksektir. Ya
bancı şirketlerin Türkiye'de kurdukları ortak

lıklarda bu yabancı teknoloji gayrî maddî ser
maye olarak astronomik rakamlarla tescil edil
miştir. Bu ortaklıklarda hammadde ve mamul 
maddeleri, diğer teknolojik bilgileri yabancı 
ortaktan alma zorunluğunu koşan birçok ka-
pitüler madde yerli ortağı her bakımdan bağ
lamıştır. Modası geçmiş, ya ıda ülkemiz koşulla
rına aykırı yabancı teknolojilerin zararı ölçül
meyecek kadar yüksektir. Bunlar, yabancı şir
ketlerin elinde, sanayileşmemizi denetleyen ve 
frenleyen araç niteliğinde kullanılmaktadır. Bu 
teknolojiye dur demedikçe 'Türkiye'nin uluslar
arası anlaşmalar gereğince yabancılara avuç 
dolusu para ödemesiJhiç olmazsa önlenemeye
cektir. Ancak, teknoloji alışverişi ekonomik du
rumu yüksek olan lülkelerde geçerli olabilir. 
Bugüne kadar Türkiye'de yapılan iş, yerli özel 
mühendislik bürolarından yabancı sermayeye 
ortak olanları ^desteklemek olmuştur. 'Kamu bü
roları, araştırma ve -uygulamada millî teknolo
jiyi temsil edecek düzeye ve bütünlüğe getiril
memiş idarî igörev yapan kurumlar olarak bıra
kılmıştır. Oysa, K<Devlet Proje Ofisi» gibi somut 
bir kurum önerisi, (TÜBİTAK'ın güçlendirilmesi 
ve bunların özerk nitelikte çalışan kurumlar ha
line getirilmesi gibi somut önerilere yeni stra
tejide yer verilmemiştir. 

ISayın milletvekilleri, sanayileşme, bağımsız 
bir toplum yaratmanın en dinamik faktörü ola
rak ele alınırsa, gerekli köklü politik tercih
lerin desteğiyle stratejik noktalara ağırlık ve
rilmesi ıgerekir. IBu da halkın aktif desteğiyle 
öncelikle ağır sanayi ve makina yapan makina-
lar sanayilerini de içine alan temel sanayinin 
en kısa zamanda kurulması yoludur. Bugüne ka
dar yürütülen dışa bağlı tüketim sanayilerinin, 
montaj ve ambalaj tipi sanayiciliğin sözde 
sanayileşme olduğu derin bütçe açıklanyle an
laşılmıştır. Şimdi «montajda imalât sanayiine 
geçilecektir» diye beyanatlar verilmektedir. An
cak böyle bir düşünce, sadece bütçe açıklarını 
azaltma yönünden geçici bir tedbir olarak dü
şünüldüğü [sürece köklü bir sanayileşmeye ya
nlamayacağı açıktır. 

1963 yılında Birinci Kalkınma Planı yürür
lüğe girerken kişi başına vergi yükü 646 lira 
idi. 1970 yılında 797 lirayı buldu. Üçüncü Kal
kınma Planı modeline göre kalkınma hızı yüz
de 8,5 olarak kabul edilirse Mşi başına vergi 
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1566 liraya çıkacaktır. Devlet gelirlerinin millî 
gelire oranı 1965'te yüzde 17 iken 1977'de yüz
de 30'a ulaşacaktır. Yükselen vergilerle, Devlet 
gelirlerinin bu artışı yanında Üçüncü Plan mo
delinde özel sektöre yapılacak transferlere bü
yük yer ayrıldığı anlaşılmaktadır. Devletin ya
tırım olanaklarının üçte !biri, yani 6 milyar lira 
özel sektöre devredilecektir. Bu sebeple de çalı
şanlara görünüş biçimi, daha fazla vergi ve ge
lir dağılımı dengesizliği meydana getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, bütçe açıklarının 
azaltılması amacına dönük imalat sanayiine yö
neliş politikası 'başarıya ulaşabilirse, sınırlı da 
olsa yeni istihdam olanakları yaratılcaktır. Ye
ni strteji 1995'te 65 milyonluk nüfusumuzun 
yüzde 70'inin, yani 45 milyonunun şehirlerde 
yaşayacağını öngörmektedir. İHalen 37 milyonu 
aşan nüfusumuzun yüzde 34'ü; ortalama 13 mil
yonu şehirlerde yaşamakta olduğuna göre 22 
sene sonra 32 milyon insan daha şehirlerde ba
rınacak demektir. Dışa bağlı bir tüketim sana-
yileşmesiyle ıgeçen 12 yıl içinde kırsal kesim
den kentlere akan 5 milyon insanımıza yaratı
lan iş olanakları ortadadır. 2 milyonu aşan bir 
açık işsizler ve tarım ile hizmetler kesimine 
yığılmış ondan daha vahim bir yarı işsizler or
dusu meydana gelmiş olacaktır. Kısmî bir sana
yileşmeyle, 13 milyondan 45 milyona çıkacak şe
hir nüfusuna iş bulabilmiş bir ülke yoktur. 1 
milyon işsiz dışarıya gitmek için sıra bekle
mektedir. Şimdilik Avrupaya göç eden yarım 
milyonluk emek 'ordusunun sağladığı döviz ile 
bütçe açığının geçici olarak azaltılmasını bü
yük 'bir başarı olarak kabullenen hükümetler 
bayram yapmaktadırlar. Oysa, göç eden her kol 
ve kafa, emeğimizin sanayileşme potansiyeli
mizden yabancı toplumlara (bir şeyler götürerek 
sanayileşmemizi geçiştirdiği bilinmelidir. Bu
nun yanında, işçilerimizin yarınını hangi garan
tiye getirdiniz diye sorduğumuzda, hiç kimse 
cevap verememektedir. 

Şehirlerde şehirleşme problemi tam olarak 
ele alınmamıştır. Şöyle ki: 22 yılda 13 milyon
dan 40 milyona hızla tırmanacak olan bir şe
hirleşme, temel sanayilere öncelik veren güçlü 
bir millî kalkınma ile karşılanamayınca arsa 
spekülasyonu ile ağır alt yatırımlarıyle ekono
mimizi geriye iten ve dışa bağlılığı artıran önem
li bir etken haline gelmektedir. 

j Uygulanan yatırım projeleriyle tahsisi müm
kün kaynaklar arasında dengeyi bozan bazı 
olaylar zaman zaman göze çarpmaktadır. Ya
tırımı yapan sektör ile Sayıştay ve Planlama 
arasında anlaşmazlıklar nedeni ile yatırımlar 
asgarî 6 ay geç ihale edilmekte ve bu suretle 
de geç tahakkuk etmektedir. Biran evvel bu 
uygulamanın doğrultulması elzemdir. Aksi hal
de, yapılan programlar tam uygulanamayacak
tır. 

iSaym milletvekilleri; Türkiye'de % 80'i çift
çi olan vatandaşlarımız tarım kredisinin tam 
uygulanmaması nedeniyle her zaman müşkül 
duruma düşmektedirler. Bu kredi düzeni gü
nün koşullarına göre her sene ayarlanma-
dıkça ve köylü lehine kolaylık sağlanmadığı 
müddetçe ezilme devam edecektir. Köylümüzün 
çıkardığı ürünler kooperatifler eliyle satmalm-
madığı müddetçe ve tüketiciye intikâl ettiril-
mediği müddetçe ürünlerin değer fiyatına eriş
mesi mümkün olmayacaktır. Bilhassa, koopera
tiflerin bu yönden, bu strateji altında olağanüs
tü geliştirilmesi şarttır. Bütün temennimiz, Tür
kiye için yoksulu yoksulluktan kurtaran bir 
planın kabulü ve Türkiye'ye faydalı olması te
mennisidir. Aksi halde, Türkiye girdaplar ül
kesi halinden kurtulamayacaktır. 

Planın Türkiye'mize hayırlı olmasını diler, 
arkadaşlarıma saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arda. 
Sayın Çetin Yılmaz, söz sırası sizin efendim, 

buyurunuz. 
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Konum; Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla

nının anaamaçları içinde ülkenin ve ulusun kısa 
sürede kalkınmasını ve çağdaş uygarlık düze
yine çıkmasını sağlayacak nitelikli insan üret
me, yani eğitim sorunudur. Çünkü, planları in
sanlar yapar, insanlar uygular. Başarı, insan 
beyninin ve insan bileğinindir. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye, nüfusu en 
fazla artan ülkelerden birisidir. Yıllık nü
fus artışı % 2,5 civarındadır. Son 5 senede, 

I 1965 - 1970 devresinde Türkiye'nin nüfusu 
% 27,3 misli gelişme göstermiştir. Halbuki, ay
nı devrede Avrupa ülkelerinin nüfus artışı çok 
daha düşük seviyelerde kalmış ve son heş sene 
için hiçbir ülkede nüfus artısı % 10'u geçme-

I mistir, 
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Nüfusun süratle artması demek, genç yaşta
ki insan sayısının fazlalığı demektir. Nitekim, 
Türkiye'de nüfusun yarısına yakın kısmı 14 ya
şını henüz doldurmamıştır. 1970 yılı nüfusunun 
yaşlara göre dağılımı şöyledir : 0 -14 yaş % 41,1, 
15 - 64 yaş % 54,5, 65'in üstü % 4,4. 

Bu özellik, okuma çağında olan insanların 
çokluğunu ifade ettikten başka daha önemli bir 
hususa da işlaret teşkil eder. Şöyle ki : Genç 
yaştaki insanların mutlak ve nispî olarak 
sayıları her geçen yıl daha fazla artmaktadır. 
Yani, genç nüfusun fazlalığı yüksek doğurgan
lık ve nispeten fazla ölüm oranı sebebiyle oku
ma çağındaki insanlarımızın sayıları kabarmak
tadır. Nitekim, ilk iki beş yıllık planı tetkik 
eder ve Üçüncü Beş Yıllık Plan tahminleriyle 
kıyas edersek görürüz ki, okuma çağındaki 
genç adedi yalnız mutlak rakam olarak değil, 
toplam nüfusa nispet olarak da artmıştır. Nü
fusun artması, ve okuma çağındaki çocuk ade
dinin kabarması yanında, Türkiye'nin fazlala-
şan nüfusunu besleyecek ve sayıları artan genç
lerini okutacak olanakları olmamıştır ve yakın 
gelecekte de olacağa benzememektedir. Durum, 
planlı dönemde her geçen yıl daha kötüye git
miştir. Sorun zannedildiğinden daha ciddîdir. 
Çok çabuk geçerli ve etkin tedbirler almak zo-
runluğu vardır. Şöyle ki : 

1967 yılında toplam nüfusun ancak % 73,2'si 
iş bulabiliyordu. Bugün durum daha kötüdür. 
Beklenirdi ki, planlı dönemde işsizlik sayısı 
azalsın. Hayır, azalmamış, aksine çoğalmıştır. 
Üstelik, işsizler adedi yalnız mutlak rakam ola
rak değil, nispî rakam olarak da artmıştır. 
1972'de Türkiye'de çalışabilen nüfusun ancak 
% 69,3'ü iş bulabilmektedir. Görülmektedir ki, 
son beş senede işsizlerin sayısı % 4,5 nispetinde 
artmıştır. 

Meselenin bir diğer yönü; artan genç nüfus 
sebebiyle çalışamayacak durumda olan nüfus 
da kabarmaktadır. Çalışamayacak yaşta olan
ları da ilâve edersek 1975 yılında çalışan her 
1 000 kişinin 755 kişiye bakmak zorunda oldu
ğunu, bugün 1972'de ise bu nispetin % 80 civa
rına ulaştığını görürüz. Esasında çalışabilecek 
durumda olup da iş bulamayan ve gizli işsiz ola
rak verimsiz, ekonomik olmayan işlerde çalı
şan nüfusu da ilâve edersek, Türkiye'de çalışan
dan çok, geçimi için başkalarına mühtacolan 
insanların bulunduğunu tespit ederiz. 

1 Sorunun diğer bir önemli yanı, Türkiye'de 
i nüfusun istihdam hacmındaki artıştan daha 

süratle artmakta olduğudur. Bu sebepledir ki, 
kalkınma planlarında nüfus artışını önlemek 
için bu kadar çaba sarf edilmektedir. 

Türkiye'de nüfus artışının fazla olmasının, 
nüfusun gençleşmesinin, çalışanlar sayısının ça
lışmayanlara oranla azalmasının, genel olarak 
Türkiye'nin kalkınması ve özel olarak da Tür
kiye'de eğitim sorununun çözüm açısından bü
yük önemi vardır. Planlı dönem boyunca mev
cut siyasî iktidarların hataları olmadığını ka
bul etsek dahi değil Türkiye'nin problemlerinin 
çözümü, planlarda öngörülen hedeflere dahi 
ulaşmak mümkün olmamıştır. Üçüncü Beş Yıl
lık Plan da, âdeta bu gerçeği belgelemek için 
kaleme alınmıştır intibaını vermektedir. Çünkü, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağında eğitim soru
nuyla ilgili olarak alınacak tedbirlerden çok, 
yapılamayan işlerden söz edilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan konuya şöyle gir
mektedir : «Genel olarak planlı dönemde okul, 
öğrenci ve öğretmen sayıları önemli ölçülerde 
artmış olmakla birlikte, eğitim sisteminde plan
lı dönemin başından bu yana ekonomik ve sos
yal yapıya ve plan hedeflerine tam olarak uyan 
bir gelişme gerçekleştirilememiştir.» 

1971 yılında ilköğretminin çağ nüfusunun 
% 100'ünü kapsaması öngörüldüğü halde ger
çekleşme % 83,5 dolaylarında olmuştur. Ancak, 
bu oran bazı bölgeler için ve kız öğrencilerde 
çok daha düşüktür. 

Burada eğitimin niteliği üzerinde bir açık
lama yapmıyoruz. Eğitildiği ifade edilen ve 
% 83,5 öğrencinin büyük bir kısmının, henüz 
okumayı dahi sökemeden diploma aldıkları 
kimsenin meçhulü değildir. Nitekim, planda 
da belirtildiği gibi, ilkokul tahsili yapanların 
yarısından azı bu öğrenimden yarar görmek
tedir. İlkokulu bitirenlerden % 48'i üst eği
time devam edebilmekte ve yarısından çoğu 
mesleğe yönelmiş yeterli bir yaygın eğitim 
görmeden üretim süresine geçmektedir. 1970 
yılında toplam çağ nüfusunun ancak % 35'i 
ortaokula gelebilmiştir, ilkokulları bitirenle
rin % 52'si mesleğe yönelmiş, örgün ya da 
yaygın bir eğitimden geçmeden iş hayatına 
girm'ekte; ilkokulda öğrendikleri pratik olma
yan bilgileri de bir sene sonra kaybetmekte-

I dirler. 
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ilkokullarımızın ve eğitim sistemimizin ge
nel olarak yetersiz olmasının yanında köy 
okullarının da daha kötü durumda olduğunu 
ifade etmekte yarar vardır. Tüm köylerimi
zin % 13 ünde, yani 4 622 köyde okul yok
tur. Mevcut ilkokulların % 46'sı tek dersha-
nelik, % 33'ü daha fazla sınıflıdır. Bu ilkokul
larda kasaba ve bucak ilkokulları da da
hildir. Yalnız köy okulları dikkate alınırsa, 
tam teşekküllü köy okulları parmakla gös
terilecek kadar azdır. Kırsal bölgelerde öğret
menlerin 27 112 tanesi, yani 1/3'ü üç sınıf 
okutmakta, 22 195 tanesi, yani diğer 1/3'ü iki 
sınıf okutmaktadır. Kalanın yarısı da 12 911 
öğretmen, bulundukları okulun tek öğretme
nidirler ve beş sınıfı beraber okutmaktadır
lar. Bu nedeni, tabiî ki, öncelikle öngörülen 
yatırımların gerçekleştirilmemesidir. 

İlk öğretim yatırımları 1968 - 1972, milyon 
birim olarak : 

1968; 537 milyon, gerçekleşen 321 milyon. 
Fark : 216 milyon. 

1969; Plan hedefi 472 milyon. Gerçekleşen 
185 milyon. Fark : 287 milyon. 

1971; Plan hedefi 602 milyon. Gerçekleşen 
210 milyon. Fark : 391 milyon. 

1972; Plan hedefi 226 milyon. Gerçekleşen 
201 milyon. Fark : 25 milyon. 

Planlı dönemde tespit edilen mütevazi he
deflere dahi ulaşmakta başarılı olunama
ması, planlanan yatırımların gerçekleşmesi ve 
burada incelenmeyen diler sebeplere bağlan
malıdır. 

Orta öğretimde durum (iaha parlak değil
dir. Öğretmen sayıları artmakla beraber ye
terli sayılara varılamamış, öğrenci, öğretmen 
oranı düşürülememiş, özellikle orta öğretim
deki açıkların devam etmesi önlenememiştir. 
Orta öğretimin her iki kademesinde de nite
lik, nicelik ve yörelerarası dağılım bakımın
dan yeterli gelişme sağlanamamıştır. 

Orta öğretimde gerekli düzenlemeler ya
pılamadığından yüksek öğretime olan talep 
karşılanamayacak bir düzeye varmış ve ikinci 
Plan döneminde özel yüksek okulların sa
yısı 40'ı, bu okullardaki öğrenci sayısı, yüksek 
öğretimdeki öğrenci sayısının % 30'unu bul
muştur. Buna rağmen Türkiyede çağ nüfusu
nun % 6,8'i yüksek tahsil yapmaktadır. Bu 
oran çok azdır. 

Yüksek öğretim yapanların 1970 yılında 
% 3,5'u tarım % 10,1'i sağhk , % 25,3'ü fen 
ve mühendislik, en büyük çoğunluğu da 
% 61,1 ile sosyal bilimler ve edebiyat ihtisası 
yapmaktadır. 

Görülmektedir ki, yüksek öğretim, kalkın
manın gerektirdiği elemanları yetiştirecek 
eğitim kurumlan, eğitim programları, deği
şen gereksenmelere zamanında cevap ver-
mleyi sağlayabilecek eğitim metotlarıyle dona
tılmamış, süreklilik sağlanamamış ve yetişkin
ler için bir yaygın eğitime yer verilmemiş
tir. Yine, plana göre yüksek eğitim ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmayı itici ve hız
landırıcı bir nitelikte değildir. Yüksek Öğre
tim sistemi teknolojiyi iyi uygulayacak ve 
teknoloji üretecek elemanları yetiştirecek 
biçimde geliştirilmemeıktedir. 

Tekrar tekrar belirtmekte fayda vardır ki, 
planlı dönemde Türkiye'nin eğitim sorununun 
tamamen çözülmesi beklenmiyordu ve planlan
mamıştı. Ancak, hükümetlerin planladığı ka-
darıyle dahi istenileni gerçekleştirememişler
dir. Gerçekleştirilen yatırımlar, planlamanın 
altında kalmıştır. 

Birinci ve İkinci Planda kamu eğitim ya
tırımları, mahallî idareler hariç - Milyon birim 
olarak : 

1967; Planlanan 1 milyar 573 milyon, ger
çekleşen 1 milyar 484 milyon, fark 271 mil
yon. 

1971; Planlanan 2 milyar 717 milyon, ger
çekleşen 1 milyar 389 milyon, aradaki fark 
1 milyar 190 milyon. 

1972; Planlanan 2 milyar 718 milyon, ger
çekleşen 1 milyar 528 milyon, aradaki fark 
1 milyar 190 milyon. 

Görülmektedir ki, planlanan yatırımlarla, 
tahakkuk ettirilen yatırımlar arasındaki fark 
yıldan yıla büyümektedir. Tabiatıyle eğitimin 
bütün kademelerinde ders araç ve gereçleri 
yetersiz kalacaktır. 

Plan hedeflerinin altında kalmanın sonucu 
olarak yatılı bölge okullarının inşaatı gecik
tirilmiş. Orta öğretimde nitelik, nicelik ve da
ğıtım bakımından öğretmen sorunu çözümle-
nememiş, her düzeydeki, eğitimin teknik dal
larında öğretmen sayısında düşüşler olmuş, 
yaygın eğitim, sistemi içindeki yerini alama
mıştır. 
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Eğitime duyulan sosyal talebin baskısı ve 

yeter ölçülerde yatırım yapılamaması, eko
nominin talebetmediği eğitim dallarında ge
reksiz kapasite artışlarına yol açmıştır. Okul
laşma oranı plan hedeflerinin altında kal
mıştır. 

Plandan yaptığımız iktibaslarla yukarıda 
uzun uzun eğitim yatırımlarının yetersizliğin
den söz ettik. Ancak, onun kadar önemli bir 
diğer husus, eğitim hizmetlerinin yurt sathı
na dağılışmdaki adaletsizliktir. Bu konuda 
kırsal alanların ve koy okullarının durumuna 
özel olarak değinmiştik. Mamafih mesele ora
da değinildiğinden daha kapsamlı ve çok yön
lüdür. Eğitim kurumlarının, öğretmenlerin ve 
eğitim araçlarının yurt düzeyinde dengesiz 
dağılımı, fiilî bir fırsat eşitsizliği doğurmak
tadır. Parasız yatılı okulların çok sınırlı ol
ması, fakir ve köylü çocuklarının okumalarını 
engellemektedir, öğrencilerin üst eğitim ku
rumlarına geçişi, eğitim imkanı bulsalar dahi, 
yetenekleri dışında, ailenin ekonomik gücüne 
göre oluşmaktadır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, 3 ncü Beş Yıl
lık Planm sayfa 113 te yazılanları naklet
mek yeterli olacaktır : 

«Planlı dönemde eğitim sistemi, 
1. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerek

tirdiği nitelik ve nicelikteki iş gücü yetiştir
me, 

2. Fertlerin bilgi ve maharetlerini arttı
racak ve değer yargılarını etkileyecek, kalkın
madan doğan değişikliklere uyumlarını ve kal
kınmaya olumlu katkılarını sağlama, 

3. ISosyal adalet ve fırsat eşitliği gerçek
leştirme; fonksiyonlarını tam olarak yerine ge
tirememiştir. 

Eğitimde bu fonksiyonları etken bir biçim
de gerçekleştirecek köklü bir sistem içerik de
ğişikliği sağlanamamıştır.» Bunu Plan yaz
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; yukarıdan beri sö
zünü ettiğimiz problemler ,öğretmenin yüre^ 
ğinde, derinliklerinde duyduğu ve her vesile 
ile dile getirdiği hususlardır, özel sohbetle
rinde kendi kuruluşlarında, aile meclislerin
de konuşulan, incelenen, dert yapılan, hep yu
karıdan beri işleyegeldiğimiz sorunlardır. An
cak, öğretmenin kendi meseleleri de vardır; 

i kısacası geçim meselesi... 3 ncü Beş Yıllık 
Plan, sayfa 91. 

Son 8 sene içinde, Devlet memurlarının 
ve öğretmenlerinin maaşlarındaki artışların 
% 111 olduğunu belirtmektedir. % 111 artış 
bütün bu 8 senelik devre için söz konusu
dur. Küçük memurların ve öğretmenlerin 
maaşlarındaki artış, bütün memur maaşla
rındaki artışı kapsayan % 111 nisbetimden ta-
biatıyle daha düşüktür. Halbuki, söz konusu 
devre, aşırı enflâsyon ve fiyat artışları dev
residir. Yalnız geçen sene kömür, elektrik, gaz 
gibi anamaddeler fiyatlarındaki artış, % 150 
nin üzerindedir. Yani, son 8 senede öğretmen
lerin maaşlarının % 100 arttığını kabul etsek 
dahi, öğretmenlerin geçim şartlarının % 150 
ilâ % 100 - % 100 = % 50 güçleştiğini söyleyebi
liriz. Bu, Türkiye'nin kalkınmasını temin et
mek için de olsa öğretmenlerin gelirlerinden 
diğer zümreler gelirlerine yapılan net bir 
transferdir, öğretmenlerin reel ücretlerinde 
net bir düşüş vardır. Çalışan dar gelirlilerin 
miktarı, son senelerde % 174 arttığı halde aynı 
kimselerin millî gelirden aldıkları pay, fiyat ar
tışlarını göz önüne almadığımız halde, % 155'te 
kalmıştır. Yani, adam başına gelirde düşüş var
dır. öğretmenler de dar gelirliler arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım; eğitim, toplumların 
ekonomik yapıları dışında amaçları sosyal dü-
zendsn soyutlanmış bir kavram değildir. 
Bir başka deyimle, eğitim toplumların 
kendi kendilerini aşmalarıdır. Türk toplum po
litikasının da en ağır konusudur. Böyle olduğu 
içindir ki; siyasal yöntemlerde, eğitim kurum
ları arasında amaçladıkları ülke ve ulus bulgu
sunda, model akrabalıkları vardır. Çağdaş dü
zeyde ulusal bir ekonomiye sahilbolamayışımız, 
ulusallık bakımından eğitimi havada bırakmış 
ve onu temelden yoksun kılmıştır. Bağımsız bir 
ekonomiye geçemeyişimiz, geçerli ekonominin 
istediği insan türü ile öğretmenin kafasındaki 
ülke gerçeklerinin ve teknolojinin istediği öz
gür insan türünde, kaçınılmaz çelişki yaratmış
tır. Sosyal demokrat yöntemlerde eğitim, top
lumun çoğunluğunun, özellikle ekonomik ve sos
yal bakımdan ezilmiş, olanak eşitliğine kavuş
turulamamış halk kesiminin, işçilerin, köylüle
rin, küçük esnaf ve sanatkârların hizmetinde 

I sokulma, sosyal adaleti gerçekleştirme, sınıflar 
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arası uçurumu kapatarak barışı sağlamak, in
sancıl ve demokratik tedbirlerin bir aracı ola
rak kullanılmak, en doğru ve kısa yol olarak 
gözükmektedir. Toplum bilim, politikayı, «kişi
nin kendi yönetimine, kendi bilinç etkisini kat
ması ve başkalarının güdümünden kendini so
yutlama gayretine girmesidir» diye tanımlar. 
öyle ise, geniş anlamda politika yapmak, nite
likli insanın ve her yurtseverin kaçınılmaz gö
revidir. öyle ise, öğretmene «politika yapıyor
sunuz? derken de, insaflı ve adaletli olmak lâ-
zımgelir. Yurt sorunlarıyle ilgilenme ve bu so
runlar üzerinde düşünce açıklaması, çağımızda 
bireyin en doğal hakkı, aynı zamanda bir vatan
daşlık görevidir. Bir ülkede, kendi toplumunun 
ımütluluğu uğruna söz söylemeden öğretmeni, 
önce içimden çıktığı halk, sonra tarih mahkûm 
eder. Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk 
öğretmeni, yeni Devletimizin yeni insanını ya
ratmak konusunda bu çizgide savaş vermiştir. 
öğretmen, Türk Devletinin ve Türk halkının 
yüclelmesi için, zaman zaman şehitler verme pa
hasına da olsa; kara bilgisizlikle savaşmış, 
Atatürkçü, devrimci çizgisini onunla sürdürmüş 
ve sürdürmektedir. 

Atatürkçü öğreltımenin karşıkarşıya kaldığı 
ve bir ölçüde de artık alıştığı çileler, sıkıntılar; 
bekçiliğini yaktığı Mustafa Kemaldi düşünceyi 
yayma, eyleme koyma çalışmalarından gelmek
tedir. Akan zamanla değişen çağdaş toplumun 
koşullarına ayak uyduramayan tutucular, ken
di siyasal iktidarlarının ömrünü uzatmak için 
öğretmeni kullanmak isteyen, siyaseti, tutku, 
karasevda haline getirenler, eğitimin içeriliği-
ni; yani neylin, kimlere, ne kadar, ne zaman ve 
ne biçimde ve niçin verilebileceğini saptamakla 
ekonomik ve politik çıkarlarını kuranlar, yeti
şecek kuşakların belirli kalıplar ve politik doğ
malar içlinde dondurulmuş kafalar olarak orta
ya çıkmasını, kişisel ve toplumsal değer yargı
ları üzerinde tartışına, eleştiri yapma hoşgörü
süne yabancı varlıklar yetiştirme özlemiyle ya
nıp tutuşan gericiler; okulları varlıklarının 
bekçiliğini yapacak jandarmalar yetiştiren ku
rumlar sanan vurguncular, tefeciler, feodal ka
lıntılar, şeyhler, ağalar - tartışmasız - halkın 
öğretmenine alışamamışlardır. Bunu, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak yadırgıyoruz. Atatürk 
çizgisinden düşmüş, Anayasa düzeyinden kay-
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mış, siyasal örgütler, liderler, çıkar grupları, 
Anayasanın aşağısına düştükleri için, Anayaısa-
cı öğretmene de ters düşmüşlerdir. 

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde, 
düşünce ve ekonomik yapı olarak yoksul kalmış 
toplum katlarının bu özelliğinden yararlanmak, 
politikanın ve politikacının doğasında vardır. 
Bun an tadına varanlar, Atatürk çizgisi ve Ana
yasa doğrultusunda her türlü gelişmemin tatsız
lığını damaklarında duyarlar. Çünkü, çıkarları 
ile ağızlarındaki tat ters orantılıdır, öyle ise, 
bu aydınlık görevin görevlisine kıymak, halkı 
eğitim yolu ile aydınlatan kişileri, grupları, 
(meslekleri ezmek îâzımgelir. 

Değerli arkadaşlarım; eğitimin amacını top
lum kendisi belirler. Bu amaç, sosyal ve ekono
mik yapı ile uyarlıdır. Bu amaç, insan mutlu
luğu için her şeyden önce, ulusal bütünlüğü, 
ekonomik ve kültürel bağımsızlığı ve toplumsal 
özgürlüğü koşul sayar. Bu görevleri yaptıkları 
için zulme uğrayan öğretmenlerin somut örnek
lerini, zamanı geldiğinde açıklayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; burada planda dikka
timi çeken bir başka ilginç konuya değineceğim. 
Bu da «Sulama» konusudur: 

Kamu sektörü tarafından, ikinci Beş Yıllık 
Plan döneminde sulamaya açılan alan, 253 919 
hektarı büyük ve 182 362 si küçük su olmak 
üzerle, 436 281 hektardı. Bu miktar, öngörülen 
hedefin yarısı ve tüm tarım alanının % 1,8Mir. 
Tanımsal üretimin tabiat etkilerinden kurtarıl
masında önemi büyük olan sulamaya, ikinci 
Dönemde yeteri kadar yatırım yapılmamış ol
duğu, kendini açıkça göstermektedir, üçüncü 
Plan devresinde sulamaya alınacak olan 137 
nolu tabloda 650 000 hektar olarak gösterilen 
rakamı da az bulmaktayız. Bu miktarlar, potan
siyele oranla çok düşük görülmektedir. 

Şimdi yereysel özelliği olan bir iki örneği 
dikkatlerinize sunacağım: Lamasal sahil sula-
omalsı, Kızıl geteit ve eksfont projeleri Lamas 
Projesi, Lamas Koleti ve Projesi, yanlış hesap
lar ve kasıtlı bilgiler sonucu plana alınmamış
tır. YSE ve DSİ işbirliği çok cılızdır. 40 İçel kö
yünü kurtaracak olan Aksuvat ve Kızıl Geçit 
Projeleri yenliden ele alınmalı ve ciddî bir ni
yetle, ciddî linsanlara yeniden inceletltirıilmelli-
ditr. 'Teknik adamlarım, «Türkiye'nin en rantabl 
yatırımı» dedikleri bu projeleri isabırla takibe-
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decek ve 40 köyü ekonomik igüce kavuşturacak 
bu projeyi izleyeceğiz. 

Türkiye'nin en önemli ve rantabilitesi fen 
yüksek olan sulama (projeleırinden ibiri olan 
Berdam |(Miştirme Projesi, '298 milyon İ ra ola
rak hesaplanmış, (devalüasyonun yarattığı üç 
fiyat artışlarına (göre 600 milyon liraya yüksel
miş, vazgeçmek olanağı olmayan (bu (baraj 
150 000 dönüm Çukurova toprağını sulayacak, 
•Mersin ve Tarsus şehirlerinin İçme suyunu vere
cek, Bulama (sanayiinin işediği enerjiyi sağ
layacaktı. Tarsus ve (Mersin işenirlerini sel ve 
fezeyandan koruyacak; bir (başka özelliği de 
Türkiye'nin tüm sebze ve meyve üretimini de 
etkileyecektir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Teşekkür 

ederim ısayın Başkan, hemen (sözlerimi bağlı
yorum ©fendim. 

Değerli arkadaşlarım; 3 ncü Beş Yıllık Plan
da dikkatimi çeken bir husus da şudur : 

Beş Yıllık Planda, akıl isır erdiremediğimiz 
bir başka ıs orun; Turizm yatırım ısınırının îfcçel 
kıyılarında son (bulmasıdır. Bu kararı, Belçika 
Turizm (Müsteşarına, Akdeniz kıyılarını ve İçel'i 
gezdirdikten sonra sordum : «Nasıl huluyorsu-
nuz?». Aldığım »cevap şu oldu : «Siz okullarınız
da her halde matematik okutmuyorsunuz.» 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — «ayın Savcı? Yok. (Sayın Ab-
bas; siz 'söz sırası itibariyle listede iki defa fcay-
dohnuşlsunuz. Söz sıranızı. (ilk defada sayın Ak-
tmumcu'ya vermiş Ibulunuyorsunuz. Bu itibarla 
sizi İM defa söz istemiş üyeler sırasında telâkki 
etmeye mecburum. Dolayısıyle (bir (defa söz Sis-
temiş üyler görüşmelerini yapıp Ibditirdiktien son
ra ısıra igeliırse söz Vereceğim. (Sayın Tosyalı, siz 
de ikinci defa isöz istemişsiniz. 

Sayın Mustafa Aksoy buyurunuz efendim. 
Saat : 15,40. 

MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — »ayın 
Başkan, sayın ımilletvekilleri : 

Üçüncü Beş Yıllık Planın, sadece Igeri (kal
mış yöreler holümü ile ilgili kısmı üzerinde, igö-
rüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Planı teMk (ederken, Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın geri kalmış yöreler sorununa, (Birinci ve 
ikinci Plandan daha çok önem verdiğini, yatı

rımları geri kalmış yörelere doğru daha çok 
yönlendirdiğini, lekonomik etkenler üzerinde da
ha çok durup, yatırımları yurt yüzeyimde daha 
çok yaygınlaştırmak istediğini ıgörmüş loluyo-
ıruz. 

Fakat, yurdun geri kalmış hu yörelerimi eko
nomik, sosyal ve kültürel bakımdan kalkındır
mak amacıyle (kurulan, Kalkıajmada (Öncelikli 
Yöreler (Dairesinin, geri almış hu yöreleri bilim
sel yöntemlerle saptamak vazifesini, (geri kal
mış1 bu yörelerin etüdlerini iyi yapamadığını, 
vazifelerini geıreği gibi yerine (getiremediğini, 
görüyoruz. (Bu Dairenin hu yöreleri ekonomik, 
sosyal ve kültürel 'bakımdan kalkındırarak, ara
daki gelişmişlik farkını kapatması gereğini de 
yapamadığını, üzülerek görmüş oluyoruz. 

Geri kalmış (bu yöreler, bu Dairece ve Plan
lamaca yerinde Ve zamanında lincelenemediğin-
den, bu yöreler teşvik tedbirlerinden ve Devlet 
yardımından hakkı olan nasiplerini lalamamış-
lar ve (bu yüzden de !geri kalmışhu yöreler, Bi
rinci ve ikinci Plan dönemlerinde, \geri kalmış
lık bahtszlığından bir türlü kurtulamamışlar
dır. 

Bu incelemeleri yeteri kadar ve yerinde ve 
zamanında yapılamadığı 'için ve hakikî geri 
kalmış iller ile «gelişmiş iller, eşit seviyede tutu-
lamamışlardır. Nitekim, 80 Aralık 1971 tarihi 
Resmî G-azete'de yayınlanmış olan 1972 Progra
mında, yatırım indiriminden istifade eden ba
zı gelişmiş iller hu listeye alınmış; Ibuna kar
şılık, gelişmeyen Amasya ve Kırşehir ile - Kır
şehir'in iki ilçesi hariç - ilçelerimiz de gelişmiş 
iller listesine alınmışltır. 

7 Ocak 1972 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde (gündem dışı bir konuşma ile Kırşe
hirlin ve buna henzer illerin hangi maksatla, han-
'gi veri ve (kıstaslara ığöre hu listeye ahnmayışını, 
ilgililerden sormuş; şikâyet ve endişelerimi ibu 
konuşmamda belirtmiştim. O gün, bu konuşma
ma cevap veren Devlet (Bakanı da yaktığı açık
lama ile dilek ve şikayetlerimi haklı ve yerinde 
bulmuştu. Devlet Bakanının o günkü konuşma
sını, bir Hükümet taahhüdü kabul ederek, Dev
let Planlama Teşkilâtında teknik (çalışmalarını 
ve meelemeierini bu paralelde yürürtüldüğüne 
ümit bağlayarak, Devlet Bakanının bu konuş
masından da bu ŝonucu çıkararak, memnun ol
muştum 
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G-önıül isterdi ki; §u sıralarda yapılmakta 
olan 1973 yılı 'Programında, Kırşehir'imiz de, 
Ig'eıri (kalmış iller ile birlikte (bu Programda haki
ki yerini almış bulsunlar «artık. 

Hükümetin 21 Tıeımmuz günü Üçüncü Beş Yıl
lık Planın sunuşunda, «Devlet geri yörelerde ve 
öncülük gerektiren sektörlerde yapacağı yatırım
larda ticarî kârlılığı değil sosyal kârlılığı, mal ve 
hizmet üretilirime katkıyı kıstas olarak kullana
caktır Sözü umarız İM, tatbikatta da yerini (bu
lur ve (geri kalmış Kırşehir'imiz de halkın anü-
tevazi birikimleri ile başlayan ye iki (semedir ola
naksızlık yüzünden tamamlamamadan. bekleyen 
yem sanayii tesisi ve bu görüşün ışığı altında 
Devletin (katkısı ile tamamlanır ve yarım kalmış 
Kırşdhirin (bu ilk ©seri de hizmete girmiş olur. 

işte Obu örnekten de anlaşıldığı ığibıi fböyle 
(hakiki ıgeri kalmış illerin bugüne kadar 1 inci 
ve 2 nci Plan dönemlerinde durumları yerinde ve 
zamanında incelenip ortaya içıkanlmadığımdam 
geri kalmış bu yörelere Devlet kolaylık göste
rip elini uzlatamadığı gibi yörelerde sağlık ve 
sosyalizasyon hizmetlerime Devlet e l ihâlâ atıla-
mamış olduğu görülmektedir. Bu yörelerde yıl
larca mağdur olmuş ITürk köylüsü ve çiftçisi 
hâlâ tohumluk, gübre, ilâç, araJç ve gerecimi ucu
za alamamış, tefecinin lateş pahasına sattığı 
araç ve (gereçleri almaya mecbur kalmıştır. 

Bııgüne kadar Devlet bu yörelere kolay ted
birler getiremediğinden köye götürmeye mec
bur olduğu okul, su, yol, elektrik ıgibi hizmetleri 
köy katılım payı adı ile bu yöreler Ihalkımım sır
tına bir kambur Igibi (bindirilip (hâlâ çilekeş (köy
lünün sırtımı (ezmekte deVam etmektedir. Oeçmişl 
plan dönemlerinde Devlet bu yörelere teşvik 
tedbirleri (getiremediği ftçim bu yörelerdeki yer 
altı, yeır üstü zenginlikleri hâlâ bakir bir halde 
işletilmeden bekliyor. Devlet IhakiM (geri kal
mış bu yörelere yatırım imdirıimi tanımadığım
dan Devletin komtrolumdam uzak, özel sektör 
yatırımları !hep aynı bölgeye yapıyor ve bunun 
içim de (hâlâ bu yörelerde (bu tarz kuruluşlar ku
rulmaya devam ve teşvik ediliyor. 

İlgililerden soruyorum, (1 (nci ve S mci plan. 
dcmemlerimde anladığımız manada hakiki geri 
kalmış (bu yörelere Devlet, (fakülte, teknik okul
lar, bölge okulları ıgibi okular yaparak ve aça
rak eğitimde fırsat leşSitliği sağlamak üzene bu 
yerleri kalkındırmak çabasına girmiş midir? 

Yine ilgililerden soruyorum, bu yörelerde 
bugüne kadar Devlet tedbiri alıp veya yol göste
rip yabancı ülkelerdeki işçilerimizin biriktirdiği 
dövizleri kıymetlendirmek iıçim dışiçi (holdingleri 
ve işçi bankaları kurmak suretiyle ıgeri kal
mış bu yörelere yapılacak yatırımlar (içim ko
laylık sağlayan olanaklar sağlamış mıdır? 

Yine Devlet Ibulgüne kadar ıgeri kalmış yöre
lerde yörelerarası irtibatı 2 ned Plan dönemin
de az gelşmiiş yerlerde hareket ve [bereketi 
Bağlayacak şehirlerarası Devlet yolunu âdil 
ölçüler içimde yapacak şekilde <el Uzatamamış-
tır. Meselâ, bu yörelerden Kırşehir - Çiçekdağı 
arasındaki '60 Km.'lik, Osmanlı devrimin tari
himi taşıyan kıvrımları ve yokuşları ile şoförle
rim diline (delstan olan eski 'Karadeniz ve Ankara 
yolu adı ile maruf olan Karadeniz, Orta Anado
lu ve Akdemiz bölgeleri arasımda drtifbak sağla
yacak olan bu yollar (hâlâ Devlet tarafından ele 
ahmamamıştır. 

İşte geri kalmış bu tarz yörelerde 1 mci ve 
2 nci plam dönemlerimde el atılmamış benzeri 
bir yığın problemler Ibulunmaktadır. (Bu prob
lemleri çok olan (bu yörelerde ıaktif değerler 
sağlanır mı? Bu yörelerde yaşama seviyesi yük
selir imi? Bu yörelerde çalışma (güveni temim edi
lebilir mi? İBu yörelerde sosyal adalet ilkesi 
hükmümü icra edebilir mi iarkadaşlar? 

Planın 41 mci maddesi, iktisadî Ve sosyal ha
yat, adalete, tam (çalışma «esasıma Ve herkes ıgibi 
insanlık haysiyetime yaraşır bir yaşayış sevi
yesi sağlanması 'amacıma göre düzenlenir der, 
Kalkınma (Planınında buna (göre yapılmasını 
söyler. (Manın Önlgördüğü bu amaçlar 1 nci ve 
2 imci plan döneminde (hedefine ulaşmış mıdır 
arkadaşllar? 

Ümidedeıriz ki, 1 nci ve 2 nci Planlarda hak
larını lalamamış tass gelişmiş iller Devlet yardı
mımı 3 mcü 5 Yıllık Planda babasının birikmiş 
şehit maaşını toptan alan gazi evlât misali bi
rikmiş bunca yıllık (haklarını Devlet (babadan 
alacaklardır. Hele o il (Kırşehir gibi ıgazî olur, 
her zaman mücadele bayrağını kalesime diker, 
siyasî tercihimi yılmadan yapar ve demokrasi
nin devam edebilmesinin kefaretini (ödemiş bir 
il olursa,. 

iSayım (milletvekilleri; böylece 3 mcü <5 Yıl
lık planda az »gelişmiş (iller amaca uygun şekilde 
genel planlama açısından «le alınır, doğal kay-
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naklar üzerinde çalışmalar iyi yapılır, etüd ve 
proje çalışmaları 4yi geçilir, yatırımlar düzen
lenir, değerlendirilirse planın genel gayesi olan 
geri kalmış illerde (millî tasarruflar artacak, 
yatırımlar içoğaltılacafc, planda diktisadî sos
yal ve kültürel kalkınma gerçekleşecek ve mem
leketin kullamlablir bütün kaynakları top
lum yararına en iyi şiekilde sağlanacaktır. O Ka
man 1 nci ve 2 nci plan döneminde sapanma-
yan bölgeler, ısektörlerarası farkların azaltılma
sı amacı da tahakkuk etmiş olacaktır. 

3 ncü 5 Yıllık Planda yörelerarası dengesiz
liği giderecek tedbirler alınmazsa, geri kalmış 
yörelere ekonomik tercihler uygulanmazsa pla
nın bütünlük ilkesi teoriden ileri geçemeyecek 
ve bölgelerarası dengesizlik diğer planlarda 
görüldüğü Igiıbi giderek büyüyecektir. fki plan 
döneminde devam eden bu denlgesizlik gideri
lemediği sürece de ülkemizde geri kalmış âliler
de sosyal adalet toplum yararına uygun bir dü-
zciye getirilemeyecektir arkadaşlar, işte bu yö
relerde geçen iki dönemde çözüm bulmayan bu 
dertler 3 ncü 5 Yıllık Planda da ele alınmazsa, 
teşvik Iteidlbirlerı önerilmezse dengeli (kalkınma 
ve yatırımları yurt düzeyine yaygınlaştırma 
politikasını güden '3 ncü '5 Yıllık Plan dönemin
de de umulan sonuç alınamaz. 

Sayın milletvekilleri; 3 ncü 5 Yıllık fPlanda 
etüd ve (çalışmalarla bu yörelerin kaynakları 
zamanında ortaya çıkarılırsa, Hükümet de bu 
yörelerde hizmetlerini yapmaya Ihazır olur ve 
yatırımlara yöneltirse bu yörelerde önlgbrülen 
ekonomik kalkınma ve istikrar sağlanmış olur. 
Aksi halde beklemeye, »çok beklediği için de ar
tık tahammülü kalmayan bu yörelerde yatırım
lar gecikir', kalkınmada verimli olamaz arka
daşlar. 

Bununla ilgili bir örnekten söz etmek isti
yorum arkadaşlar. Kırşehir yöresinde var olan 
kaynakları, müracaat üzerine bir yıl önce Sa
nayi Bakanlığınca yerinde incelemeye ve eıtüd 
yapan 5 kişilik biır heyet Kırşehir'in ekonomik 
potansiyeli adlı kitapta toplayarak meydana çı
kardılar. Bu etüdlerden anlaşıldığı üzere Kır
şehir'de yeraltı kaynaklarında demir, floriıt, 
kömür, mermer yatakları vardır. Kiremit ve 
tuğlaya elverişli malzemeler mevcuttur. Bu 
etüdlerden anlaşıldığı 'gibi hayvancılığı ileri 
olan ve tanım yöresi bulunan Kırşehir Dünya 
Kalkınma Bankası fonundan yararlandırıldığı, 
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j hayvancılık ve tarımsal kalkınma projesine da
hil ettirildiği ve yöredeki et, süt mamullerinin 
değedendirümesine gidildiği takdirde Kırşehir'
de biır «t kombinası, bir süt, peynir, tereyağ fab
rikası kurulabilir. Bunlara bağlı olarak da bir 
modern bir hayvan pazarının yapılması da do
ğal olur 

Yine bu etüdlerden anlaşıldığı gibi üstün 
kaliteli tahıldan un, makarna fabrikası ikurula-
bileceği öngörülür. 'Bu kaynaklara göre kavak 
yetiştiriciliği ileri bilr düzeyde olduğundan 
sunta ambalaj yapıldığı takdirde, zengin 'kap
lıcaları değerlendirildiği takdirde, Kaman'daki 
Hirfanlı Barajının balıkçılığı değerlendirildiği 
takdirde o zaman Kırşehir kalkınmış bir yöre 
olur. 

Yine etüdden anlaşıldığına göre tarihî ha
lıcılığın, deri ve köseleeiliğin geliştirilebileceği 
tavtsiye edilir. 

Yine etüdden anlaşılacağı gibi meyve suyu, 
konserve fabrikalarının, bol tiftikten tiftik -
tops ve çimento fabrikalarmm (kurulabileceği 
anlaşılıyor. 

işte hazır olan kaynaklarını saydığımız (Kır
şehir ve onun gibi geri kalmışf illeri 1973 prog-

I ramında geri kalmış iller listesinde bulursak 
ve bu kaynaklardan yararlanarak yukarıda 
saydığımız (fabrikaların hiç değilse bir kusmını 
3 (ncü 6 Yıllık Plan döneminde Devlet eli ile ya
pılmış görürsek, yıllardır bir fabrikanın özle
mini duyan Kırşehir Ihalkını sevindirmekle fcal-

I mayacağız, ıplanın hedefi olan, yatırımları yurt 
düzeyinde yaygınlaştırma politikasının da ga-

I yesine eriştiğini görmekle teselli bulacağız. 

I Bu suretle yıllarca sabreden ve neticede na-
I Bibini Devletten almaya hak kazanmış olan 
I Kırşehir ve buna benzer iller Üçüncü Beş Yıllık 
I Planın ulusal bütünlük ve kalkınmayı yaygın-
I laştırma politikası sonunda ekonomik, sosyal 
I ve kültürel bakımdan da kalkınacak, Kırşehir'

de ve buna benzer illerde kültür seviyesi yük-
I selmiş olacak ve üste o zaman Kırşehir'imiz için 
I gerekli olan bir teknik okul, bir veteriner, bir 
I ziraat fakültesi de şimdiden Devletten istediği-
I miiz istekler arasında olacaktır. 
I Saygılar sunarım arkadaşlar. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ak-
soy. 

I Sayın Ocakçıoğlu. 
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HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, ben, ide sıradaydım, yer değiştirdik. 

BAŞKAN — 'Sayın Abbas bilr dakika efen
dim, yazılı gıöndermişsiniz ben cevap vereyim, 
aynı şeyi tekrar etmeyiniz. Sayın Akmumcu'-
nun söz kaydına rastlamadık; Kanunlar Mü
dürlüğündeki liste ile birlikte Başkanlık listesi
ni de tetkik ettim, Akmumcunun kaydı yoık. Siz 
söz hakkınızı ona vermişsiniz. Bu itibarla 2 nci 
defa söz isteyen üye durumundasınız, 1 nci de
fa söz islfceyen sayın üyeler bittikten sonra sı
ra gelirse siızıe söz vereceğim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Planda toplumumuzun genel sorunları açık 
ve sarih olarak belirlenmiştir. Bunlar : Hızlı" 
nüfus artışı, yetersiz eğitim ve sağlık, dağınık 
yerleşme, gizli işsizlik, yetersiz sosyal güvenlik, 
dengesiz gelir dağılımı, tasarruf açığı, kredile
me sistemi, üretim yapısı ve teknoloji, dış tica
ret açığı ve yapısı, masraflı ve yavaş işleyen 
kamu yönetimi gibi hususlardır. 

Bu sorunlardan bazılarının ve bilhassa yö
netimdeki hastalığın nasıl çözümleneceği, hal 
şekli yazılı değil; bir çıkış yolu gösterilmiyor, 
ben çıkaramadım. Belliki çözüm yolu, bu bo
zuk kesimlerde yapılacak ıslâhat, iktidarlara 
ve yönetime bırakılmış; ama yönetim bozuk. 

Plan, sayfa 20'de şöyle diyor : Kamu yöne
timi işleri gerekli nitelikte, hızda ve verimlilik
te yönetemediğinden kalkınmanın etkin bir 
aracı olamamaktadır. Kalkınmaya destek olma 
niteliğinden yoksun olan kamu idaresi giderek 
büyümekte, kendini yenileyememekte, pahalı
laşmakta ve çözümü güçleşen katı yapılı bir 
sorun olmaktadır. Mîllete, fakir halk kitleleri
ne, köylüye, gecekondulara kan kusturan bu 
yönetim, nereden girilip nereden çıkılarak ıs
lâh edilir yöntemleri nedir?.. Bunları sıralayıp, 
Anayasanın bağlayıcı hükümlerine dayayarak 
belli İslâhat yollarının gösterilmesi, idarenin 
bu ıslâh yoluna itilmesi gerekli idi kanısında
yım. 

Islâhatı, idareye ve onun oturduğu siyasal 
örgüte terk ederseniz, bu yapılamaz. Birbuçuk 
senedir; «Ben partilerüstüyüm» diyen bir ara 
rejime dayanan idareler dahi programlarına koy
dukları halde bu konuda bir adım dahi atama
dı. Bu sebeple diyorum ki, hastalıkları göste

ren plan, ülke şartlarına uygun ilmî çarelerini 
de göstermeliydi. Hâkim çevrenin yararına kö
tü gelenekler içinde bulunan atalet içindeki 
idareler kendi kendilerini yenileyecek gücü 
kendilerinde bulamamaktadır. 

Cumhuriyetin içinde 30 sene evvel, ben, 
A'dan Z'ye kadar bozuğum diyen hükümet ile
riye bir adım atamadı, Osmanlı saray düzen
sizliği, çıkarcı ve halka tepeden bakan idare 
bugün de sürüp gidiyor. 

Siyasal ve teknik sorumluluk mevkiinde 
bulunan kamu yöneticilerinin hiçbir sorumlu
luğu yoktur. Bir umum müdür, bir vali ya da 
sivil asker aynı sorumluluk mevkiinde bulunan 
kamu yöneticilerinin keyfî işlemleri, vatandaş 
arasında eşitliğe dayanmayan, tefrika doğu
ran, vatandaşları, birbirinden soğutan, bazıla
rının himayekâr tutumlarının belli, etkili bir 
cezası ya da kınaması yoktur. Herkesin yaptığı 
yanına kalıyor. Evet, Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddeleri var ama, bu maddeler kü
çük memurlar için tatbik edilegelmiş, gelenek
selleşmiştir. 

Beş kuruşu çalan kazığa oturtuluyor, mil
yonlar çalan ya da o ölçüde kamuya başka yön
lerden zarar verenler cezadan muaftır. Bu da 
bazen idarenin bazan da hâkimin mükâfatıdır. 
Ceza ile mesele halledilir mi? Eğer eşitlik için
de uygulansa, imtiyazlıya imtiyaz geleneği 
kalsa ceza müessir olur. Muhtelif kesimlerde
ki imtiyaz geleneği bizi perişan eden başka 
bir unsurdur. 

Bürokrasi ve halka tepeden bakma, görevi 
benimsememe, halkı hükümetinden soğutuyor. 
Hükümet kapılarında çekilen çile hakikaten 
bir zulümdür. Anayasalar zulme karşı vatan
daşa direnme hakkını vermişlerdir, idarenin ve 
idarecilerin millete, daha doğrusu geri kalmış 
yoksul halk kitlelerine çektirdikleri zulümdür. 
Zaman zaman patlamaların sebebi budur. Eğer 
durum islâh edilmezse daha büyük patlamalar 
gelecektir. Planı tatbik edecek İslâhat kanun
larını uygulayacak idare işte bu idare ve bu 
idarenin yetkilileri, teknik elemanlarıdır. 

idaremizde sekililer ve kalıplar hâkimdir. Bas
makalıp şekilciliği kaldırıp hareket getirmek 
lâzımdır. Hâkim çevre ile, mutlu azınlık ile halk 
kitleleri arasında,, yöneticilerle yönetilen halk 
arasında sevgiye dayanan bir eşitlik, bir denge 
getirmek şarttır. Bunun ne şekilde getirilebile-
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ceğinin yolunu acaba plan kısaca formüle ede
bilir mi idi.? 

İdareyi yoluna koymadan hiç bir şey yapa
mayız. Türkiye 1995 yılında AET'nin ortakları
nın en gerisinde olan italya'nın bugünkü eko
nomik ve sosyal seviyesine gelecekmiş. Bir ar
kadaş, «Bu hedefe varabilmenin tahakkuku ha
yaldir» dedi. Bu umutsuzluk, idarenin bugüne 
kadar ülkeye verdiği umutsuzluktur, hayal kı
rıklığıdır. 

Bizim, 1995'te varmamız lâzım gelen seviye 
var olmak ya da yok olmak davamızdır. Ka
ramsar olmayacağız. Türkiye, yeraltı - yerüstü 
servetleri ve insangücü ile zengin bir ülkedir. 
Bunları değerlendirmek, hedefe varmak demek
tir. Planı daha da toplumcu, hamleci şekliyle 
uygulayacak idareyi bulacağız. Uygulamak is
temeyen idare yıkılacak, onu yapacak idare ge
lecektir. 

Türkiye uyumamaktadır, sadece beklemek
tedir. Sıkıntılara karşı isyan eden, zulüm yapan 
idareye karşı feryadeden vatandaş, «Sen komü
nistsin» diye susturulamayacaktır. Geniş halk 
kitlelerini bir azınlığın kölesi haline sokmuş ve 
bunu devam ettirmek isteyen zihniyet ezilecek
tir. Bu yolda hareket, vatandaşın yaşama hakkı 
hizasında mukaddes bir hakkıdır. Yönetim is
tediği kadar uyusun halk uyanıyor, idare edi
len uyanıyor. Davaların içinde umutsuz omuzu-
muz çökük olamayacağız. Kötülüklerin karşısı
na yumruğumuzu sıkarak saldırı ruhu içinde 
yüklenip ezeceğiz. Umutsuz olmanın bir anlamı 
yoktur. Birbirimizi sevmemize, birlik olmamıza 
engel olan; «Azınlık politikasını böl ve yönelt, 
biribirine kırdır, saltanatına, sömürüne devam 
et» yönetim tarzı ve geleneği mutlaka yıkıla
caktır. 

Milyonlarca köylü ve gecekondulu vatanda
şımızı, geniş halk kitlelerimizi bir mutlu azın
lık, bir hâkim çevreye mahkûm eden, köle eden; 
azınlık dediğimiz bu kitleyi, halk dediğimiz bu 
kitleyi, «Kaderin bu imiş, beş parmağın beşi 
bir değil, sen de cennette yaşayacaksın» gibi 
ninnilerle uyuşturmaya çalışan, içten ve dıştan 
sömürüyü sürdüren yönetim artık yaşamaya 
çaktır. 

Anayasanın verdiği direnme gücü ve Ata
türk'ün gençliğe verdiği görev yerine getirile
cektir. 

Selâmetle yürümemiz için samimî olalım. 
Bir taraftan bu 'kürsüye çıkıp; halkın, gençli
ğin, üniversitenin sıkıntı, çile ve sefaletinden 
feryadedeceğiz, maydanlara ve basının karşı
sına çıkıp (bu sorunları feryadedeceğiz; ama fii
liyatta, tatbikatta menfaat çevresinin yararını 
düşünecek, onun yararına çahşacak, burada 
bizim feryadımızı sokakta yine Anayasanın 
verdiği haklara danayarak sefaletini feryade
den, yönetimden çareler isteyen, onu ikaz eden 
gençlere, Devleti ve Devlet nizamını yönetime 
ait bir avuç kadro ile karıştıracak, «bunlar 
Devlet nizamını yıkmak isteyen komünistler
dir» diye saldıracak ve onların ölümü için par
maklarını mızraklar gibi kaldıracak, öldüre
ceksin. Komünist avcılığı diye Devlet meka
nizması içindeki milletçi, halkçı ve vataneıyı 
sürüp, yerine çıkarcı çevrenin temsilcilerini ge
tirecek ya da yetkilileri buna zorlayacaksın... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Ocakçıoğlu. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bu 
olmaz ve olmayacaktır. Bu zihniyet ve temsil
cileri yıkılacaktır. 

Biliniz M, bu halk artık uyanıyor, köyünün 
hududu içinde doğup ölen dünyadan habersiz 
vatandaşı artık medenî camia içinde çalışıyor, 
yaşamak hakkı nedir ıbiliyor ve nasıl sömürül
düğünü anlıyor, kendisini soyanlara İrinleni
yor, husumet içine giriyor. Mâruz bırakıldığı 
sefaletin kaderi olmadığını anlıyor vatanda
şım. 

Bunun için buıgün istenilen ölçüde hamle-
ciliği, toplumculuğu getirebilmesinde şüpheye 
düşürür mahiyeti görülen 'bu plana dahi «sol
cudur, Hükümete gelirsem değiştireceğim» di-
ıyen çıikarcı, sermayeci çevrenin temsilciliğini 
yapacağını söyleyen; hâkim çevreye, bunlar 
ne yaparsa yapsın, aldırma, endişe etme ben ge
liyorum diye ^öz kırpan grulbun hevesi kar
nında kalacaktır. Bunun için iyimserim, ka
ramsar olmayacağım. Bu hamlelerin, Anayasal 
direnme hareketlerinin, sömürünün, kötü ida
re geleneklerinin yıkılması hareketlerinin bay
raktarlığını yapmaktan şeref duyacağımızı bo
zuk düzenin temsilcilerine bu Yüce Millet kür
süsünden duyururum. 

Ülkenin geleceği, zümrelerin geleceği yara
rına sosyal adalet, eşitlik, ekonomik denge ko-
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nusunda anlayış gösterelim. Şu aziz millete; 
sosyal adalet, ekonomik denge, sosyal teminat, 
fırsat eşitliği konusunda hakkını barış içinde 
anlaşarak teslim edelim. Selâmet yolu burada
dır, basiret göstermek lâzımdır. Hatadan dön
mek fazilettir. 

Temennimiz; memleketimizi anlayış ve ba
rış içinde halledelim, ülke kardeş kavgasına 
girmesin. 

Sevgiler ve saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ocak-

çıoğlu. 
Sayın Hüsnü Özkan?.. Yok. 
Sayın Şevket Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Necati Aksoy?.. Yok. 
Sayın Abbas, buyurun efendim.I 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Planın bütün detaylarına gerek grup söz

cüleri, gerekse şâhsı adına konuşan arkadaş
larımız temas ettikleri için zamanın kısalığı 
nedeniyle bendeniz bazı hususi mahiyette gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

Planda bugün her şeyden önce bulundu
ğumuz noktayı çok iyi tespit ve tâyin e-imek, 
ondan sonra da geleceğin hesaplarını buna gö
re bina etmek gerekir. 

Türkiye'nin halihazırda duruımunu Birleş
miş Milletler istatistiklerine gcıre mütalâa edsr-
sek, 1958 'de dünya ortalaması fert başına dü
şen gelir bakımından 400 dolarken, bizim aynı 
devrede 180 dolardır. 1968'de dünya ortalaması 
700 dolarken, bizde aynı devrede 338 dolanr. 
Bu rakamlar dünya ortalamasının çok altında
dır. Esasen gösterilen bu ortalamanın aslının 
kimlerin eline geçtiği de malûm. Bugün Türkiye 
fert Ibaşına düşen gelir bakıimıından dünyada 
90'ncı sırayı işgal etmektedir. Bu çok acıdır. 
60 sene öncesine kadar dünyada ilk 10 ülkenin 
içinde seyrederken bugün 90'ncı sıraya düşü
rülmüş olmamızın vebali büyüktür. Aynı ista
tistiğe göre kalkınma hızımız da çok düşük
tür. Japonya'da bu oran % 13,6 iken, bizde % 7 
di?*. Yine Japonya'da fert basma düşen gelir 
% 12 iken, bizde sadece % 4'tür. Daiha düne ka
dar idaremizde yaşayan komlşu devletler bite 
bizden çok daha fazla hızlı kalkınmış ve fert 
-başına düşen gelir bakımından bizleri geç
mişlerdir. Halihazırda bizim durumumuz geri 
kalmış klâsik bünyeye uyar. Bu sistemde; 

1. Çoğunluk ziraatle uğraşır, 
2. Pek azı da diğer işlerle, 
3. Nüfus ar taşımız fazladır, işsizlik had 

safhadadır. 1971'de 1,5 milyon işsiz vardı. Nü
fusumuza göre işsizlik oranı % 18'dir, çok yük
sektir. Düğer memleketlerde bu oran % 3'ü aş
tığı zaman feryat ayyuka çıkar, icabında hü
kümetler devrilir. Esasen bizdeki bu işsizli
ğe; 

1. Mevsim işsizliği, 
2. Çalışır görünüp te çalışmayan işsizlik, 
3. Veröm düşüklükleri de dâhil değildir. 

Korkarız bu hadsaf hal ardaki gizli ve açık iş
sizlik neticesinde Ibir istihdam infilâkı doğabilir 
yine planda zikredildiği gibi Türlkiyede bir böl
ge ve zümre dengesizliği vardır ve bu çok açık
tır. Bütün bunlar bir yana planda asıl mühim 
eksikliğliımüz şunlardır: 

1. Ahlâkî çöküşün yaptığı menfî tahribat 
hiç nazara alınmamıştır. Halbuki bizim asıl 
derdimiz ve bugünkü sancılarımızın sebebi ah
lâk buhranıdır. Her şey Ibuna bağlı olarak müs
pet veya menfi seyir eder. Sadece maddî gö
rüş taşıyan planlar ile meselelere hal çaresi 
getirilemez. 

ikincisi millî bağımsızın zayıflığı mesele
sidir. Millî .bütünlüğü sağlayacak çareler bu 
planda yoktur. Bu hususta ileride kısa izahat 
verilecektir. 

3. İçtimaî huzursuzluktan kurtulabilmek 
içjin gerekli çareler yoktur ve esasen temeli ma
teryalist olan tedbirlerle içtimaî sulhu sağla
mak mümkün değildir. 

4. Siyasî istikrarsızlıkların giderilmesi için 
gerekli ortamı hazırlayıcı tedbirlerden, fikir 
ve düşünce hürriyetini gerçek inanç hürriyeti
ni temin edecek mevzuat değişikliklerinden 
bahis yoktur. Halbuki bunlar hızlı kalkmma-
nra sırrıdır. 

5. Milletçe plaının benimsetebilmesi için ge
rekli olan Devlet - millet kaynaşmasını sağla
yacak unsurlar da yoktur. 

6. Planda teknik ve teknolojik iler'teme-
ler için verilen rakamlar da birer nebatî fak
törden öteye gidememiştir. Verilen rakamlar 
(yuvarlaktır. Meselâ planda, 22 yıl sonra 1995 
yılında fert başına düşen gelirimüz 1 500 dola
ra ulaşacaktı!" deniliyor. Bu, ciddiyetten uzak 
ve tek taraflı bir miktar ifadesidir. Bunun kar-
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şılığmda o zaman ki paranın alma gücü ne ola
cak, alınacak nesnenin fiyatı ne olacak, hayat 
pahalılığa 1972'ye narazan ne olacaktır? Buna 
dair hiçjbir Ibilgi verilmiyor. O zamanın 1 500 
dolarını şimdikilerin rakamı ile kıyaslarsak re
fah seviyesi bugünkünden yüksek değil, bi
lâkis aşağı olacaktır. Çünkü, kalkınma hızı 
% 7 ilâ, % 7,5 arasında seyrederken, hayat pa
halılığı devamlı olarak % 20 artıyor. Bunun 
20 yıl ileri ve geriye doğru kesintisi alındığın
da işin vehameti apaçık ortaya çıkacaktır. 

7. 22 yıl sonranın geçim endekslerine dair 
planda bilgi verilmiyor. 1 500 dolarla refaha gi
deceğimizi söylemek sadece kendimizi aldat
mak olur. Biz söyleyelim; şayet bugünkü fi
yat artışları durmadan seyrederse refah yeri
ne daha dar boğazlara gitmiş oluruz. 

8. Takdim edilen plan millî ıbdr hüviyet ta
şımaktan çok liberal, kapitalist .hür görüşü arz 
etmektedir, içtimaî yapı rötuşlu rakamlarla te
min edilmeye ve örtbas edilmeye çalışılmıştır. 
Planda hedefleri tâyin ve tespit bakımından 
şunlar zikredilmiştir: 

a) 22 yıl sonra gaıyrisâfi millî hâsıla bakı
mından bir hedef dikkate alınmış, 

Ib) Coğrafî dağılımın ele alınacağından bah
sedilmiş, 

e) Sektöre! kalkınmayı ele alacağız den
miş. 

Bunlar iyi şeylerdir, ancak tatbikatta iste
nilen hedeflere varılabilecek ve refah sağla
nacak mıdır? Bunda da endişemiz var, çünkü 
bu. gibi vaatler Birinci ve İkinci planlarda da 
vardı fakat gerçekleşmedi. Meselâ İkinci Beş 
Yıllık Planda Türkiye'nin hayvancılık mese
lesinin halledilmesi için ıbütün tedlblirler alına
cak ve et davası halledilecekti. Hani bunun hal
li? 5 yılda değil bunları halletmek; etüt, plan 
ve projesi bile bitirilemedi. 

Sanayie ağırlık vereceğini söyleyen plan
cılarımız acaba bu devrede sanayiin sanayiini 
kurabilecekler midir? Hiç sanmıyoruz. Bu hu
sustaki mdtor ve traktör tecrübesi ortada. 

Yine bu devrede coğrafî dengesizlikler ne 
ile kaldırılacak? Buna dair şimdiye kadar han
gi önhazırlıklar yapıldı? Daiha geri kalmış böl
gelerin altyapı hizmetleri dediğimiz mektep, 
yol, su Ve elektrik davası bile bitirilememiş
tir. Bunların strateji ve planda zikredilmesi 

I onların halledilmesi demek değildir. Ben şu
raya geleli üç yılda beş tane Hükümet progra
mı dinledim, ayrıca geçen devrenin Hükümet 
programlan ile karşılaştırdım, hemen hepsi bir
birinden pek az farklılıklar arz etmektedir, üs-

I lûp değişiklikleri ibir yana hemen hemen aynı
dır. Bdırinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık plan-

I lardaki durumlar da bundan farklı değildir. 
Bunların gerçekleşmesi için plandan önce ya-

I pılmaısı lâzımlgelen hususlar vardır. Bunlardan: 

I 1. Teşkilâtın ıslâhı, 
I 2. Zihniyet değişikliği, 
I 3. Mevzuait meselesi, halledilmedikçe, plan-
I da zikredilmesi bir şeye yaramaz. Bundan ha-
I raket ederek diyoruz ki, isiz bunları beş senede 
I yine halledemezsiniz. Çünkü planın muvaffa-
I kiyeti için gerekli önşartlar henüz ihmal edü-
I mistir. Planlımız dursun, size önce yukarıda 

zikredilen hususları halledin. Ziyanı yok plan 
I bir müddet daha gecikebilir, fakat muvaffaM-
I yetsizliğe uğramasın. Hâlâ Devlet müesse'sele-
I leri arasında koordoneli çatoşma alışkanlığını 
I kazanmış personel dalhi yoktur. Bizi asırlarca 
I cihana hâkim kılan bin senelik aşk ve imana 
I sahibolmadıkça, ciddî ve ilmî bir Devlet ida-
I resinin kurulmasından ve mevcut tavsiyelerin 
I tatbik kaibiliyetinden şüpheliyiz, bizi mazur gö-
I rünüz. 
I Şu hale göre, 22 yıllık strateji ve 5 yıllık 
I plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ileri 
I sürdüğümüz prensipleri hülâsa ediyoruz. Plan 
I hedeflerine ulaşılabilmesi için millî ve ahlâkî 
I yönden gelişmeye önem vermeliyiz. Zira işin 
I başı ve sonu gelip bu noktada düğümleniyor. 
I Yaüm asırlık maddeci görüşün uygulanışı ne-
I ticesinde Türkiye bugün komünizmin eşiğine 
I getirilmiş, biz hâlâ zehire panzehir olarak 
I iyine materyalist tedbirlerle çare arıyoruz. 
I Halbuki materyalist doneler komünizmin ta 
I kendisidir. Biz ise kurtuluşumuz için ahlâkçı 
I ve maneviyatçı olmaya medburuz. 

I Millî Eğitimi ıslâh ederek sağlam bir nesil 
I yetiştireceğiz. 
I (Millet üie Devletin birlik ve beraberlik te-
I inin etmek ve içtimaî sulhu sağlamak için f i-
I kir, düşünce ve inanç hürriyetini tam tatbik 
I edeceğiz. Milleti birtakım Batılı ve maddeci 
I prensiplere zorla uydurmak ve ona kendi 
1 indi ve sathî fikirlerimizle şekil vermek yeri-
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ne, milleti kendi fıtzjatî asliyesine uygun, yol
da idare etmeye ve yükseltmeye mleoburuz. 
Duştan zırlamalarla bir millet kendi istemedi
ği yallara götiuıülemez. Devlet teşkilâtı ıslah 
edilecek ve bilûmum mevzuat aksaklıkları or
tadan kaldırılacak. Bir Amerikalı: «Türkiye 
çok büyük Devlet olacak; fakat mevzuatları 
müsaade etmiyor» diyor. Bu çok doğru ve ye
rinde bir teşhistir. 

Topyekûn seferberlikle artan nüfusa istih
dam imkânları hazırlayacağız. Bundan son
radır M, topyekûn bir inanç ve ibadet aşkı ile 
ve millî bir heyecanla planımızın tatbikatı
na geçelim ve maddî meselelerimize bu ma
nevî güçlerle yüklenelim. Esasen sayın plan
cılarımız da stratejilerinde: «Milletimizde bu 
planın muvaffakiyeti için mevcut potansiyel 
vardır; fakat bu aşk ve heyecanın bir kıvıl-

.cımla uyandırılması gerekir.» diyiorlar. Buna 
biz de tamamen iştirak ediyoruz. İşte bu kı
vılcımlardan bir kısmını yukarda zikretmiş 
bulunuyoruz. Plancılar olarjak hazırladığınız 
planın muvaffakiyeti için sayın hükümetler
den bunun ön hazırlıklarını lütfen isteyiniz. 
Bu sizin hem hakkınız ive hem de vazifenizdir. 

Planın stratejisi : 

a) Planın tatibikindeki aksaklıklar. 

Maalesef planın dili bu milletin konuştu
ğu sade ve temiz Türkçe değildir. Dilde zorla
malar vardır, bu yanlış bir yoldjur. Plan za
man itibariyle geç kalmıştır. Gerekli münaka
şanın yapılabilmesi ve olgunlaşabilmesi için en 
az altı ay önceden meclislere gelmeli idi. ISayın 
Müsteşar Bey bir açıklamalarında; planın 
prestijini korumak düşüncesinden hareket 
ederek; «planın sadece ilgililer arasında mü
nakaşası yapılmalıdır», dediler. Kanaatimizce bu 
yanlış bir görüştür. Çürikü planın geniş çevre
de tartışılmasından sadece memleket için fay
da doğar. Planda hangi kanun demetleri ile 
gelineceği hususu da noksandır. Yani planın 
bir planı daihi yoktur. Plana istatâıstdkî bilgi
ler özet olarak konmalı idi ki, okuyucu başka 
kaynaklara ba&jVurmadan anlamak imkânı bu
labilsin. 22 yıllık hedeflerin neticeleri de i'sta-
tistikî olarak ğösterUdbilirdi. Temıel mefhum
ların milletleraıriası rakamları ile mukayesesi 
verilse idi çok daha iyi olurdu. Böylece nere

den nereye geldiğimizi ve nereye varacağımı
zı da anlamış olurduk. 

Planın mulhtevasındaki eksiklikler de şun
lardır: 

1. Strateji çok zayıftır, iktisadî yöne söz
de ağırlık verilmiş; fakat bunu sağlayacak 
manevî unsurlardan hiçbir şey yoktur. Bun
dan korkumuz şudur: Türkiye 22 yılda Avru
pa Ekonomik Topluluğunun seviyesine yakla
şalım derken, zikredilen eksiklikler yüzünden 
Allah korusun 10 yıl sonra komünizmin ku
cağına da düşebilir. O zaman bunun mesulü bu
günkü Hükümet, Yüce Meclis ve sayın plancıla-
nmız olacaktır. 

Planın hedefine ulaşabilmesi için bizim tek-'. 
liflerimizi kısaca arz ediyoruz. 

Manevî sahadaki tekliflerimiz: 

1. Ahlâk ve maneviyat esastır. Bunun için 
maarifimizi ilkokuldan üniversiteye kadar 
yeniden düzeltip millî ve manevî değerlerine 
bağlı vatansever, mesuliyet duygularına sa
hip nesiller yetiştirmeye mecburuz. Bütün ev
lâtlarımıza mekteplerinde tahsilleri boyunca 
edep, haya, ahlâk, iffet, namus mefhumlarını 
öğretmeliyiz. Liselerde sadece derişleri okut
mak mühim değildir, felsefe ve sosyoloji öğre
timi mühimdir. Çocuğun itikadı ile taban taba
na zıt mefhumları ona aşıladığımız müddetçe 
ondan beklenilen faydayı elde edemeyiz. Sade
de karışık ve zıt fikirli, inkarcı ve isyancılar 
yetişir ve bulgun olduğu gibi gelecek yıllarda 
da milletin ve hükümetlerin başına gaileler açar. 
Bundan dolayıdır; ki, maarifimizin temelini 
hakka ve müspet ilme istinat ettirmeliyiz. Din 
ve ahlâk derslerini bütün melkteplıere teşmil 
etmeliyiz. Planda, müspet ilimlerle mücehhez 
aydın din adamları yetiştirecek olan îmanı - Ha
tip okullarının ıslâhı ve artırılması için hiçbir 
malûmat yoktur. Bilâkis hem dondurulmuş ve 
hem de orta kısımları kaldırılarak kadfük bı
rakılmıştır. Halbuki dinî talim ve terbiye her 
şeyden önce bu milletin itikadı ve naziik bir 
mesjelesidir. Bunun üzerinde ileri, gferi oyna
mak hem ağır manevî mesuliyeti anucibolur ve 
hem de buna kimsenin hakkı yoktur. Din eği
tim ve öğretimine yersiz müdahaleler inanç ve 
vicdan hürriyetini zedeler. 

2. Planda lâfzen zikredilen içtimaî sulhun 
temini için hiçbir tedbÜr getirilmiyor. Hazır Ana-
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yasa değişikliği de yapılırken temel mefhumla
ra açıklık verilsin. Fikir, inanç ve düşünce 
hürriyeti hakkı ile sağlansın. Esasen Anaya
salar çeşitli temel düşüncelere sahip insanlar 
arasında yapılmış bir anlaşmadır. Bir memle
kette çeşitli fikir ve düşüncelerin ve inançla
rın olması korkulacak şeyler değil, memnuni
yet verici olmalıdır. 

Bulgun Türkiye'de mevcut temel düşünce 
sistemi üçtür: 

Birincisi sol görüş. 
İkincisi liberal - kapitalist görüş. 
Üçüncüsü millî görüş veya sağcı görüştür. 

Bu, dengeci bir görüştür ve her iki görüş cen 
ayrıdır. Hor iki görüşe de benzeyen tarafları 
vardır, esasta hiçbirisine benzemez. Bu, ken
di bin senelik millî görüşümüzdür. Halen renk
siz görüş kendi dışındakileri bir sayar. Bu 
yanlış bir istidlaldir. Biz önce bu mefhum 
karışıklıklarına bir son verelim, ondan son
ra içtilmaî sulh içinde kardeşçe kalkınma ko
lay olacaktır. Bizim hastalığımız buradadır. 
Şayet bu dar görüşten hareket edilirse bu mem
lekette herkes birbirini itham etmek yüzün
den kimse konuşamaz. Bu manada meselâ renk
sizlerin sanayicilere % 2 ile kredi verelim de
meleri de bir suçtur. Çünkü bundan da sınıf 
ayırımı yapılıyor manası çıkarılır. İçtimaî sul
hu temin için önce ortaya toleransı, hoşgö
rürlüğü koyalım. Demokrasi meydanında kim
se kimseyi fikir ve inançlarından dolayı kına
masın, suçlamasın. Buna mani mevzuat düzel
tilmelidir. Ne olur, ne olmaz sözlerden dola
yı kimseye iftira yapılmasın, ceza uygulan
masın. Fikirlerin tercihini ımillete bırakın. 
Şayet demokrasiye samimiyetle inanıyorsak 
öbür yandan da anarşiye karşı müştereken en 
şiddetli tedbirleri alalım. Türkiye son yarım 
asırda birbirinden farklı iki devre geçirmiş
tir. Bunlar : 

1 nci 25 senelik devre, 2 nci 25 senelik dev
redir. 

Çok partili devre; bu devrede lâfta demok
rasi var, gerçekte kuvvetli olanlar kendi fi
kirlerinden başka düşünceleri konuşturmamış
lar ve ona mutlaka bir kötü damga vurmuş
lardır. Halbuki, Anayasaya göre herkes ko
nuşacak ve böylece fikirleri açığa çıkacak, ha
kem rolünde olan millet tercihini yapacaktır. 
Fikir ve inanç hürriyetinin teminatı olması 

lâzımgelen lâiklik mefhumu, hiçbir zaman 
Anayasaya tarifi yapılarak girmemiştir. Bu 
yiüzden Ihizde lâiklik, yıllarca inanmayanların 
inananlara, kendileri gibi düşünmeyenlere kar
şı bir zülüm vasıtası olarak kullanılmış ve 
âdeta demoklesin meşhur kılıcı vazifesini gör
müştür. Bugün hâlâ hapisaneler ve mahke-
mslerde binlerce inanç mahkûmu ve maznun 
vardır. Yunancada laikus'un bir manası; ce
miyette ahlâk nizamı vardır; ikinci mânası 
hukuk nizamı vardır demektir. Yani,v herke
sin kendi düşüncesinin ve mezhebinin dışında 
da kendilerinin sahilbolduğu haklara sahip in
sanlar vardır ve onlar da bizim sahibolduğu-
muz haklara sahiptir demektir ve yine lâik
lik, bir kimse başkalarını kendi inançların
dan dolayı muaheze edemez demektir. Hal 
(böyle iken Türkiye'de yıllarca bunlar tam ters 
istikamette uygulanmış ve ve zülüm kaynağı ol
muştur. Bunun için geliniz üçüncü Beş Yıllık 
Planın başında planın muvaffakiyeti için önce 
bu temel mefhumları halledelim. 

Bizde siyasî partiler, Batıdaki mefhumla
rın gerçelk karşılığını ve toleransı milletimize 
tanımamışlar. Halbuki, bunlar içtimaî sulhun 
egzoz vazifesini gören prensiplerdir. Bu yüz
den de gerçekten Türkiye'de millî irade yok
tur diyeceği geliyor insanın. Esasında reyler 
ahnıcaya kadar millî irade var, ondan sonra 
burada milletin istemediği yapılıyor. Meselâ, 
referandum hakkı, millet vetosu ve her saha
da güçlenebilmek için millet teşebbüsüne fır
sat ve imkân verilmiyor. Bir siyasî parti de
mokrasi ve düşünce hürriyeti istiyoruz diyor; 
fakat ıkendisi karşısındakileri suçluyor. Bu hu
sustaki tekliflerimiz: 

İnsan hakları kanunu çıkartılsın, sulh te
min edilsin. 

Planın muvaffakiyeti için iktisadî sahadaki 
teMiflerlimize gelince; stratejide deniliyor ki, 
«Topyekûn kalkınma seferberliği yapalım. Böl
ge ve coğrafî dengesizlik kalksın ve biri diğe
rine yük olmasın.» Buna karşı çarte olarak da 
planda tek görülen husıls, il planlarıdır; fa
kat bunun gerekleri yerine getirilmiyor. Şöy-
leki; siz yol yapıyor, su getiriyorsunuz; fakat 
onun kalkınabileceği vetireleri getirmiyorsu
nuz. Bundan anlaşılan şu ölüyor: Yatırımları 
Devlet veya mahdut bir zümre yapacak. Hal-
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buki, buradaki insanları iktisadî sııkıntıdan, 
adaletsiz gelir dağılımından kurtarabilmek 
için yatırımların bütün önşartlarını Devlet ha
zırlayacak;- faizsUz krediyi devlet ödünç vere
cek, bu şekilde kurulan fabrikalar da insan
ların olacaktır. Devlet buna karşı diyor ki, 
krediyi neneden verelim? Onlar fabrika kur
mak sanayileşmek istediler de biz mani mi olu
yoruz?» Güçlük çıkardığınız yetmüyor da, bir 
de mani mi olacaksınız! Mutlu azınlığa kredi
yi nereden veriyorsanız, halka da oradan ve
receksiniz. Aslında dağıtılan kredilerin asıl sa
hipleri onlardır. Kendi mevduatlarını, kendi
lerine kredi olarak verirsiniz, olur Ibiter. Mil
le! bölge kalkınma şirketleriyle kalkınmak is
tiyor. Devlet bunu ayarlayacak, tatminkâr kâr 
hadd'ini ve dünya .istihsal fiyatlarına denk 
olacak maliyeti aıyarlııyacaıktır. Mevcut libe
ral kapitalist sistemde fabrika ya devletin 
veya mahdut zümrenin oluyor; vatandaş ise 
işçi olarak kalıyor. Hiç boş yere uğraşmayınız; 
bu ters uygulamaya son verip milletli fabrika
nın sahibi yapacak ortama dönmedikçe kal
kınma imkânı gerçekleşemez. 

BAŞKAN — Sayın Albfbas süreniz doldu 
efendim tamamlayınız.. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Top
luyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen efendim. 
slüneniz doldu. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Banka kre
dilerinin tevdÜlnıde temel prensipler konulsun. 
'Banka kredilerini tanzim komitesi illerdeki 
mevduata karşılık oraya verilecek krediyi 
denk yapsın. Halbük'i, bizde buna yanaşılmıyor, 
yanaşılmak istenmiyor. Bunlar halledilmeden 
memlekette hiçjbiır müspet netice alınamaz. 
Devletçilik ufkî tatbik edilmeli, şakulî değil. 
Anadolu'da kurulacak fabrikaların plan ve pro
jeleri Devletçe hazırlanır ve yeterli kadar faiz
siz ödünç kredi sağlanırsa birç'ok vilâyetleri-
tmiz bugünkü fakru zaruretten kurtulmuş olur. 
Buralara verilecek krediler, halen birikmliş olan 
mevduatlardan, uzun vadeli ve ödünç olarak 
verilmekle temüıı edilmiş olur. 

Yine vatandaşım yetiştirdiği mahsulün ta
ban fiyatını Bakanlar Kurulu tâyin ediyor. Bu 
yanlıştır; bunlar etüt, plan, proje 'hesap işidir. 
Onun için bunlar geM güzel değil, artan ha-

21 . 10.. 1972 O : 2 

i yat şartlarıma göre tâyin edilir. Plan önce pla
nı yürütecek »otoriteyi getirmelidir. Planlama, 
"bölgelerin kalkınma planlarının etüt, plan ve 
projelerini ihaleye vermekle Üyi bir hareket
te bulunmuştur; inşallah .bunda mulvaffak olur. 

Hükümet biran önce sanayii koruma ve teş
vik Kanunu getirtmeli ki, sanayiin karşılaştığı 
'bütün pürüzler ıhalledilisSn. Ayrıca Devlet Plan
lama Teşkilâtı kendi (bünyesinde ıslâhat yap
maya ve memleket sathında yaygın bir planla
mayı biran evvel bitirebilmek için gerekli teş
kilâtları kurmaya da, mecburdur. Hükümetler 
her vilâyette 4 fabrika kuracağını söylüyor. 
Bunların sahiplerini söylemiyor. Biz söyleye
lim; İbunlar ya Devlet olur, veya mahdut züm
relerdir. Memleket kalkınması için organize 
sanayi biölgeleri ve fabrikalar nereye ve nasıl 
kurulacaksa bunları Devlet yapacak ve va
tandaş kapı kapı dolaşıp bunları yaptıramaya
caktır. Şayet yine böyle hareket edilirse ya
tırımlar 'için harcanan paralara yazık olur ve 
Avrupa ile yarış felsefesi de gerçekleşemez. 

I Düğer ıbir mühim meselemiz de Türkiye in
sanına.. 

BAŞKAN — Sayın Abıbas, Sayın Abbas ben 
konuşmanızın hepsini tamamlayınız demedim, 
yani cümlenizi tamamlayınız; süreniz doldu 
efendilin. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Zaten 
2 - 3 dakikanızı alır. 

BAŞKAN — O mümkün değil, mümkün de
ğil ıSaym Abibas. 10 dakikalyı alır onlar.. 

(SALÎH AYGÜN (Amasya) — Yarım saat
tir konuştun Abbas, Necmettin Erbakan yazsın 
sen konuş... 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, müdaha
le etmeyiniz, rica ederimi Sayın Aygün. 

HÜSEYİN ABİBAS (Devamla) Kimin yaz
dığını konuştuğum s'izi alâkadar etmez... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Abbas, siz 
de karşılıklı cevap vermeyin, 

IHÜSEYlN ABBAS (Devamla) — Bu men-
sulbu olduğumuz bir organın fikridir; siz de 
söylüyorsunuz dinliyoruz. 

İBAŞKAN — Sayın Abbas rica ediyorum 
efendim. Bir cümle ile konuşmanızı tamamla
yınız efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

i 
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BAŞKAN — Toplamaıym da tamamlayınız. 
3 dakilka aştınız sürenizi Sayın Abbas; kendi 
kararınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) Peki. 
Hastalığımızın kökünde yatan mühim se

beplerden birisi de % 20 faizdir. Bu mesele hal
ledilmeden içtimaî sulh, refah ve dengesizlik 
ve sosyal adakıt gerçekleşemez. Faiz, kapita
list mizamın bir unsurudur ve kapitalizmin en 
zayıf noktasıdır. Kapitalist sistem buradan yıkı
lacaktır. Faiz, duran bir paraya nieıma getiren 
bir nesne değil.. 

BAŞKAN — Sayın Abbas yine devam edi
yorsunuz okumaya efendim. Rica ederim beye-
fendli, yani sözünüzü kesmek gibi bir durumla 
karşı karşıya bırakmak istemem sizi efendim. 

HtfSEYÎN ABBAS (Devamla) — Zaten 
faizi bitirince sözüm, bitiyor Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bir defa zaten haksızlığa 
uğradık, şimdi de. 

BAŞKAN — Hangi haksızlığa uğradınız 
efendim? Söz hakkınızı kullandınız, süreniizi 
tam 4 dakika aştınız, bu haksızlık ise ki, ben 
bunu sizin adalet duygunuza bırakıyorum. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ben 20 
dakikayı doldurmadım. Partilerden bir sürü 
arkadıaş konuştu; biz hakkımız olan konuşma
yı yapamıyoruz. 

BAŞKAN — Siz de konuştunuz, hakkınızı 
fazlasiyle kullanarak efendim. Buyurunuz. 

(Sayım Savcı, Sabahattin Savcı buyurun 
efendim. 

ISABABATTtN SAVCI (Diyarbakır) —Ben 
yarın konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Yarın diyemem de efendim, 
yarınki sıraya tabi olursunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benim 
sıram efendim. 

BAŞKAN — ıSizin değü efendim, biz bir de
fa konuşmuşsunuz Sayın Tosyalı; 2 nci defa 
söz isteyen üye durumundasınız. Şilindi sıra si
ze gelecek;. 

ISAİBAHATTÎN SAVCI (Diyarbakır) — Ben 
sıramı ıSaym Tosyalı'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Sıranızı Saym Tosyalı'ya ve
riyorsunuz. Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; planın 
tatbikatı eşhasımda riayet edilmesini temen

ni ettiğim bazı hususları kasaca sıralayaca
ğım. 

Koy ve köy niteliğinde küçük kasabaların 
ve blilhassa dağ ve orman köylerinin kalkın
masına daha büyük önem ve öncelik verilme
lidir. 

Bugün için köy yolları, okulları, ve öğret
men kadrosu, camii ve imam kadrosu, içme su
yu, tarla suyu, köylerin seylâplardan ve taş
kınlardan korunması, köy elektriği gibi husus
larda köye gidecek bu hizmetleri yapacak tek
nik eleman, vasıita ve makinalar ve bunlar için 
gerekli ödenek kâfi miktarda tahsis edilme
mektedir. 

Bir millet ayakları üstünde durur. Bir mil
let köy üzerinde, köy kalkınması üzerinde du
rur. Köye giden hizmetler planda ihmal edil
miştir. Kalkınmayı mutlaka köyden başlatma
mız lâzım. Köyden geçmeyen bir kalkınmanın 
adına kalkınma denmez. Köy kalkınmasını öne 
almayan bir plana kalkınma planı denemez. 
Bunun altını 10 defa çizerek her zaman söylüyo
ruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir facia
dan bahsedeceğim. Köye giden hizmetlere Beş 
Yıllık Plan ve yıllık programlarda para, ele
man, makina ve vasıtalar yeter miktarda tahsis 
edilmediğimden Birinci ve ikinci Beş Yılık Plan
larda, zengin Hükümet, zemgin Devlet köylüye 
zaten fakir olan köylüye el açmış. Ey köylü di
yor, ey yolu olmayan, okulu olmayan, camii, 
içme suyu olmayan köylü, ben senin yolunu ya
parım, ama burada hamal gibi çalışırsan, bede
nen çalışırsan, kumunu, taşını getirirsen, çimen
tosunu getirirsen; hele bir de katılım payı ola
rak para verirsen, senin okulunu yaparım, ca
miini yaparım, yolunu yaparım, içme suyunu ge
tiririm, tarla suyunu getiririm, tarlanı seylâp
tan kurtarırım, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu milletin düşü
nen kafalarının, vicdanı olan insanlarının id
rakine Mtabediyoruim; bugüne kadar 15 bin or
man ve dağ köylüsüne yol getirmemişiz; ada
ma diyoruz ki, yolunu yaparım para verirsen, 
Okulunu yapmamışız, bedenen çalışırsan, para 
verirsen okulunu yaparız diyoruz. O köye çi
mento gitmiyor arkadaşlar; prefabrik malze
me gitmiyor; yol yok. Köyden katılım payı is
tenmekte, bu katılım payı verilmeyince köye 
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hiç bir şey yapılmayacağı Devlet Planında ve 
Devlet kanunlarında yazılı. Bunun kadar anor
mal, bunun kadar Anayasa dışı, bunun kadar 
insan haysiyeti dişi hiç bir şey olamaz. 

Binaenaleyh, diyorum ki, fakir, işsiz, güç
süz, imkânsız olan, aslında fakir olan 10 mil
yondan fazla insanı bağrında barındıran 15 
bin orman ve dağ köylüsünden katılım payı al
madan, öncelikle ve önemle köylünün yolunu, 
ölçme suyunu, tarla suyunu, okulunu, camiini 
elektriğini Devlet- getirmelidir. Devletin kal
kınma Planı bu temel üzerinde yapılmalıdır, 
tatbik edilmelidir. Aksi takdirde dünya yüzün
de eşine rastlanmayan merhametsizce bir sos
yal adaletsizlik Türkiye'de sürüp gidecek de
lmektir. Bunu bilhassa, önemle belirtiyoruım. 
Köylünün katılım payı vermeye takati yoktur. 
Takati olmadığından dolayı da para vermeyen
lerin yolu, daha 50 sene 100 sene yapılmayacak 
mı? Bu sualin cevabı hepimizin yüreklerini sız
latır, bunun cevabı evet olmamalıdır. Mutlak su
rette köy kalkınmasında, katılım payı alınma
ya lüzum kalmadan köylünün yolu, elektriği, 
suyu, okulu, camii Devlet eliyle ve öncelikle 
yapılmalıdır. Kalkınma buradan geçmelidir. Da
ha ne kadar bu köylü ıstırap içinde duracak
tır? 

Birinci belirtmek istediğim husus budur. 
Özeti; katılım payı vermeye imkânı olmayan 
köylerin yolları, içme suları, okulları, camileri, 
tarla suları, elektrikleri Devlet eliyle getirilme-
lidir 

iikinci husus muhterem arkadaşlarım; kal
kınmada önceliğin sanayie verilmesi çok doğ
rudur; Hükümeti de, Devlet Planlamayı da 
tebrik ederim Ancak, planın tahakkuku için, 
mulhterem arkadaşlarım, eleman lâzım, mevcut 
insan unsuru tatmin edilmemiştir İktisadî Dev
let teşekküllerimizde çalışanlar; Ziraat Banka
sı ve Halk Bankasında çalışanlar, PTT'de çalı
şanlar bulgun memnun değillerdir. 

Kamu sanayi sektöründe çalışanlar madde
ten ve manen memnun değillerdir. Bunların 
mutlaka memnun edilmesi lâzımdır. Yeni yeti
şecek teknik elemanı, mühendis kadrosunu cez-
bedici, teşvik edici şekilde hareket edilmeli, 
mevcutlar tatmin edilmelidir. 

Millî Eğitimde, önplana aldığımız sanayiin 
ihtiyacı olan teknik personel yetiştirilmesine 

büyük önem ve öncelik verilmelidir. Bu mak
satla da mutlak surette bir defa teknik personel 
için ayrı bir Devlet Personel kanunu tanzim 
edilmelidir. Memleketi sanayi bakımından kal
kındıracak teknik personiel bugünkü Devlet 
Personel Kanunu imânlarıyle bu memlekette 
çalışmıyor; yol yapmıyor, sanayide çalışmıyor, 
dış ülkelere gidiyor veya sivil sektöre gidiyor. 
Biz Devlet sektörünü, sanayii ellerimizle yıkı
yoruz arkadaşllar. Buna mutlaka bir. çare bu
lunmalıdır. 

Sanayiimiz için lüzumlu olan idtidaî madde
yi teşkil eden ziraat, orman ve maden mahsul
leri üretiminin artırılması ve bu maddelerin 
üretildiği yerlerde sanayiinL kurulması, bura
larda yeni iş ve geçim sahaları açılması lâ
zımdır. iktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımcı 
daireleri mutlaka yeni baştan düzenlenmeli, 
dıs memleketlere akın etmekte olan sağlık per
soneli, mühendis, yetişmiş teknik personelin 
dışarıya gitmesi Devlet gücü ile, polisrye ted
birlerle ve para tedbiriyle mutlaka önlenmeli
dir arkadaşlar. Binbir müşkülât içerisinde ye
tiştirdiğimiz mühendis, sağlık personeli, teknik 
personel öncelikle dışarıya gidiyor 

Hastanelerimizde 3 seneden beri doktor bu
lamıyoruz Sağlık tesisleri ve doktorların yur
dumuz sathına dengeli olarak dağıtlması temin 
edilmeli, eğitim testlerinin, yüksek okulların 
ve üniversitelerin öğretmenlerinin yurt sat
hına denigeli olarak dağıtılması temin edilmeli
dir. 

YSE, Karayolları, Devlet Su İşleri, Toprak -
su yapım makinaları, mühendis, teknik ele
man ve para daha ziyade geri kalmış bölgelere 
tahsis edilmeli 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir istatistik 
vereceğim. Kastamonu^da YSE'nin elinde 12 
buldozer var, Eskişehirtöe 126 buldozer var. 
Kastamonu'nun 1200 köyü var, Eskişehir'in 405 
köyü var. Eskişehir'de bütün köy yollan ya
pılmış asfaltlanıyor, Kastamonu'da daha bir 
karış asfalt yok, 1200 köyden 100 tanesinin yolu 
yok. Bizde 12 buldozer var, Elskişehir'de 126 bul
dozer var. Bu ne biçim adalet, bu ne biçim den
ge .. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hükümet yap
sın, Planla ne alâkası var. 
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BAŞKAN —- Sayın Aygün, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kim ya
pacaksa yapsın; fakat dengeli yapsın, adaletli 
yapsın. 

Yapım makinalan, mühendis, teknik ele
man ve para daha ziyade, geri kalmış bölgelere 
tahsis edilmeli, köy yollan, il yollan ve Devlet 
yollan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dev
resinde daha ziyade bugüne kadar ihmal edil
miş hanlgi il varsa - bunlann başında tekrar 
tedijyorum Kastamonu gelmektedir - oralara tah
sis edilmelidir. 

Üçüncü- Beş Yıllık Planda yapılması karar
laştırılan yeni kâğıt fabrikalannın, selüloz fab
rikalarının, selüloz ve kâğıt iptidaî maddesi bol 
olan orman ürünleri, kendir elyafı, sapı, çeltik 
otu gibi iptidai maddenin en fazla yetiştirildiği 
ve bulunduğu Kastamonu gibi yerlerde yapıl
malı. Yoksa izmit'e gidecek, izmit'teki kâğıt sa
nayiinde çalışan mühendisler veya genel mü
dür orada lojmanlardan ayrılmasın diye Kas-
tamıonutâa yetiştirilen bu orman ürünleri 650 
kilometre uzağa gidecek ve bu fabrikalar bizde 
kurulmayacak.. Böyle bir Devlet anlayışı, böy
le bir ekonomik sistem olamaz arkadaşlar. 

Ziraatten ziyade meyveciliğin ve hayvancı
lığın bol olduğu Kastamonu gibi yerlerde meyve 
ve gıda sanayiinin ve bilhassa et kombinalan-
mn kurulmasını Üçüncü Beş Yıllık Planda yeni
den yapılması öngörülen çimento fabrikalan
nın kalkınmaya muhtaçolan yerlerde, çimento 
iıptMaî maddesinin çok fazla olduğu ve kulla
nılma sahasının - madem ki kalkınacaktır kul
lanılma sahası şüphesiz orada geniştir - çok ge
niş olduğu geri kalmış vilâyetlerimizde - ki, 
bunun başında yine Kastamonu gelmektedir -
kurulmasını Devlet Planlama Teşkilâtımızdan 
ve Hükümetimizden önemle ve tekrar rica edi
yorum. 

Sözlerimi bu şekilde bağlarken Devletimizin 
kalkınması için hazırlanmış olan, gerek 5 yıllık, 
gerek 22 yıllık planda büyük emeği geçmiş olan 
Devlet Planlama Teşkilâtımızın mümtaz men
suplarını tebrik eder, teşekkürlerimi sunar, söy-
lediMerime dikkat buyurmalarını tekrar rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosya
lı. 

Sayın Aygiin, buyurunuz efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Geçen gün konuşmamı ikmal etmek istiyor

dum; fakat zaman yine bizim aleyhimize çalış
tı. ıGayet kısa, şahsım için önemli, belki de plan
lama için de önemli olan bazı noktalara temas 
etmek istiyorum. 

Bir siyasî partiye mensup arkadaşımız plan
cıları, plana sahip çıkmaya davet ettiler. Be
nim ona vereceğim cevap gayet basit: Plan al
ternatif getirecektir, siyasî iktidar tercihini 
yapacaktır. Tercihi yapacak olan siyasî iktidar 
olacağına göre, plancılar plana ancak yaptıkla
rı şekilde sahip çıkacaklardır. Alternatifi ter
cih siyasî iktidara aidolacağına göre, arada bir 
anlaşmazlık kendiliğinden ortadan kalkacak
tır. 

İmkân bulduğum nispette dinlediğim kada-
riyle, bir kısım siyasî partilere mensup arka
daştanım planın sağcı, bir kısmı da solcu eği
lime sahibolduğunu, söylecek planı şiddetle 
eleştirdiklerini gördüm. Anayasanın tespit et
tiği esaslar dâhilinde karma ekonomi prensibol-
duğuna göre planın içinde sağa ve sola yatkın 
mutlak surette ilkeler vardır, plan bu ilkelerin 
birleşiminden çıkan muhassalanın neticesi ola
caktır. Bu bakımdan bu şekilde konuşmayı da 
ben şahsen yersiz buluyorum. 

Çok değerli arkadaşım Kemal önder; «Fa
kiri daha fakir, zengini daha zengin yapacak» 
şeklinde bir deyimle konuşmalarını devam et
tirmişler. Ben öyle zannediyorum ki, fakiri da
ha fakir, zenglini daha zengin yapacak eğilimin
de bir plan tanzimini ne plancılar, ne de bugün 
hiçbir siyasî teşekkül istemez. Yalnız her parti
nin kendi siyasî felsefesinin emrettiği şekilde 
planda sivri noktalar vardır. Meselâ ben öyle 
tahmin ediyomm ki, bizim partimize mensup 
Sayın Orhan Oğuz planı eleştirirken; «77 sa
yılı Kanunda Parlamentoya planı değiştirme 
yetkisi verildiğine göre, Parlamentoda tekrar plo-
nı değiştireceğiz» demekle bizim parti progra
mımız ve felsefemize, siyasî doktrinimize ve 
ekonomik doktrinimize uygun düşmeyen nokta
lan elbette kanunî imkân bulursak - yine ka
nunların koyduğu çerçeve içinde - mutlak surette 
törpüleme yoluna gideceğiz demek ister, öy-
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le zannediyorum ki, bizim, arkadaşlarımızın ve 
parti sözcümüzün anlattığı da (bundan ibarettir. 
Yalnız geri kalmış bölgeleri tespit ederlerken 
bu geri kalmış (bölgelerin geri kalış nedenleri 
üzerinde planlamanın eğilmesini bilhassa istir
ham edeceğim. Amasya geri kalmış bölge değil. 
Kırşehir de geri kalmış bölge değil. Çalışma Ba
kanlığı işçi gönderirken eline verilen bu dokü
manla amel etmekte ve işçilere de öncelik tanı
ma konusunu bu şekilde planlamaktadır. Bu 
bakımdan planlamanın geri kalmış bölge konu
sunda sıralaması önemli bir konu olmak gere
kir. 

Maruzatımın buraya kadar olan kısmının 
planla ilgisi biraz az olmakla beraber esas ko
nularıma kısa kısa değinmek istiyorum. 

ilkokullardaki derslik konusunu bir arka
daşım gayet güzel belirttiler, sınıf sayılarını 
ifade ettiler. Plancıların dikkatini çekiyorum; 
49 701 tane okulda 2 sınıfı, 3 sınıfı, 4 sınıfı, 5 
sınıfı bir öğretmen okutuyor. Bunu planlamak 
lâzım. Bunlar köy çocuklarıdır. Bilhassa dik
katlerini çekmek istiyorum. 2 sınıfı bir hoca, 3 
sınıfı bir hoca, 4 sınıfı bir hoca, 5 sınıfı bir hoca 
okutursa ondan sonra bu çocuklardan kemiyet 
itibariyle iyi yetişmiş eleman çıkması mümkün 
değildir. Planımızda bu noktanın nasıl (halledi
leceği tespit edilmemiş. 

Diğer taraftan benim için 'önemli bir nokta; 
Şark'a doğru yöneltilen eğitim sisteminde 
Şark'ta bulunan okullarımızın yanında öğret
menlerimizin barınması için sosyal nitelikte 
meskenlerin yapılması hususunda da planda bir 
açıklama, bir sarahat yok. Şark'ta gönderiyor
sunuz, oturacak yer yok. öğretmen yakasını 
silkiyor, gitmek istemiyor. Okulu yaparken ya
nma, öğretmeni barındıracak bir meskenin ya
pılması da gerekir. Planda buna ait bir açıkla
mayı göremiyoruz.. Bu bakımdan planın bu 
noktalarının noksan olduğu inancı içindeyiz. 

Yaygın eğitime bir noktada temas etmek is
tiyorum: Yaygın eğitimin daha az masrafla 
kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nitelikte in-
sangücü yetiştirecek bir sistem olduğu planla
maca tespit edilmiş. Buna can ve gönülden iş
tirak ediyoruz. Ancak, çalışma hayatına dö
nük, fonksiyonel bir insangücü yetiştirecek 
halk eğitim merkezleri, mektupla öğretim sis
temi, işyerlerinde eğitim, pratik sanat enstitü
lerine eğilme bizim gördüğümüz kadariyle plan-
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I da yer almamış. Meselâ 'halk eğitim merkezleri 
ve mektupla öğretime ait nasıl bir yol takiıbe-
dileceği üzerinde durulmamış. 

Diğer taraftan bilhassa sendikalar konusun
da planın da 747 nci sayfasında tespit ettiği gi
bi, sendikalar, ücret sorunu üzerinde yoğunlaş
mış; işçi eğitimi, tüketim ve konut kooperatif
leri (hususundaki konulara eğilmemiştir. Sendi
kaların bilhassa yaygın eğitime iştiraki husu
sunda, bunlara veçhe vermek ve malî katkıda 
bulunmak hususunda mevzuatta boşluk vardır. 
Planlama bu busus üzerinde de durmamıştır. 
Vakit daraldığı için gayet kısa geçmek zorun
dayım. Bilhassa sendikaların bu konuya eğilme
leri gerektiği inancı içindeyim. 

Bu arada sendika konusuna gelmişken, 
I planlamanın getirdiği ücret tespitleri hususun

daki tedbirleri can ve gönülden destekliyorum. 
Ancak, mühim olan mesele o organların kuru
labilmesi meselesidir. 

Okul öncesi eğitime bir nebze temas etmek 
istiyorum. Arkadaşlarım dikkat ederler ki, Tür
kiye'de okul öncesi eğitim önemli bir konu ha
line gelmiştir. Planlama, okul öncesi eğitimi 
kendi önemi nispetinde dikkate almamıştır. 
Okul öncesi eğitimin hangi okulların içerisinde 
bulunması gerektiğinin tespit edilmesi lâzım. 

I Meselâ ilköğretimde ilkokulların 1 nci sınıfla
rından önce mi, yoksa kız sanat enstitülerinin 
1 nci sınıflarından önce mi; yani hangi mües
seseler içinde yer alacağı da tespit ©dilmediği 
gibi, ayrıca bir ödenek de tahsis edilmemiş; an
cak «İnceleme sonunda varılacak neticeye göre 
bunun planlanacağı» şeklinde planda yuvarlak 
bir lâf /vardır. Bunu katı surette tasvibetmiyo-
ruz. Okul öncesi eğitim bilhassa büyük şehir
lerde önemli bir konu halindedir. 

Burada eğitim enstitüleri konusuna temas 
etmek istiyorum. Bu çok önemli bir konudur. 
Gerek planlamada, gerek millî eğitimde, strate
ji adı altında çıkarılan raporda eğitim enstitü
lerine hiç temas edilmemiştir. Türkiye'de orta
okullara öğretmen yetiştiren eğitim enstitüle
ri vardır. Bu eğitim enstitülerinin eğitim siste
mi içinde statüsü ne olacaktır? Ne eğitim stra
tejisinde, ne de planlamada bu 'hususlara kati
yen temas edilmemiştir; ama yarın eğitim ensti
tüleri tekniker okulları gibi önümüze bir mese-

I le olarak çıkacaktır. 
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Eğitim enstitülerini ne yapabiliriz; mı hu
susta da fikrimi söylemek istiyorum. Eğitim 
enstitülerini, planlama gayet güzel tespit etmiş, 
dal öğretmeni yetiştirmek için öğretmen okul
larında sınıf ilâvesini düşünmüştür. Bu, temel 
eğitim olan 8 yıllık öğretime kültür öğretmeni 
yetiştirmek için kafidir kanaatindeyim. 

O halde, eğitim enstitülerini ıslan etmek, 
bunları muayyen bölgelerde toplamak suretiy
le (birer birer yüksek öğretmen okulu haline 
getirmede fayda var inancı içindeyim. Planla
ma meseleyi bu vönden tezekkür ederse herhal
de memleket menfaatlerine daha uygun olur. 

Paralı eğitim meselesi: 

Eğitim stratejisi içinde yüksek öğretimin 
paralı olması hususu tespit edilmiştir. Ben şah
sen bundan dolayı tespit edilen bu prensibin 
doğru olduğu inancı içindeyim. Ama sosyal 
adalet ilkeleri meselesi üzerinde de durulmuş, 
stratejide gayet güzel bir şekilde; başarılı ve 
fakir çocuklara burs vermek, yardım yapmak 
suretiyle onların da eğitim ve öğretimden lâ-
yiki veçhile, mevcut nizam dâhilinde faydalan
maları tespit edilmiş ve sağlanmıştır, gayet isa
betlidir. 

Yalnız, ortaöğretimin ikinci kademesinde pa
ralı eğitim üzerinde durulmamıştır. Paralı eği
tim yuvarlak bir lâfla geçirilmiş, cesaretle bu 
konu üzerine eğtilinememiştir. Ben, lisede oku
yan çocuklardan alınacak cüzi bir miktar para
nın, o liselerin bünyesinde veyahut Millî Eğitim 
Bakanlığında ayrı bir fonda toplamak suretiy
le, biyoloji, fizik ve kimya laiboratuvarlanna 
hasseten tahsis edftmek suretiyle eğitim ve öğ
retime katkıda bulunmalarını, bunun umumî 
muvazene bütçesi içerisinde yer almamasını di
liyorum. Çünkü bu para başka yerlere sarf edi
lebilir, planlama bunu da dikkate almamış. Hem 
Snsangücü yetiştireceksiniz, hem de araç, ge
reç ve lâboratuvar imkânlarını - geçen konuş
mamda bahsettim - temin edemiyeeeksiniz. 

Ortaöğretimin ikinci devresinin paralı olma
sı ve (bu paralarla, kendi bölgesinde bulunan 
eğitim müesseselerinin eğitim ve öğretimine kat
kıda bulunmalarını ve fakir olan kabiliyetli 

çocuklardan para alınmamasının uygun olaca
ğı inancı içindeyim. Planlamanın bu hususa 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Vakti gecikmiş olduğu için konumun toir 
kısmım atlamak zorunda kaldım; fakat beni 
çok etkileyen bir konu var, bunun üzerinde dur
mak zorundayım. 

Sosyal yardım ve sosyal refah müesseseleri 
ve kimsesiz çocuklar ve yaşlarını doldurmuş, 
bakımevlerine ihtiyacı olan yaşlı kişiler: 

Arkadaşlarım, planın 898 nci sayfasında, 
«Sosyal yardım ve sosyal refah hizmetleri» adı 
altında bu mesele üzerine eğdlinmişse de, hu 
mesele layıkı veçhile incelenmemiştir. Mahallî 
idareleri kuvvetlendirmek lâzımdır. Mahallî 
idareleri kuvvetlendirmek suretiyle bu müesse
seleri, yani yaşlılık dolayısıyle bakımevlerine 
sığınmaya muhtacolan kişilerle, kimsesiz çocuk
ların himayesi bakımından mahalli idarelerin 
denetimi altında birer vakıf tesisi suretiyle, bu 
müesseseleri mutlak surette geliştirmek zorun
dayız. (Merkezî sistemden uzaklaştırırsak, vakfa 
yöneltirsek, (Türk Milleti, fakire fukaraya çok 
acıyan, yoksulun elinden tutan bir millettir) 
tarihî eserlerimize, vakfiyelerimize dikkat eder
sek mutlak surette (bu hususta hizmet yönün
den fbüyük basanlar sağlamış oluruz. 

Ben konuşmamı, müddet bittiği için burada 
kesmek zorunda kalıyorum. Sayın Başkana ve 
beni dinleyen arkadaşlarıma teşekkür eder, he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aygün. 
Muhterem arkadaşlarım çalışma süremiz 

tamamlanmıştır. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
ben kısa bir konuşma yapmak için söz istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN —Mümkün değü, çünkü saat 
17,00ye gelmiş (bulunuyor. Bu itibarla ancak 
yarın ®öz verebileceğim. 

22 Ekim 1972 Pazar günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.05 
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