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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İsparta Milletvekili Yakup Üstün, İçişleri Bakanı
nın kurban derilerinin toplatılması ile ilgili olarak 
valiliklere verdiği emir hakkında. 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, uygulan
mayan Danıştay kararları konusunda gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in, Ankara'nın 
kömür durumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal 
cevap verdi. 

Görevle yurt dışına gidecek olan Milli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'a Kültür Bakanı Ahmet Taner 
Kışlalı'nın, 

Çalışma Bakanı A. Bahir Ersoy'a Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un, 

Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun, 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma 
Bakanı Hasan Esat Işık'ın; 

Görevle yurt dışına giden Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tuncay Mataracı'ya Devlet Bakanı Enver Ak-
ova'nm ve , 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a da 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan' 
in, vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun: 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşül

mesine 22 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 14.00'te 
başlanılmasına, bu görüşmeler sırasında uygulanacak 
esaslara ve 

10/25 esas numaralı Meclis Araştırması önergesi 
üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 
gündemdeki diğer konuların ertelenmesine dair öneri
leri kabul edildi. 

10/17 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi de kabul odundu. 

Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 9 
arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksi mühen
dislik ve satmalma hizmetlerinin ihalesinde yolsuzluk 
yapıldığı idiasını saptamak amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25), ya
pılan görüşmelerden sonra reddolundu. 

Alınmış olan Danışma Kurulu kararı gereğince: 
22 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 14.00'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 17.28'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Görentaş 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Recep özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; gündeme ge-
çiyoruZi 

m. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Planının, 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
(1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının ve Plân Karma Komisyo
nu raporunun tümü üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon?.,. Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Sunuş konuşmasını yapmak üzere, Hükümet adı
na Sayın Başbakan, buyurunuz efendim. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Hükümet adına 
sunuş konuşmasına başlarken, Yüce Meclisin, bu 
görüşmelerle, planın, kamuoyunda daha iyi değerlen-

(1) 254 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

dirilmesine ve eğer eksiklikleri varsa onların gideril
mesine değerli katkıda bulunacağına inanıyorum. 

Bu konuşmamda planın ayrıntılarına girmeksizin, 
Hükümetin, bu planı nasıl bir ortamda; nasıl, sorun
lara Öncelikle çözüm getirmek üzere ve hangi anla
yışa göre hazırladığını sizlere sunacağım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, içinde bu
lunduğumuz ülke ve dünya koşullarının gerçekçi bir 
değerlendirmesine dayanmaktadır. 

Türkiye, bir süreden beri, Cumhuriyet döneminin 
en ağır ekonomik bunalımı içine sürüklenmiş durum
dadır ve bu ekonomik bunalımın belirgin bazı scsyal 
ve siyasal yansımaları da olmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, hareket nok
tası olarak bu bunalım dönemi koşullarını ele almak
ta ve öncelik taşıyan amaç olarak da, Türkiye'nin 
biran önce bunalımdan esenliğe, düzlüğe çıkarılma
sını ve sağlıklı, hızlı bir gelişme sürecine girmesini 
gözönünde tutmaktadır. 

Türkiye'nin, bir süreden beri içine sürüklendiği 
ağır ekonomik bunalımın iç nedenleri de, dış neden
leri de vardır. Gerçekçi bir plan anlayışıyla bu bu
nalımdan çıkarken, hem bizi bunalıma sürükleyen iç 
nedenleri, hem de ^dış nedenleri gözönünde tutma
mız, değerlendirmemiz gerekir. 

Başta gelen amacımız, Türkiye'nin biran önce 
ekonomik bunalımdan esenliğe çıkarılması olmakla 
beraber, bunalımdan çıkışın gerekli kıldığı ivedi ön
lemleri alırken, Türk Ulusunun uzun vadeli geliş
me hedeflerini gözönünden hiçbir zaman uzak tutma
yacağız, 
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Bizim görüşümüze ve inancımıza göre, Türk Ulu
sunun gelişme hedefi, Atatürk'ün göserdiği hedeftir: 
Türkiye'yi en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyi
nin üstüne yükseltmek. Bazı kimseler, belki muhay
yileleri, belki cesaretleri yetmediği için, Atatürk'ün 
bu hedefini tam tekrarlamaktan kaçınırlar. Atatürk' 
ün, Türk Ulusuna layık gördüğü hedef, Türkiye'yi 
çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek değil, çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstüne yükseltmektir. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Bu amacı benimseyerek, uzun dönem hedef olarak, 
bu amaca yönelerek Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı hazırlanmıştır ve bunalımdan çıkışı hızlandır
mak ve güvence altına almak için öngörülen ivedi 
önlemlerle uzun dönem amaca erişebilmek için ala
cağımız önlemlerin, getireceğimiz çözümlerin birbi
riyle çelişmemesi, birbiriyle tutarlı olması özenle gö-
zetilmiştir. 

Bu plan dönemlinde Hükümetimizin kararı, günü 
kurtarmak üzere, gelecekten harcamak değildir. Za
ten, biz Hükümet olarak bu yılbaşında göreve geldi
ğimizde, Türkiye'min, geleceğinden yana geleceğini 
harcama olanağı tükenmişti. Biz şimdi, tükenmiş olan, 
geride bıraktığımı^ üç yılda olanakları tüketilmiş olan 
bir dönemi yaşanmaktayız ve olanakları geçmişte bü
yük ölçüde tüketjlmiş olan bu dönemin zorlukla
rına karşın, Türkiye'yi bunalımdan kısa sürede çıka
rabileceğimize inaîııyoruz. Günü kurtarmak üzere ge
lecekten harcayarak değil, günü rahatlatırken, hal
kımız için yaşadığımız günleri rahatlatmaya çalışır
ken, Türkiye'ye daha müreffeh, daha mutlu bir ge
lecek kurmanın da çabası içinde olacağız. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl sonunda Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma döneminin sonuna erdiğimizde, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde geliş
me hızı, büyüme hızı bakımından düşüş dönemine 
girilmişti. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde büyüme hızı olarak alınan hedef '% 7,4 ol
duğu halde, dönem sonunda bu hız ancak !% 6,5 
dolayında kalmıştı, ortalama, yılda {% 6,5 dolayın
da kalmıştı; Üstelik, 1977'de bu ortalamanın da bir 
hayli altına düşülmüştü ve büyüme hızındaki düşüş 
sürecine girildiği belirginleşmişti. 

Bunun bazı başka somut belirtileri de vardı; Tür
kiye'de 1977 sonuna geldiğimizde, yatırımlar yavaş
lamıştı, bazı kritik alanlarda üretim düşmeye başla
mıştı. İstanbul Sanayi Odamızın, sanayimizin yo
ğunlaştığı istanbul ve çevresinde yaptığı bir araştırma
ya göre, geçen yıl o yöredeki sanayi, kapasitesinin 
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ancak % 52'si oranında üretim yapabiliyordu. 
Tarım kesiminde, yoksullaşma ve topraksızlaşma 

süreci, özellikle son yıllarda hızlanmıştı ve bunun 
sonucu olarak da kentlere akım büsbütün hızlanmış, 
işsizlik olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Oysa, geçen 
yıl sonu sona eren üç beş yıllık kalkınma planı dö
neminde, yani onbeş yıllık planlı kalkınma dönemin
de Türkiye'nin istihdam sorununun çözülmüş olması 
hedef alınmıştı. Bu hedefin gerçekleşmesi beklenen 
tarihe varıldığında ise, Türkiye'de resmi rakamlara 
göre açık işsizlik 1% 16 oranını, gizli işsizlikle bir
likte ı% 20 oranını bulmuştu... 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Şimdi yüz
de kaç?.~ 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
... Herhangi bir rejimin dayanamayacağı boyutlara 
ulaşmıştı. 

Dışsatım (ihracat) gelirlerinde büyük bir düşüş 
sürecine girilmişti. İhracat, yalnız oran olarak değil, 
mutlak sayı olarak bile düşerken, dışalımlarda (it
halatta) plan hedeflerinin çok ötesine geçilmişti. 

Hükümeti kurduğumuzda, yani 1977 yılı sonunda, 
Türkiye'nin ihracat geliri, yaklaşık, ancak 1 milyar 
750 milyon dolar dolaylarındaydı ve dışsatımdan, 
ihracattan elde edilen bu döviz, ancak petrol alımı 
için ödemek zorunda kaldığımız dövizi ucu ucuna 
karşılamaya yetiyordu. Bunun dışında, Türkiye'nin, 
dışsatımdan elde ettiği dövizlerle ne bir kilo gübre, 
ne bir kilo ilaç, ne bir savunma aracı - gereci, ne 
de sanayimizin gereksinme duyduğu girdiler sağlana
bilirdi. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için 
dış ticaret açığı 10.5 milyar dolar olarak öngörül
müş olduğu halde, dönem sonunda bu miktar 14 
milyar dolara varmıştır. 

Bir yandan, dışsatımlarımız mutlak sayı olarak bi
le düşerken ve. dışticaret açığımız planda öngörüle
nin çok ötesine varırken, Türkiye'nin dışarıya satabi
leceği nice ürünler, yıllarca tarlalarda, depolarda çü
rütülüyordu.; 

Hükümet kurduğumuzda, Türkiye'nin ancak bir
kaç günlük petrol stoku vardı. O devrin bir̂  sorum
lusunun bundan birkaç ay önce bir toplantıda söy
lediği gibi, 6 aylık petrol stoku değil, ancak 6 - 7 gün
lük petrol stoku vardı ve bu 6 - 7 günlük petrol sto
kunun yanısıra, vadesi çoktan geldiği halde aylardır 
ödenmemiş, en az 300 milyon dolarlık petrol borcu
nu ödemek de bizim kurduğumuz Hükümetin omuz-
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larına yüklenmişti. Bırakınız sanayi girdilerini, bıra
kınız gübreyi, ilacı; Türkiye'nin, günlük yağ gerek
sinmesini bile karşılayabilecek dövizi yoktu. Fakat, 
bütün bu olanaksızlıklara karşın, çok şükür. Hükü
metimiz döneminde Türkiye, hayati maddelerde, bazı 
birkaç günlük istisnai durumlar dışında, halkımıza 
sıkıntı çektirmeden Türkiye'yi bugünlere getirmeyi 
başardı. 

Üç yıl Türk Maliyesi ve ekonomisi, aldatmaca pa
ra operasyonlarıyla yönetilmişti. Dünyada artık, Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çeklerine iti
bar edilmez olmuştu. Döviz rezervimiz şişkince gö
rünsün diye, bazı yabancı bankalardan alınmış gibi, 
kayda geçilen dövizler, alınmıyor; fakat bunların 
yüksek faizleri ödeniyordu. Çünkü, artık Türkiye için 
dövize çevrilebilir mevduat yoluyla günü gününe dö
viz gereksinmesini karşılama olanakları bile kapatıl
mıştı. Döviz gereksinmesini karşılamaktan vazgeçil
miş, kâğıt üzerinde hiç değilse, Merkez Bankasında 
biraz döviz varmış gibi görünsün diye, dışarıdan, ör
neğin, 150 milyon dolar alınmış gibi gösterilip, alın
mıyor; üstelik de, bunun faizleri, yüksek oranda faiz
leri ödeniyordu. 

Hükümetimiz, o faizleri de hâlâ, bir, Devlet borcu 
olarak ödemektedir, 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Bunların 
aynısını Avrupa'da söyledin Sayın Başbakan; başka 
ülkelerde böyle konuştun; oralarda para dilendin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT (Devamla) — 
1977 sonunda, faizleriyle birlikte dış borçlarımız 10 
milyar dolan aşıyordu; son yapılan hesaplara göre, 
12,5 milyarı buluyordu. Borçlarımızın hesaplarını bi
le çıkarmak zor olduğu için, hesaplar öylesine karı
şık olduğu için, bugün ancak son rakamı verebile
cek durumdayım; yaklaşık 12,5 milyar dolara var
mış durumdaydı dış borçlarımız geçen yıl sonunda 
ve bunun yarıdan çoğu, ödeme süresi gelip kapıya 
dayanmış kısa vadeli borçlardı.. Gerçi bir atasözümü
zü kullanarak, «<Borç yiğidin kamçısıdır» diyenler 
vardır. Fakat, bu borçlar yiğitçe de kullanılmamış
tı; (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
borçlar, Türkiye'nin borç ödeme gücünü ar
tırmak için de kullanılmamıştı. Bu borçlar, 
yatırımlarımızı hızlandırmak; bu borçlar, Tür
kiye'nin gelişme hızını ve ihracatını yükseltmek 
için de kullanılmamıştı. Bu borçlar, Türk halkının 
refah düzeyini yükseltmek için değil, bir avuç spekü
lasyonumun refahını, servetini artırmak için kulla
nılmıştı. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış

lar) 
Eğer bu 12,5 milyar dolarlık borç, yarıdan ço

ğu kısa vadeli olan borç, sorumluca kullanılsaydı, 
gerçek bir milliyetçilik anlayışıyla kullanılsaydı, Tür
kiye, hiç değilse, aldığı borçları ödeyebilen bir mem
leket durumuna getirilmiş olurdu. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi so
nunda, Türkiye'nin, dış kaynaklara bağımlılıktan kur
tulması hedef alınmıştı. Oysa, o dönem sonuna varıl
dığında, tam tersine, Türkiye'nin dış kaynaklara ba
ğımlılığı artmıştı. 

Sunu - istem dengesi (arz ve talep dengesi) kolay 
düzeltilmeyecek ölçüde bozulmuştu ve gerek bu ne
denle, gerek başka nedenlerle, Türkiye, Cumhuriyet 
döneminin en hızlı enflasyon dönemine girmişti ve 
bu hızlı enflasyon döneminin, gelir dağılımında büs
bütün bozduğu adaletsizliği gidermek için, bir ölçü
de olsun düzeltmek için, herhangi bir önlem alınmı
yordu. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
nemi için gözönünde tutulan hedeflerden biri de, Tür
kiye'de gelir dağılımı dengesizliğini gidermekti. Oy
sa, bunun tam tersi olmuştu. Özellikle, nüfusumuzun 
yarıdan çoğunu oluşturan köylüler için, köylülerin 
çoğunuluğu için, gelir dağılımı. dengesizliği büsbütün 
bozulmuştu. Bunun yanı sıra, bölgelerarası adalet
sizlik de daha büyük boyutlara varmıştır. 

Yine, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonuna var
dığımızda, Türkiye'nin Türk ekonomisinin altyapıları, 
bırakınız yeni kurulacak sanayilerin yükünü taşıya
bilmeyi, var olan sanayilerin, kurulmuş olan sanayi
lerin bile yükünü taşıyamaz duruma gelmişti ve o 
yüzden, gerek özel kesim, gerek Devlet kesimi sa
nayilerinde, bazı üniteler devreden çıkmaya, hatta 
bazı fabrikalar tümüyle kapanmaya başlamıştı, 

Kamu iktisadi Kuruluşları Türk ekonomisinde 
çok önemli bir yer tutar; fakat Kamu iktisadi Kuru
luşları, ekonominin yükünü taşıyacak yerde, ekono
miye yük olacak duruma gelmişti ve ekonomiye plan 
doğrultusunda yer verecek yerde, özel girişimin ar
dından nefes nefese sürüklenir duruma gelmişti. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan Dönemi sonunda, Türki
ye'nin eriştiği bu acı durumda, özellikle son üç yıl sü
resince izlenen tutum etken olmuştu. Çağımızda, ni
ce gelişmiş ve varlıklı ülkeler bile birkaç aylık seçim 
ekonomisine dayanamazken, Türkiye'de üç yıl bo
yunca günü gün etmekten ve yarının sıkıntılarım sak
lamaktan başka bir kaygıya dayanmayan bir seçim 
ekonomisi uygulanmıştı, üç yıl süren bir seçim eko
nomisi... Yetkililerin, en yetkililerin deyimiyle, Tür-
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kiye 70 cent için dışarıya avuç açacak duruma gel
mişken; bayramlarda, tatillerde, yurttaşlarımız, iste
dikleri kadar, dış turizme yönelik avuçlar dolusu dö
vizi dışarıya göndermeye, başka ülkelere götürmeye 
özendirilmekteydiler. Bazı komşu ülkelerde, Türk tu
ristleri için özel pazarlar açılmıştı. 

Ekonominin büsbütün bozulan, ağırlaşan yapısal 
bozukluğunun yanı sıra, kötü ekonomik yönetim, so
rumsuzca ekonomik yönetim ve ekonomisinin de, 
kamu yönetiminin de parsenellenmesi, Türkiye'nin bu 
ağır bunalım noktasına sürüklenmesinde başka bir 
etken olmuştu ve Türkiye'nin ekonomik yapısal bo
zukluğunun ağırlaşmasının yanı sıra, dışa ekonomik 
bakımdan bağımlılığı da büsbütün artmıştı. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin son üç yılın
da, sanayimizin kendi kendine yeterlilik oranı artır
maya çalışılacak yerde, sanayimizin dışa bağımlılık 
oranı artmıştı. 

Yıllarca, ağır sanayilerin, kilit sanayilerin, fabri
ka kuran fabrikaların sözü edilmekle birlikte, bun
ların gerçekleşmesi yolunda herhangi bir somut iler
leme sağlanmamıştı ve Türkiye'nin, Türk sanayiinin 
ara malları, yatırım malları üretme, gücünü artırma 
yolunda hiçbir ciddi aşama yapılmamıştır. 

Geride bıraktığımız yıllar, Türkiye'ye karşı, itti
fak kurallarına aykırı olarak, 3,5 yıl süre ile mütte-
fikirlerimiz tarafından, savunma araç ve gereçleri am
bargosu uygulanan bir dönemdi. 

Türk ekonomisinin ve savunmasının çok önemli 
bir yapısal aksaklığını, bu ambargo karşısında düzelt
meye, gidermeye başlamak ve Türkiye'nin ulusal sa
nayii ile, ulusal savunması arasında yapısal bir bağ
lantı, bir dayanışma kurmak gerekirdi; fakat bu yol
da da herhangi bir somut adım atılmadı. 

Çağımızda, hızlı gelişmenin ve geliştikçe bağım-
sızlaşabilmenin, ekonomik anlamda daha çok bağım-
sızlaşabilmenin temel koşullarından biri, bir ülkenin 
teknolojik bağımsızlığını geliştirmektir. Türkiye'nin, 
teknoloji oluşturma, aktarma ve aktardığı teknoloji
yi özümseme gücü, kendi yapısına göre değiştirme 
gücü, aslında görülenin çok ötesindedir. Buna karşın, 
geride bıraktığımız plan döneminde Türkiye, dı
şarıdan teknoloji alımını azaltmak şöyle dursun, tek
nolojisi Türkiye'de üretilebilir duruma gelmiş kuru
luşları bile, bazen, anahtar teslimi dışarıdan ağır şart
lı birtakım kredilere özenerek, bu kredilere özenme
nin tembelliğine kapılarak ithal etme yoluna gitmişti. 

Bu ekonomik bunalım noktasına sürüklenişimiz
de bir başka önemli iç neden, yatırımların oluşum 
sürecinin gittikçe uzamasıydı. Çünkü, geride bıraktı

ğımız dönemin bir belirgin özelliği, yatırımların bi
tirilip devreye sokulması yerine, yatırımların temeli
nin atılmasıydı. Sanki, büyüme ve gelişme sadece atı
lan temellerle ölçülüyordu ve daha çok temel atmış 
görünmek için, zaten kıt olan ve giderek kıtlaşan kay
naklarımız, birçok temellere dağıtılıyor; fakat bunlar 
planda, programlarda öngörülen zaman hedefleri çok
tan aştığı halde, bir türlü üretime giremiyorlardı. O 
yüzden, hayati önem taşıyan üretim tesislerinin ta
mamlanması yıllarca geciktiği gibi, önemli bir tek
noloji ithalini de, döviz girdisini de gerektirmeyen et 
kombinalarının bile tamamlanması yıllarca sürünce
mede kalıyordu. 

Elinizin altındaki doğal kaynaklar değerlendiril
miyordu. Enerji üretimi için kendi doğal kaynakla
rımız, kendi suyumuz ve kömürümüz yeterince de
ğerlendirmek şöyle dursun, çok düşük düzeyde de
ğerlendirilmekle yetinilirken, ithal malı petrole da
yalı enerji üretimi eğilimi giderek artıyordu. 

Türkiye, ödeyemediği borçlar karşılığı, bazı az 
gelişmiş ülkelerden fosfat ithal ederken, kendi dağlar 
gibi fosfat rezervleri hemen hemen el sürülmeden 
duruyordu. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Biraz sonra an
layacaksın fosfatın ne olduğunu. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Son yıllarda Türkiye'nin bir transit ülkesi olarak dün
yadaki önemi büsbütün artmıştı. Bu, Türkiye içirt 
çağımızın ve jeopolitik konumuzun gereklerine uygun 
bir ulaşım politikasını bir an önce oluşturmayı yurt 
yararına ve bölge ülkeleri yararına oluşturmayı ge
rekli kılıyordu. Halbuki, bu yönde de herhangi bir 
gerçekçi politika saptanmadı ve Türkiye, giderek, 
tarihin kendisine bir kez daha kazandırdığı bir bü
yük olanağı nerede ise kaybetme tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldı. Türkiye, bu transit ülkesi durumunu 
gereğince değerlendiremezken, Avrupa'dan Ortadoğu-
ya giden yüklerin, malların bir kısmı Selanik'ten Or
tadoğu limanlarına denizyolu ile gönderilmeye başladı 
ve Türkiye buna da seyirci kaldı. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, sanayi ile bir
likte tarım da ihmal edildi ve hedeflerin gerisinde kal
dı. Bu, tarım kesiminde özellikle belirgindir; sanayi ke
siminde ise, büyümenin, gelişmenin bileşimine, kom
pozisyonuna bakıldığı vakit, hedeflerin en kritik, en 
önemli alanlarda daha da çok geride kalındığı anlaşı
lır. Buna karşılık, hizmetler sektörü, sanayide gelişmiş 
olmanın doğal ve sağlıklı bir sonucu olarak değil, bir 
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işsizlik alanı olarak, bir işsizlik belirtisi olarak plan 
hedeflerinin ötesinde şişmeye devam etti. 

Tarım ve hayvancılık o kadar ihmal edildi ki, Tür
kiye için en önemli döviz kazanma olanaklarından biri 
hayvancılık olduğu halde, gelişmiş ülkelere oranla, 
örneğin, sığır, karkas bakımından verim 1/3 oranında 
kaldı. 

Konut yapımına büyük kaynak ayrıldığı halde, iz
lenen politikanların - gerek konut politikasının, ge
rek genel politikaların - yanlışlığı dolayısıyla, konut 
açığı daralacak, kapanacak yerde büyüdü ve Türki
ye'yi son iki yılın ağır kira sorunuyla karşı karşıya ge
tirdi. 

Konut yapımına ayrılan geniş kaynaklara rağmen 
konut açığının bu ölçüde büyümesinde bir neden, ko
nut yapımındaki ve arsa kullanımındaki savurganlık
tır. Bizden çok daha zengin ülkeler bile daha uzun 
yıllar hizmet görebilecek yapıları özenle kurarken, 
bizde her şey spekülatif kâra göre düzenlendiği için, 
daha yıllarca ayakta durabilecek yapılar yıkılıp, yer
lerine yenilerini yapma yoluna gidildi ve buna göz 
yumuldu. Dengesiz kalkınma ve tarımın ihmali yüzün
den kentlere göç büyüdükçe büyüdü ve bu da kent
lerdeki konut açığının giderek büyümesine neden ol
du. 

Öte yandan, sağlıksız ve düzensiz bir kentleşme 
süreci sürdürüldü. Adaletli bir konut ve arsa politika
sı saptanmadı ve kentlerin sorunu, kentlerde yerleşme, 
barınma sorunu büyük ölçüde arttığı halde, belediye
ler bağışlanmaz biçimde ihmal edildi. Belediyelerin 
konut sorununa etkin çözümler getirebilmeleri önlen
di ve malesef, bu önleme, vergi yasasının Mecliste en
gellenmesi nedeiniyle bugün de sürüp gitmektedir. 

Sunu - istem dengesinin (arz ve talep dengesinin) 
bozulmasına karşı önlem alınmadığı gibi, eski bozuk 
spekülasyoncu pazarlama düzeni daha da bozularak 
sürdürüldü ve bu, enflasyonun daha da artmasına ne
den oldu. Sunu-istem dengesindeki bozuluşa karşın, 
gösterici tüketim eğilimlerinin kamçılanması sürdürül
dü. 

Özel sektör, sağlıklı yollardan kaynak sağlamaya 
ve bu kaynakları üretken yatırımlara yöneltmeye özen
dirilecek yerde, özel sektörün spekülatif yollardan 
kaynak sağlama alışkanlığı büsbütün kamçılandı. 

Elbette ki, Türkiye'nin, 1977 sonunda Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi sona ererken eriştiği ve halen.de 
devam etmekte olan bunalımın nedenlerini sadece içe
riye bağlamak, sadece iç etkenlere ve hatalara bağla

mak gerçekçi olmaz; bunun yanı sıra, bunalımın bazı 
dış etkenleri de vardı. 

Bu dış etkenlerin başında, 1973'te petrol fiyatları
nın birkaç kat artmasıyla birlikte, dünya ekonomisin
de açılan yeni dönemin özellikleri gelmektedir. Bu dö
nemde petrol fiyatları olağanüstü ölçüde artarken, ara 
mallan ve yatırım malları fiyatları da petrol fiyatla
rıyla yarışacak ölçüde artmaya, yükselmeye başlamış
tır ve bizim gibi hem petrol zengini olmayan, hem de 
yeterince gelişmiş olmayan ülkeler, bir yandan artan 
petrol fiyatlarının, bir yandan da artan ara malları ve 
yatırım fiyatlarının gitgide daralan kıskacı içinde kal
mıştır. 

Bu, hiç kuşkusuz, bizim kontrolümüz dışında olu
şan bir dış etkendi; ama bununla ilgili sorumluluğu 
da tümüyle üzerimizden atmamıza olanak , yoktur. 
Çünkü, bizden çok daha varlıklı, çok daha zengin ba
zı ülkeler bile, hatta petrol zengini ülkelerden hepsi 
değilse de bazıları bile, dünya ekonomisinde girilen bu 
yeni sürece göre, bu yeni sürecin gereklerine, koşulla
rına göre, kendilerine çekidüzen verirken, Türkiye -
demin söylediğim gibi - 3 yıl sorumsuzca ve savur
ganca bir seçim ekonomisi izledi ve dünya ekonomi
sindeki değişikliklere koşut olarak kendine çekidüzen 
verecek yerde, sanki dünyada hiçbir şey değişmemiş 
gibi davranmaya, o dönemdeki yönetim anlayışı, 
ekonomi anlayışı dolayısıyla devam etti. Üzerindeki 
yorganı uzatacak yerde, kolunu bacağını daha çok 
uzatarak yatağa serilmeye âdeta teşvik edildi. 

Bu arada herkes karınca gibi çalışırken en geliş
miş ülkelerde bile; bizde, Ağustosböcekleri gibi, sade
ce, aslı olmayan kalkınma şarkıları söylendi. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Oysa, halkımız, 
Türk halkı, dünya ekonomisinin bu bunalım dönemin
de karınca gibi çalışmaya başlayan nice ülkelerin hal
kından daha çalışkan bir halktır, daha yetenekli bir 
halktır ve ülkemizde de, eğitim düzeyi küçümseneme
yecek bir noktaya varmıştır. Biraz önce belittiğim gi
bi, teknoloji potansiyelimiz ise, kâğıt üzerinde görü
nenin de çok ötesindedir. 

1973'teri sonra dünya ekonomisinde girilen yeni 
süreç nedeniyle, bu sürecin gereği gibi gördükleri, de
ğerlendirdikleri için, birçok gelişmiş sanayi ülkeleri, 
enflasyonu kısma, büyüme hızılarını sınırlama politi
kası izlemeye başladılar. Bu yüzden, bizim, batı ülke
lerine dış satım olanaklarımız azalmaya başladı, Batı
daki pazarlarımız daralmaya başladı. Oysa dış ekono
mik ilişkilerimizde, özellikle dış ticaret ilişkilerimizde, 
batı ülkeleriyle ticaret çok önemli bir yer tutmaktaydı. 
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O ülkelerin kendi almaya başladıkları ekonomik ön
lemler, mali önlemler nedeniyle, bizim o ülkelerdeki 
pazarlarımızın daralması elbette bizim elimizde olma
yan bir etkendi. Fakat, bizim elimizde olan bir şey 
vardı: Batı'da daralan pazarlar yerine, başka yönler
de Türkiye'ye yeni pazarlar açmak. Ama, o yönde de 
maalesef dişe dokunur bir şey yapılmadı. Batının ge
lişmiş ülkeleri, enflasyonu kısma ve büyüme hızlarını 
sınırlama politikaları nedeniyle başka ülkelerden, o 
arada Türkiye'den işçi alımını durdurdular. Bununla 
da kalmadılar; bazıları yasalar çıkardılar ve bu yasa
larla ilcilerimizi, Türkiye'deki çoluk çocuklarını da 
yanlarına getirmeye zorlayıcı hükümler getirdiler. Bu
nun scnucu olarak da, bir yandan batı ülkelerindeki 
işçilerimizin sayısı donar, hatta yavaş yavaş azalırken, 
bir yandan o işçilerimizin Türkiye'ye döviz gönderme 
eğilimleri de azalmaya başladı. Çünkü, dediğim gibi, 
ailelerini hemen tümüyle yanlarına getirmek zorunda 
bırakılmışlardı, o ülkelerden bazılarında çıkan bazı 
yeni yasalar dolayısıyla. Bu da, Türkiye'nin, Üçüncü 
Plan döneminde sürüklendiği ve halen de devam eden 
döviz darboğazının önemli dış nedenlerinden biri ola
rak belirtilmek gerekir. 

Bunun yanı sıra, Türkiye'ye uygulanan ambargo, 
Türkiye'nin gelişmeye ayrılabilecek sınırlı kaynakla
rının, küçük de olsa, bir bölümünü, ambargo uygu-
lanmasaydı gerekebilecek olandan daha büyük bir bö
lümünü savunmaya yöneltme zorunluğu artmış oldu. 

Bu arada, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimiz bir donukluk dönemine girmişti. Donukluk 
döneminin de ötesinde bu ilişkiler Türkiye'ye, Türk 
ekonomisine ve Türkiye'nin sınaileşmesine, hatta ta
rımda gelişmesine zarar verebilecek bir biçime dönüş
müştü. Bu durumun, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
üyesi birçok ülkeler de farkındaydılar ve bunu açıkça 
itiraf ediyorlardı ve ilişkilerimizi düzenlemeye hazır 
olduklarını belli ediyorlardı; fakat üç yıl boyunca, 
hükümetlerin içyapısındaki tutarsızlık nedeniyle, Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile bu konuda ciddi bir pa
zarlığa bile oturulmadı. Bu da, Türkiye'nin, ekonomi
de dışa açılma, Batı'ya açılma olanaklarını sınırlayıcı 
bir etken oldu. 

Ayrıca, dış ekonomik ilişkilerimizde ve dünyaya 
açılmamızda önemli bir etken olabilecek olan OECD 
ile, Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütüyle ilişkile
rimiz de hemen tümüyle donduruldu. Dünya Banka
sının fiilen ve hukuken sağlamış olduğu olanaklardan 
bile bir çoğu kullanılamadı ve dediğim gibi, Batıdaki 
bu olanaklar, bu yeniden düzenleme gereksinmeleri 

ihmal edilirken, bir yandan da başka yönlere ekono
mik anlamda açılmak için gerekli adımlar atılmadı ve 
ya atıldığı kadarı da çok yetersiz kaldı. 

Geride bıraktığımız plan döneminde Türkiye'deki 
büyüme, sağlıksız ve dengesiz olduğu gibi, salt büyü
me olarak da yetersiz kalmaktadır. Bu, yalnız genel ra
kamlarda büyüme hızı hedefinin gerisine düşülmesin
den görülmüyor; çağımızda, gelişmenin ve toplum
sal refahın somut belirtileri arasında yer alan bazı 
üretimler ve tüketimler bakımından bile Türkiye'nin 
ne kadar geride kaldığı açıkça görülüyor. Türkiye'yi 
dünyadan soyutladığımız vakit, «On yılda şuradan 
kalkıp buraya geldik, yirmi yılda şuradan buraya, otuz 
yılda şuradan buraya geldik» deyip, büyük rakamlar 
vermek, büyük sıçramalar yapıldığı izlenimini ver
mek, bir yoldur; büyük sıçramalar yapıldığı da bir 
doğrudur, ama bunlar yeterli midir, değil midir? Bu 
konuda sağlıklı ve gerçekçi bir yargıya varmak için, 
«bazıları gelişme yarışına bizden daha geç girmiş ve 
daha güç koşullar altında girmiş, bazı ülkeler aynı sü
re içinde nereden nereye vardılar, biz nereden nereye 
varmakla kaldık?», onu gözden geçirmemizde yarar 
vardır. 

Bu konuda bir karşılaştırmayı bundan bir süre ön
ce Meclis kürsüsünden yapmıştım şimdi daha yeni ra
kamlara göre yapmak isterim. 

1976 yılına göre, değişik rejimlerden bazı ülke
lerle kıyaslama yapacak olursak, örneğin rafineri ka
pasitesini ele alacak olursak, kişi başına kilogram ka
pasite olarak Bulgaristan 1 370, Yunanistan 1 408, 
İspanya 2 059, Portekiz 740, Türkiye ise ancak 349 
rakamındadır. 

Kişi başına 1976 yılında azotlu gübre üretimi, 
özellikle Türkiye gibi bir tarım ülkesi için çok önemli 
bir gösterge; kişi başına kaç kilogram gübre üretil
miş bizde ve benzer durumdaki bazı ülkelerde? Bul-
garistanda kişi baştna 75,7 kilogram üretilmiş, Yu
nanistan'da 29,8, İspanya'da 24,6 Portekizde 20, Tür
kiye'de ise sadece 5,3 kilogram kişi başına gübre üre
tilmiş; Bulgaristan'da 75,7 Türkiye'de 5,3... 

1976 yılında kişi başına, kilogram olarak, çimen
to üretimi Yunanistan'da 953, Bulgaristan'da 498, İs
panya'da 703, Portekiz'de 423, Türkiye'de - en iddialı 
olduğumuz bir alan olmasına karşın - 328 kilogram. 

1976 yılında kişi başına kilovat/saat elektrik üre
timi Bulgaristan'da 3 082, İspanya 2 523, Yunanis
tan 1 851, Portekiz 1 156, Türkiye 456. 
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Ham çelik, 1976 yılında kişi başına kilo olarak Bul
garistan'daki üretim 281, Yunanistan'da 87, Türkiye' 
de 36. 

İnsan sağlığı bakımından çok önemli bir karşılaş
tırma: Kişi başına düşen hayvansal protein, gelişmiş 
ülkelerde günde 50 gramın üzerinde olduğu halde, ül
kemizde bu rakam, ancak 15 gram dolaylarındadır. 

Sayın üyeler, çağımızda ekonomik anlamda ulus
lararası dayanışmanın, işbirliğinin ve yardımlaşmanın 
önemi büyük ölçüde artmıştır. Türkiye'nin bugünkü 
ekonomik bunalıma sürüklenmesinden sadece dünya 
konjonktürünü, koşullarım ve bizim irademiz dışında
ki bazı gelişmeleri sorumlu tutamazsak bile, onların 
da bir ölçüde payının, bulunduğu gerçektir. Bunun ba
zı örneklerini konuşmamda vermiş bulunuyorum. Bu 
durumda, Türkiye'nin, ekonomik bunalımdan bir an 
önce kurtulabilmesi için, ekonomik ve siyasal bağım
sızlığından herhangi bir ödün vermemek koşuluyla, 
dış olanaklardan, uluslararası dayanışma, işbirliği ve 
yardımlaşma olanaklarından da geniş ölçüde yararlan
ması hakkıdır. Özellikle, üyesi bulunduğumuz ittifak 
sistemi veya ekonomik, mali kuruluşlar içinde bu hak
kımız daha da büyük boyutlar kazanmaktadır. 

Fakat, şunu söylemek durumundayım ki, dostları
mızdan ve müttefiklerimizden, bugüne kadar, bazı 
şükranla karşıladığımız istisnalar dışında, henüz yete
rince ilgi görmüş değiliz. 

Kimi batı ülkelerinin ve kimi uluslararası kuru
luşların Türkiye'ye ekonomik alanda yeterince des
tek olmayışlarının ardında değişik nedenler vardır, ve
ya değişik nedenlerin var olabileceği, var olduğu dü
şünülebilir. Bu konuda kendi gözlemlerimi, düşünce
lerimi ve sezgilerimi, plan görüşmesinden yararlana
rak, Millet Meclisimize bütün açıklığıyla sunmayı gö
rev sayıyorum. 

ilkin, Uluslararası Para Fonunun bilinen tutumu 
üzerinde durmak isterim. Bu, bütün dünyada artık tar
tışılmakta olan bir tutumdur. Uluslararası Para Fo
nu, dünyada saygınlığı olan bir kuruluştur; ama de
diğim gibi, tutumunun gerçekçiliği ve geçerliliği, bazı 
bakımlardan tartışılmaya başlamıştır. Biz de, bu saygın 
uluslararsı kuruluşun bir üyesi olduğumuza göre, bu 
konudaki gözlemlerimizi ve eleştirilerimizi yapıcı bir 
biçimde ve dünya önünde ortaya koymak bizim hem 
hakkımızdır, hem de görevimizdir. 

Uluslararası Para Fonunun bir eğilimi ve özelliği, 
mali sorunları, ekonomik ve toplumsal koşullardan 
soyutlamaya çalışmasıdır; buna özellikle özen göster
mesidir. Oysa, mali sorunları ve politikaları, toplum

sal sorunlardan ve politikalardan, hele hele ekonomik 
sorunlardan ve politikalardan soyutlamanın olanaksız
lığı, sanırım bütün ekonomistlerce kabul edilir. 

Uluslararası Para Fonunun bir başka özelliği de 
şudur; koşulları ve olanakları ne olursa olsun, her 
ülkeye, ıbenzer reçeteler sunmak eğilimindedir bu ku
ruluş ve mali önlerMeıiin, toplumsal, siyasal hatta ço
ğu kez de ekonomik sonuçlarını gözönünde tutmamak 
eğlimıkıdedik; «Bunlar, 'bu kuruluşu ilgilendirmez» 
demek eğliirnmdediir, 

Uluslararası Para Fonumun bu tutumunu bir sa
yasal baskı olarak veya ihir siyasal tavır alma olarak 
nitelendirmenin ve eleştirmenin haksızlık olacağına 
iınanıyoruım. Belkli de tam tersine, Uluslararası Para 
Fonu, olsa olsa siyasal ve toplumsal gerçekleri dıik-
ıkate almamakta aşırılığa gittiği için eleştirilebilir ve 
eleştîriimekltedir. Ben, bu kuruluşa karşı, geçmişte, 
muhalefette bulunduğumuz dönemde de hiçbir zaman, 
siyasal ve ideolojik 'açıdan bir tavır almadım; hatta 
Uluslararası Para Fonunu çok ağır biçimde kötüJe-
ımenün rmoda olduğu dönemlerde bile, bu kuruluşa, 
nilhayet üyesi bulünduğuımuz ve belki bizde bazı sos
yalistler bifaiyorlardır, atma en koyu sosyalist ülke
lerden bile bazılarımın üye bulunduğu bu kuruluş 
hakkında objektif 'bir dil kulanirnaya özen göster
dim. Çünkü, bazı tutumlarım beğensek de, beğenme
sek de, Uluslararası Para Fonu, çağımızın. bir gerçe
ğidir, gözönündle tutulması gereken 'bir gerçeğidir. 
Çünıkü, birçok büyük 'bankalar bir ülkeye kredi ve-
recekleıii zaman, «Uluslararası Para Fonu ne düşü
nüyor?» diye bazen yan gözle bakarlar, bazen açık
tan sorarlar. Bu kuruluşu, çağımızın bir gerçeği ola
rak 'fcalbu'l etmek zorundayız; ama, tutumuyla çağın 
bazı gerçeklerine ters düşen bir gerçek olduğunu da 
söylemek herhalde hakkımızdır < 

Sayın üyeler, öte yandan, Uluslararası Para Fo
nu, gelişmiş ülkelerle, az gdişmiş veya gelişme sü
recindeki ülkeler arasında hiçbir fark yokmuş gibi 
davranır. Aynı çözümlerin hepsine 'birden ve aynı 
ölçülerde uygulanması olanağı varmış gibi davranır. 
Bunum dışında, demokratlik olan ülkelerle, demoıkraltlilk 
olmayan ülkeler arasında da sunduğu reçeteler bakı
mından ayrım gözetmez. Oysa, bilinen ve inikâr edi
lemeyecek bir gerçek vardır Jöi, bazen demokratik 
ülkelerde uygulanabilecek ekonomik ve mali reçete
lerle, demokratik olmayan ülkelerde uygulanabilecek 
reçeteler arasında önemli farklar bulunmak gerekir. 
Çünkü, rejimi, ekonomıiık poMlkadan, mali poî'Mca-
dan, bfiir ölçünün ötesinde soyutlama olanağı yoktur. 
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Yine, Uluslararası Para Fonu, 1973'ten bu yama, 
dünya ©konoımliısiinde yer alan önemli deıişifclikleri d)e 
yeterince 'dikkate almamaktadır ve bu değişaklIMeriım, 
petrol zengini ülkeler üzerimde, gelişmiş ülkeler üze
rinde veya gelişme sürecindeki ülkeler üzerinde etkileri
nin birbirinden farklı olduğunu, dolayısıyla, farklı 
çözümler gerektirdiğini de hesaba katmamak eğilimin
dedir. 

Bütün bunları söylemekle birlikte, UktsÜaraırası 
Para Foou ile, aramızda şu anda kaygı verici ve cid
di bir sürtüşme olmadığımı sevinerek belirtebilecek 
duruımdiaıyıım; ama bazı önıem'lli konuları aramızda uy
garca tartışıyoruz ve dünya kamuoyu önünde sürdür
düğümüz bu tartışmanın bizim için de, Uluslararası 
Para Fonu (için de, dünya içinde hayırlı sonuçlar ve-
ırebüeoeğiınıi umuyoruz; nitekim, bu tartışmanın ilıgi 
ile izlendiğini görüyoruz. 

Her şeyin, özeiiilkle ekonomik koşulların hızla de
ğiştiği bir dünyada, blir çağda, Uluslararası Para Fo
nunun tutumunum uzun süre değişmeden kalması el-
Ibette bökfllenıemez; ağır da ollsa hu alanda da sağlıklı 
ve çağdaş gerdksliınmrilere uygun bir değişikliğin yer-
alacağımı umuyorum. 

Bu kayıtları belirtmiş ollmakla birlikte ve aramız
da bazı tartışmalar olmakla birlikte, Uluslararası Para 
Fonu ölçüleriyle, Türkiye'ye karşı olan anlayışsız 
davranıldığını söylemek de haksızlık olur; fakat, ara-
mızdaıkli bazı tartışmalları da Meclisin huzuruna götür
mekte yarar görüyorum. Örmeğim, Ulusılararası Para 
Fonunun bazı uzmanları, sanayi ürünleri dış satımı
mızda bekledikleri oranda bir sıçrama olmayışını 
paramızın dış değerinin yapay olarak, suni olarak 
yüksek tutuluşuna bağlamak işitiyorlar. Biz de ken
dilerime anlatmaya çalışıyoruz ki, bunum, İçinde bu
lunduğumuz yıl çok daha başka bir nedeni vardır: 
Döviz ve girdi darlığı dolayısıyla, sanayimizde üreti
min çok düşük kalması, Türkiye'nin dış satımda 
önemli atılım yapmasını önlemektedir. Kaldı ki, dış 
satımda önıemlii blir atılım veya sıçrama yapılmadığım 
söylemek de haksızlık olur. Çünkiü sanayide üretim 
düşüklüğü, bilinen nedenlerle büyük ölçüde devam! 
ettiği halde, bu yıl dış satım gıelıirlerimlizde küçümse-
meyecek bir sıçrama olmaktadır. Yıl sonuna vardığımız 
da, dış satım gel'iderıimlizin, geçen yıla oranla en az 
% 25 dolaylarında artmış Olacağı anlaşılmaktadır. 
Eğer, bazı önlemleri daha önce alalbilseydik, bu artış 
oranı daha da yükseklere varmış 'olacaktı. Nülfcekıim, 
son aylarda artışın hızı yükselmiştlir; örneğin, 1978 
Eylül'ünde dış .satım gellMıerimiz - dolar olarak - bir 

yıl öncesinliın Eyllül'ümıe göre, % 64 oranında artmıştır; 
bu, dünya ölçüleriyle bile çok önemli bir sıçramadır. 
Ekim ayında ise, bık yıl öncenin Ekimine göre, dış 
satım gelkıimliz - dolar olarak - % 57 oranunda art-. 
muştur. 

Eğer, martta aldığımız ekonomik tedbirler, mali 
tedbirler karşılığında bize söz verilen, açıkta söz ve
rilen bazı mali ve ekonomik olanaklar zamanında ve 
yeterli ölçüde gelmiş olsaydı, Türkiye'nin sanayi üre
tim kapasitesini tam kullanma olanağı da sağlanmış 
olacaktı ve o yoldan, dışsatımımızda daha büyük bir 
sıçrama da yapılacaktı. Fakat bu, aramızda, Ulusla
rarası Para Fonuyla, sanırım, Türkiye'nin haklılığı
nın kolayca görülebileceği tartışma konularından bi
ridir. Mart ayında kaçınılmaz duruma geldiği için, 
daha, Uluslararası Para Fonuyla müzakereye oturma
dan, yaptığımız devalüasyondan sonra, Türkiye'nin 
bunalımdan çıkmasına katkıda bulunmak isteyenlerin 
bize bir an önce yeni kredi sağlamaları gerekirdi; fa
kat bazı dost ülkeler dışında, bu adımlar, yeterince 
atılmadı. O yüzden, devalüasyonun ve öteki istikrar 
önlemlerimizin getirebileceği, getirmesi beklenen so
nuçlar da, maalesef tam olarak ortaya çıkamadı. 

Bu durumda biz, Türkiye'nin döviz gereksinmesi
nin makul ölçüde karşılanacağı yolunda güvence al
madıkça, yeni rizikolar, rizikolu adımlar atmayı doğ
ru bulmamaktayız. Kaldı ki, Türkiye, parasının dış 
değerini, dünya para piyasasındaki değişikliklere, 
akışkanlıklara göre, hiçbir komplekse bakmaksızın, 
kapılmaksızın, haftadan haftaya, bazan günden güne 
düzenlemekte bir sakınca görmemektedir. 

Uluslararası Para Fonuyla, başlangıçta, ekonomik 
ve mali istikrar önlemlerimizi alırken, pazarlık etme
dik, şimdi de pazarlık etmiyoruz; sadece, bazı ilkeleri, 
kuralları ve verileri tartışıyoruz. 

Tabii, Türkiye'ye, dostlarından, müttefiklerinden 
ve genel olarak Batı'dan, beklendiği ölçüde destek 
gelmemesinden, sadece Uluslararası Para Fonunu so
rumlu tutmak haksızlık olur. Hatta, dediğim gibi, 
Uluslararası Para Fonu ölçüleriyle, bu kuruluş, Tür
kiye'ye karşı bu yıl önemli bir anlayış da göstermiş
tir ve bu anlayışlılığın sağladığı ortamdadır ki, bü
yük boyutlara varan dış borçlarımızın ertelenme sü
recine girilebilmiştir. Uluslararası Para Fonunun, bi
raz önce belirttiğim tutumu ve tutukluğu dışında, 
Türkiye'nin, Batı'dan umduğu ve gereken ölçüde des
tek görmemesinde başka bazı nedenlerin de bulun
duğunu veya bulunabileceğini düşünüyorum. Bunlar
dan biri şu olabilir : Kimi ülkeler, elbette batı ülke-
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lerinin hepsi değil, fakat Batı'da kimi ülkeler, Tür
kiye'yi, kendi başına ayakta durabilen, Ortadoğu ve 
dünya dengesinde ağırlığını duyurabilen, güçlü bir 
sanayi ülkesi durumuna gelmekten alıkoymak isti
yor olabilirler; bunu bir varsayım olarak, bir ihtimal 
olarak gözönünde tutmak ve değerlendirmek zorun
dayız. Bize ulusça kabul edemeyeceğimiz bir kalkın
ma modelini, bugünlerdeki, bu yıllardaki ekonomik 
sıkıntılarımızdan da yararlanarak, zorla kabul ettire
bileceklerini düşünen bazı ülkeler bulunabilir, Bunun, 
birkaç ay önce bir önemli dergide ilginç bir belirtisi, 
âdeta itirafı ortaya çıkmıştı; tabii, hangi devletlerin 
eğilimini ne ölçüde yansıtır bilinemez ama, derginin 
önemi bakımından ilginçti. Bildiğiniz gibi, Türkiye 
ile ilgili bir yazının sonunda, Türkiye'ye, Ortadoğu' 
nun bakkalı, manavı, kasabı ve sütçüsü mevkii layık 
görülüyordu. Bunda, biraz da, bugüne kadar oluşan 
ekonomik yapımıza bakıldığında, bize ancak bu yeri 
biçmelerinin etken olduğu söylenebilir. Fakat biz 
bunları küçümsemiyoruz. Komşu ülkelere, Ortadoğu 
ülkelerine hayvan satmanın, et satmanın, sebze sat
manın meyve satmanın, süt, peynir, yağ satmanın 
önemini küçümsemiyoruz; ama bunlar bizim için 
amaç değil, ancak bir araçtır. Biz hiçbirini küçüm
semediğimiz bu olanakları da tam değerlendirerek, 
bunları bir sıçrama tahtası gibi kullanarak, bir an ön
ce gerçek sanayi toplumu aşamasına ulaşmak kara
rındayız. Hiçbir başka ülkenin bize farklı bir yer biç
mesi, bizi bu kararlılığımızdan alıkoymayacaktır ve 
bu amacımıza erişmemizi önleyemeyecektir. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Yine bir varsayım olarak söylüyorum; bazı ülke
ler de, ekonomik zorluklarımızdan, bizi ulusal so
runlarımızda ağır ödünler vermeye zorlamak için ya
rarlanabileceklerini umuyor olabilirler; fakat, biz bu 
sorunlarla ilgili olarak ne adım attıysak ve bundan 
sonra da ne adım atarsak, hepsinde ancak kendi ter
cihlerimiz, ulusal yararımız ve bölgemize ve dünyaya 
karşı sorumluluk anlayışımız egemen olmuştur ve 
egemen olacaktır. 

Bir kısım batı ülkelerinin bize yeterince anlayış 
göstermemelerinde bir başka neden olarak da şu ih
timal akla gelebilir : Bazıları, Türkiye'nin geleceğini 
belirsiz bulup, hele Türkiye'nin geleceğinin ne olaca
ğı belli olsun diye bekliyor olabilirler. Oysa, Türkiye' 
nin geleceği bellidir; Türkiye, özgürlükçü demokrasi 
yolundan sapmaksızın, en ağır kışkırtmalar ve sorun
lar karşısında bile bu yoldan sapmaksızın ve bir güç
lü sanayi ülkesi durumuna erişme amacından ödün 

vermeksizin, kimseye boyun eğmeksizin, doğru bil
diği yolda yürüyor ve yürümesini de sürdürecektir. 
Önemli olan, dünyaya bu kanıyı tüm partileriyle ve 
elbirliğiyle daha güçlü olarak verebilmemizdir. (CHP 
sıralarından alkışlar) Bu kanıyı dünyaya elbirliğiyle 
verebildiğimiz oranda, bu tür kaygılar besledikleri 
için, bir «bekle gör» süreci içine girmiş olabilecek 
bazı ülkelerin veya kuruluşların Türkiye'ye karşı 
davranışları değişebilir. Hele, eğer, «Bu Hükümet 
ne olacak?» diye düşünenler, merak edenler varsa, 
onların böyle bir meraka kapılmalarına hiçbir gerek 
yoktur. Demokratik hukuk devleti kuralları içinde iş
başına gelen ve Parlamentonun desteğiyle ayakta du
ran bu Hükümet, 1977 yılı sonunda devraldığı ağır 
yükün ve enkazın altında bile ezilmedikten ve Tür
kiye'yi ezdirmedikten sonra, daha uzun yıllar bu gö
revin başında kalacak demektir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bazıları da, o arada kimi 
bankalar da, Türkiye'nin böylesine ağır bir dış borç 
yükü altından kalkıp kalkamayacağı konusunda, bu 
borçlarını - ertelense bile - ödeyip ödeyemeyeceği 
konusunda kuşkular besliyor olabilirler; nitekim, 
«olabilirler» diye ihtiyatla konuşmak bile gereksiz bu 
konuda, çünkü bunu açıkça söyleyenler de var; yani, 
«Borç verelim, yeni kredi verelim; ama, Türkiye, 
12,5 milyar dolan bulan, yarıdan çoğu kısa vadeli 
dış borç yükünün altına girmiş; dışsatımdan elde et
tiği dövizle, 1977 sonunda artacak yerde, 1 milyar 
750 milyon dolar gibi acıklı bir düzeye düşmüş, Tür
kiye nasıl yapıp da bu borç vadelerini, taksitlerini, 
yeniden taksite bağladığı zaman bile bu borçların 
taksitlerini nasıl ödeyecek?» diye düşünen bazı ban
kalar vardır; yakın geçmişteki bazı sorumsuzca dav
ranışlar da, bu tür kuşkuların artmasına neden ol
muştur. 

Fakat, Hükümetimiz, bu açıdan, Türkiye'nin gü
venilirliğini hızla artırmaktadır. Nitekim, birbiri ar
dından imzalanmaya başlayan borç erteleme anlaş
maları, dış güvenılirliğimizdeki, borçlarımızı ödeye
ceğimize ve ödeyebileceğimize beslenen güvendeki 
artışın açık ve somut bir kanıtıdır. Bu konuda kuş
kuya düşenlerden bazıları da, Türkiye'nin olanak
larını ve potansiyelini gereğince değerlendiremiyorlar; 
Türkiye'nin olanaklarını, potansiyelini değerlendirir
ken, ne bazı gerçekleri görebiliyorlar, ne de muhay
yilelerini yeterince işletebiliyorlar. 

Bir kere, Türkiye'nin dışsatım potansiyeli kü
çümsenemeyecek ölçüdedir. Dediğim gibi, bu yıl, 
özellikle sanayi üretimindeki önemli düşüklük de-
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vam ettiği halde, dışsatım gelirlerimizde en az % 
25 dolaylarında bir artış olacağı şimdiden belli ol
muştur. Bu, daha çok tarım ürünleri, hayvan ve 
hayvan ürünlerinin dışsatımı ile sağlanabilmiştir; o 
arada, bazı sanayi ürünlerimizin de dışsatımı, üre
tim düşüklüğüne karşın artırabilmiştir. Eğer, sana
yimize yeterli girdi sağlansaydı, biraz önce belirtti
ğim gibi, Türkiye'nin, bu bunalım döneminde bile 
dışsatım potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu 
görülebilecektir. Fakat, bizde yalnız üretim düşük
lüğü değil, iç pazarın böyle bir bunalım döneminde 
bile sağladığı aşırı kâr olanakları da, özel girişimin, 
dışsatıma yönelme hevesini engelliyor. Biz buna 
karşı da etkin önlemler almak kararındayız. 

Bu yılın, dışsatım (ihracat) alanında gösterdiği 
olağanüstü sıçrama, özel sektörün değil, daha çok 
Devletin, Hükümetin girişimleriyle, atılımlarıyla 
sağlanabilmiştir. Kısa süre içinde Hükümetimiz, 
dışsatım önündeki bürokratik engelleri büyük öl
çüde aştığı gibi, pazar darboğazını da aşmıştır. Ar
tık, dışsatım konusunda Türkiye için pazar darbo
ğazından söz edilemez; olsa olsa, üretim ve altyapı 
darboğazından söz edilebilir. Dışsatımımızı daha 
çok artıramayışımızın bir nedeni, üretimdeki, sanayi 
üretimindeki darboğazın döviz ve girdi yetersizliği 
nedeniyle henüz aşılamamış olmasıdır. Bir başka 
nemli darboğaz da, geride bıraktığımız yıllar boyun
ca, altyapıların aşırı ölçüde ihmal edilmiş olması ne-
neniyle karşılaştığımız darboğazdır. Bunun bazı 
acı somut belirtilerini, kanıtlarını bilginize sunmak 
isterim sayın milletvekilleri. Örneğin, eğer yeterli 
demiryolumuz ve vagonumuz olsaydı, eğer liman
larımızın kapasitesi ve yükleme tesisleri yeterli ol
saydı, bazı tarım ürünlerini, şu anakadar satabildi-
ğimizden çok daha fazla dışarıya satma olanağını 
bulabilirdik. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — «Liman
lara hayır» dediniz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Hükümete geldiğimizde, bir yandan, bir yıldır, iki 
yıldır bazısı çürüyen buğdayı ve başka ürünleri bul
duk; ama bir yandan da, onları yerlerinden alıp, 
bulduğumuz pazarlara sevk etmek istediğimiz vakit, 
liman darboğazının, yükleme darboğazının, taşıt, 
demiryolu darboğazının nasıl büyük bir engel ola
rak önümüze dikildiğini de gördük. Bunu da hiç 
yılmadan aşmaya çalışıyoruz. 

Şu acı bir gerçektir ki, Türikye'de her şey dış
alıma göre kurulmuş; ama hiç bir şey dışsatıma gö
re (ihracata göre) kurulmamış. Şimdi biz, ekono

mimizin yapısını bu açıdan da değiştirmeye çalışıyo
ruz. Kaldı ki, «Türkiye, acaba yeni krediler açı
lırsa, bunları - ve eski borçlarını tabii - ödeyebilir 
mi?» konusunda kuşkuya kapılanlar, yalnız dışsatı
mımızı artırma olanağımızı küçümsedikleri için hak
sızlık yapmış olmuyorlar; başka bazı nedenlerle de 
haksızlık yapmış oluyorlar. 

Bir kere, Türkiye'nin, döviz gelirini artırma ve 
borç ödeme gücünü artırma olanağı, dışsatım po
tansiyeliyle sınırlı değildir. Bunun dışında, Türki
ye'nin, turizmden çok büyük döviz sağlama, görünür 
gelecekte dışsatım yoluyla sağlayabileceğinden de 
daha büyük döviz sağlama olanağı vardır. Turizm 
açısından, Türkiye'nin doğal ve tarihsel zenginlikle
rinin, başka hiç bir ülkede aynı ölçüde - bu ölçüde -
bulunmadığını söylemek, öyle sanıyorum ki, müba
lağalı olmaz. Buna karşın, hem ülkeleri bizden çok 
daha küçük, hem de doğal ve tarihsel zenginlikleri 
bizimle kıyaslanamayacak kadar sınırlı bazı ülkeler, 
biz turizmden döviz kaybederken, o ülkeler turizm
den yılda 4 milyar, 5 milyar, 7,5 milyar do
lar döviz kazanmaktadırlar. Biz dışsatımdan an
cak 1 7500 000 000 dolar kazanır duruma düşmü
şüz; bazı Avrupa ülkeleri, çok daha dar olanaklarla, 
dışsatımın üstüne, turizmden 4 ilâ 7 - 8 milyar dolar 
döviz sağlıyorlar. 

Türkiye'nin turizm potansiyelini tam değerlendir
mek için uzun zaman istemez, büyük döviz girdileri 
istemez, ileri teknolojileri hiç gerektirmez. Kendi 
teknolojimizle, kendi insan gücü potansiyelimizle, 
biraz da, bu yıl başladığımız gibi, okullarda turizmle 
ilgili kurslar başlatmak suretiyle, Türkiye'nin, tu
rizmden döviz kazanabilme olanağını birkaç yıl 
içinde büyük ölçüde değerlendirebileceğimize inanıyo
rum. 

Bunun dışında, Türkiye'nin, mühendislik ve müte
ahhitlik hizmetleri yolu ile büyük döviz kazanma ola
nağı vardır. Ne kadardır bu olanak? Senatoda geçen 
gün verdiğim bir somut örneği vermek isterim: 1976 
yılında Güney Kore, sadece Suudi Arabistan'a ihraç 
ettiği müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerinden 1' 
milyar döviz kazanıyordu. Oysa, Müslüman olmadık
ları için, bizim işçilerimizin, mühendislerimizin gire
bilecekleri bir çok yerlere, onların da başka bazı ül
kelerin işçileri, mühendisleri girememektedir. Fakat, 
Türkiye, bu alandaki olanaklarını da çok yetersiz öl
çüde değerlendirmiştir. 

Hükümetimiz, Planda da belirtildiği gibi, bu ola
nağı da çok daha ileri ölçüde değerlendirmeye ve dı
şarıda dürüstçe iş yaparak, hem Türkiye'nin saygın-

— 258 — 



M. Meclisi B : 8 22 . 11 . 1978 0 : 1 

lığının artmasına, hem de döviz gelirinin artmasına 
katkıda bulunan özel veya resmi mühendislik ve mü
teahhitlik kuruluşlarına her desteği sağlamaya hazı-
rız< 

Türkiye, sadece deniz ticaret filosunu makul bir 
düzeye yükselterek, navluna ödediği dövizlerden kur
tulsa, dış ödeme gücü 1 yılda yarım milyar dolara ya
kın artmış olacaktır. 

Öte yandan, Türkiye'nin döviz geliri sağlama ve 
dış ödeme gücünü artırma bakımından, belki bü
tün doğal kaynaklarından daha önemli bir doğal ola
nağı da jeopolitik konumudur. Türkiye'nin, bu jeopo
litik konumu ile - hep söylediğim gibi - üçgen yatırım1 

denen yaftırımîara, yani Ortadoğunun petrol üreten 
dost ülkeleri ile, Türkiye'nin ve ileri teknolojili ül
kelerin bir araya gelip, bütün bölge yararına ve dünya 
ekonomisi yararına kurabilecekleri sanayiler için ideal 
konumdadır Türkiye, jeopolitik açıdan. Fakat, bu 
olanak da, şimdiye dek yeterince değerlendirilememiş
tir, Bu yıl süresince yaptığımız uluslararası temaslar
da, birçok ülkelerin, bizimle birlikte bu önemli doğal 
ve jeopolitik olanağı değerlendirmeye hazır ve istek
li olduklarını gördük. Kısa süre içinde bunun somut 
belirtilerinin de ortaya çıkacağına inanıyorum. 

Bu olanağı tam değerlendirmek için, Hükümetimiz, 
bu plan döneminde, programında da belirttiği gibi, 
yabancı sermayeden, elbette ulusal yararımızı ve ba
ğımsızlığımızı öncelikle gözetmek koşuluyla, komp
leksiz biçimde yararlanmak kararındadır ve sanırım, 
ilk kez, yakında, Türkiye'nin, yabancı sermayeye han
gi alanlarda, hangi koşullarla ne olanaklar sağlamaya 
hazır olduğu bütün dünyaya bir belge olarak, deği
şik dillerde bir belge olarak açıklanacaktır. Böylelik
le, kamu kuruluşları da, başvurular karşısında neye 
evet, neye hayır diyeceklerini, önlerindeki listeye bak
tıkları vakit, politika belgesine baktıkları vakit, sapta
ma durumunda olacaklardır. 

Sayın üyeler, içinde bulunduğumuz koşulların ağır
lığı karşısında ve bu koşulların gerektirdiği çözümleri 
kısa sürede etkin biçimde almazsak, Türkiye'nin, dün
yadaki güvenilirliğinin ve yerinin sarsılabileceğini göz-
önünde tultarak, bu plan döneminde benimsediği
miz ve yöneldiğimiz başta gelen ilkelerden ve amaç
lardan biri, Türkiye'nin döviz kazanma ve dış öde
me gücünü artırmak olacaktır. Planın, hemen her 
hedefi ve kuralı, bu temel amaçlarımızdan birini oluş
turan, bu amaca bir katkıda bulunacak şekilde dü
zenlenmiştir. Böylelikle, hem günümüzü, hem gelece

ğimizi, hem de dünyada ulusal onurumuzu kurtarmış 
olacağımıza inanıyoruz, 

Dış Ödeme gücümüzü artırmanın uzun dönemli 
çözümleri vardır, kısa dönemli çözümleri vardır. 
Biri, ötekini engellemeden, bu çözümlerin hepsine 
başvuracağız; hiçbir şeyi küçümsemeyeceğiz. Kendi
mizi hayallerle avutup da, Hakkâri'de üretilen balın, 
Tokat'ta, Sivas'ta dokunan halının değerini küçümse
meyeceğiz. Baldan halıya, çiçeğe kadar, otobüse kadar, 
makinelere kadar ne satabilirsek hepsini satacağız ve 
Tüfkiye'nin ve döviz kazanma gücünün, borç öde
me gücünün, birçok kimselerin muhayyilelerini aş
tığını bütün dünyaya, bu yıldan kanıtlamaya başla
dığımız gibi kanıtlayacağız. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir fiili dışsatım 
vardır, bir de resmi dışsatım vardır. Fiili dışsatımı, 
resmi dışsatımına oranla, küçümsenemeyecek kadar 
büyüktür, örneğin. Türkiye'den dışarıya yıllardan be
ri, fiilen çok büyük ölçüde hayvan ihraç edilegelm'iştir; 
ama ihraç edilen bu hayvanların, ne parası, yeteri öl
çüde, o hayvanları yetiştiren köylümüzün cebine gn 
rebilmiştir, ne de o ihraç edilen hayvanların dövizi 
Merkez Bankasının kasasına girebilmiştir. 

Biz, bu akıl almaz sorumsuzluğu ve aksaklığı gi
derme yolunda ilk somut adımları da bu yıl atmaya 
başladık ve attığımız ölçüde de somut sonuçlarını al
maya başladık. 

Nasıl yaptık bunu? Bu yılın dar olanakları içinde, 
yalnız dış para darlığı değil, iç para darlığının da 
olurturduğu dar olanaklar içinde, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu köylüsünün yetiştirdiği hayva
na, gerçek değerini, hemen hemen gününde öder du
ruma getirdik Devleti. Gerçek değeri de, gözümüz sı
nır ötesi piyasalarda tutularak saptadık. Eğer, bugün
den yarına, bir komşu ülkede satabileceğimiz bir hay
vanın 1 - 2 liralık fiyat farkı yaptığını görürsek, onu 
hemen kendi köylümüze yansıtmaya özen gösterdik. 
Bununla da kalmadık; 2 500 - 3 000 metre yüksekli
ğe kadar hayvan alım merkezlerini kantarlarıyla bir
likte götürmeye başladık. O zaman ne gördük : Türk 
köylüsü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu köylüsü, ka
çak ihracat yapmaya veya kaçak ihracat yapanlara 
alet olmaya istekli değildir. Tam tersine, Devlet, hatta 
kaçakçıların biraz altında olanaklarla yanma geldiği 
zaman, hayvanını kaçakçıya değil, Devlete vermeye 
hazırdır. 

Böylelikle, şimdiden, sadece birkaç yerde yaptığı
mız deneme alımlarıyla, kurduğumuz deneme niteli
ğindeki alım merkezleriyle, Türkiye'nin, hayvan dış 
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alımından sağladığı döviz küçümsenemeyecek ölçüde 
artmaya başlamıştır. Bu deneyimizden ve bu deneyi
miz karşısında tümü ile hayvancılık yapan yurttaşla
rımızdan, o arada özellikle sınır bölgesindeki Doğu ve 
Güneydoğu Anadoludaki halkımızın davranışından al
dığım güvenle söylüyorum ki, Türkiye, yalnız birkaç 
yıl içinde sadece hayvan dışsatımı ile bile dış borç
larını belli bir zaman içinde ödeme gücüne mutlaka 
erişebilecektir. 

Sayın üyeler, bu planın, öncelikle, bunalımdan çı
kışı güvence altına alacak ve çabuklaştıracak bir plan 
olması gerektiğini ve o anlayışla hazırlandığını söy
lemiştim. Bunun için, şirazesinden çıkan ekonomimizi 
bir istikrar içine sokmamız gerekmektedir. Bu ne
denle, plan, bir yönüyle bir istikrar dönemi, ekono
miyi istikrara kavuşturma dönemi planı olacaktın Fa
kat, bu istikrarı sağlamaya çalışırken, Senatoda da 
belirttiğim gibi ve dünya önünde de belirttiğim gibi, 
bunun durgunluk getirici bir istikrar değil, dinamik 
bir istikrar olmasına, Türk toplumunun en zor koşul
lar ve en ağır ekonomik baskılar altında bile varlığını 
sürdüren dinamizminin gerektirdiği biçimde dinamik 
bir istikrar olmasına özen göstereceğiz. 

Bu plan, bir süre ara verilmesinden, birkaç yıl 
fiilen, bir yıl da hukuken ister istemez ara verilme
sinden sonra, demokratik planlama sürecine yemden 
dönüşü vurgulayan, belirleyen bir plandır bir yönüyle 
de ve kamuoyu önünde, demokratik kurallar içinde, 
bu planın uygulamasına katkıda bulunacak toplum 
kesimlerine de danışılarak hazırlanmış bir plandır. 

Bu planın içine, onun kâğıt üstünde kalmasını ön
leyecek güvenceleri, mekanizmaları da yerleştirmeye 
özen gösterdik. Bu özeni, uygulamada daha da çok 
gösterdik, göstermekteyiz ve göstereceğiz. 

Demokratik bir anlayış içinde, planımıza uygula
nabilirlik kazandırabilmek için, planın kâğıt üzerinde 
kalmasını önlemek için, bir demokratik plan disip
lini sağlamaya kararlıyız. Bunda da, kredi mekaniz
masını ve vergi mekanizmasını etkin bir araç olarak 
kullanabileceğimize inanıyoruz. Tabii, bu vesileyle, 
Yüce Meclislerin, vergi yasalarında zorunlu duruma 
gelmiş olan değişiklikleri bir an önce, eğer kusurları 
varsa, onlartn da giderilmesine yardımcı olarak, ge
çirmeye yardımcı olmalarını rica etmek istiyorum. 

Yine, bu Planın hedeflerine erişebilmemiz için, 
Türkiye'de spekülatif kazanç alanlarının verimliliğini 
hızla azaltmamız ve üretken yatırımı, spekülatif alan
lardan daha kârlı hale getirmemiz gereklidir. Plana 
bunun da araçlarını koymaya özen gösterdik. 

Yine, bu planın bir özelliği - Senatoda da belirtti
ğim gibi - kalkınmayı bir sayısal büyümeden ibaret 
saymamasıdır ve kalkınmanın da ötesinde, gelişmeyi, 
bir bütün olarak gelişmeyi, gelişme kavramını öngör
mesidir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan Tasarısı, kalkınmayı sa
dece somut sayılarla değil, aynı zamanda insan top
lumuna, insan ruhuna, insan kişiliğine, mutluluğuna, 
refahına ve sağlığına neler getirdiğiyle de ölçen bir 
büyüme anlayışına dayalı bir plandır. Onun için, ruh 
sağlığına, beden sağlığına, çevre sağlığına ve toplum 
sağlığına, ilk kez, gereken Özeni gösteren bir plan 
tasarısıyla huzurunuza geldiğimiz kanısındayım. 

Bu planın uygulamadaki bir başarı şansı da, bu 
planı hazırlayan Hükümetin yapısından gelmektedir. 
Hükümet, planı uygulamada, her biri başka yöne çe
kecek karşıt kanatlardan oluşmamaktadır; tam bir tu-
tarlık ve uyum içinde bu planı uygulamaya kararlı ve 
uygulayabilecek etkinlikte bir Hükümettir. 

Yine, 4 ncü Plan dönemi için hazırladığımız bu 
Planda, plan kavramına ve uygulamasına yeni boyut
ların da uygulamasına yeni boyutların da Türkiye için 
yeni boyutların da getirilmekte olduğunu düşünüyo
rum. 

Bir kere şunu belirtmek isterim ki, bazı yan plan
lama mekanizmaları kurmadan, bazı alanlarda da plan 
anlayışını gerçekleştirmeden bir gelişme planını tü
müyle uygulanabilir hale getirme olanağı yoktur. Onun 
için biz, bir bütün olan gelişme planına uygulanabilir
lik kazandırabilmek için, başka bazı planlamalar da 
yapmaya kararlıyız ve bunun ilk adımlarını atmaya 
da şimdiden başlamış bulunuyoruz. 

Örneğin; önümüzdeki ürün yılından başlayarak 
ilk sonuçlarını vermek üzere, bir «Tarım Üretim Plân
laması» hazırlığını Türkiye'de ilk kez yapmış bulunu
yoruz. Bu Tarım Üretim Planlaması tam uygulanma
ya başladığı zaman, Türkiye'de dışa satılamayacak 
ürünlerin dağlar gibi yığıldığı, ama dışa hudutsuz öl
çüde satılabilecek ürünlerin yetersiz kaldığı dönem 
inşallah kapanmış olacaktır. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Bu tarımsal üretim planlamasıyla ve genel gelişme 
planıyla birlikte, yine Türkiye'de ilk kez uzun dönem 
bir dışsatım planlamasına da yöneliyoruz. Bunu bazı 
kimseler o kadar yadırgıyorlar ki, âdeta uzun dönem 
dışsatım (ihracat) planlamasını, ticaret planlamasını 
daha doğrusu, ülkeye zararlı bir şey gibi görüyorlar. 

— 260 —• 



M. Meclisi B : 8 22 . İİ . 1978 O i 1 

Oysa, akıllı bir tüccar bile gelecek yılın öbür yılın 
piyasasını - eğer mümkün ise - görebilmek için her 
tedbire başvururken, bizim görünebilir makul bir ge
lecek süreci içerisinde hangi ülkeye hangi ürünümü
zü - tarımsal olsun, sanayi olsun - ne ölçüde satabi
leceğimizi, en az ne ölçüde satabileceğimizi şimdiden 
güvence altına almamız, herhalde ülkenin ve ekono
minin çok yararına olacaktır. Türkiye ilk kez bu Hü
kümet döneminde uzun vadeli ticaret anlaşmalarını, 
Türkiye'yi asla güç duruma sokmayacak, düşürmeye
cek koşullar içinde uzun vadeli dış ticaret anlaşmaları
nı yapmaya başlamıştır. Gerek tarımsal üretim plan
lamamız, gerek sınai üretim planlamamız bu uzun 
dönem dış ticaret planlamasıyla da bağlantılı ve 
uyumlu olacaktır. 

Yine Türkiye'de ilk kez bir beslenme planlama
sı çalışmalarına başlamış ve bunu hiç değilse kâğıt 
üzerinde sonuç aşamasına, Bakanlar Kuruluna gelebi
lecek aşamaya ulaştırmış bulunuyoruz. Böylelikle hal
kımızın daha az masraf ederek, daha yüksek düzey
de, daha sağlıklı biçimde nasıl beslenebileceğini de 
- tabii yararlanıp yararlanmamak herkesin isteğine 
bağlı kalmak üzere - bir plana kavuşturmak için bir 
çalışma yapmaya başlamış bulunuyoruz. 

«Sosyalist Planlama» diye bir söz duydum. Ha
yır, bu, bu tür bir planlamanın en başarılı örnek
lerini ben, demokratîkliğinden herhalde kimsenin kuş
ku duyamayacağı sosyal demokrat İskandinav ülkele
rinde gördüm. Kimseye zorlanmayan bir plan; fakat, 
«fkim neyi daha ucuza yiyerek, şimdiye kadar aldığın
dan daha yüksek besin maddeleri alabilir?» bunun 
hesabını yapmak ve üretimi de, gıda maddeleri üreti
mini de mümkün olduğu kadar buna göre planlamak. 
Bu yoldaki bir çalışmayı da plan olarak sonuç vere
bilecek aşamaya ulaştırmış bulunuyoruz. 

Yıllardan beri sözü edilen; ama.büyük ölçüde ih
mal edilen bir başka planlamayı da, yine Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planıyla birlikte uygulamaya 
koyma kararındayız. O da, Türkiye'nin fiziksel plan
laması, yani yerleşim düzeni planlaması, kentleşme 
planlaması, turizm açısından planlaması, tarım alan
ları açısından, sanayi kuruluşlarının yeri açısından ve 
çevre sağlığı açısından Türkiye'nin fiziksel planlama
sını da bu dönem içinde gerçekliğe eriştirmek umu-
dundayız. 

Öte yandan bu plan döneminin bir önemli özelliği 
de, plandaki ekonomik kalkınma hedefleriyle, eğitim 
politikamızın ve planımızın tutarlı olmasıdır, nitekim 
şimdiden o yönde adımlar atılmıştır. Türkiye'nin kü

çümsenemeyecek bir insan eğitme gücü potansiyeli 
vardır, fakat şimdiye kadar planın ekonomik kalkın
ma hedefleriyle eğitim politikaları arasında bağlantı 
kurulamadığı için bazı gereksiz, fazla eğitilmiş insan-
gücü gerektirmeyen alanlarda çok fazla insangücü 
eğitilirken, eğitilmiş insangücüne büyük gereksinme 
duyulan alanlarda eğitilmiş insangücü sayısı çok yeter
siz kalmıştır. Eğitim politikasıyla, gelişme hedefleri, 
kalkınma hedefleri arasındaki bu uyumsuzluğu da bu 
plan dönemi içinde büyük ölçüde giderebileceğimize 
inanıyoruz. Nitekim, şimdiden daha bu ders yılın
dan, hatta bir ölçüde ortaöğrenimden başlayarak plan 
hedeflerine uygun, kalkınma amaçlarımıza uygun dal
larda meslek eğitimine ve teknik eğitime ağırlık ve
rilmeye başlamıştır, işbaşında eğitime ve yaygın eğiti
me ağırlık verilmeye başlamıştır. 

Yalnız eğitim açısından değil, personel rejimi açı
sından da bir insangücü planlamasını yine bu dönem
de gerçekleştirmek umudundayız. Yoksa bu yapılma
dığı takdirde, tam planın kalkınma hedeflerine uygun 
bir eğitim politikası izlenmiş olsa bile yeterli ve gerekli 
bir personel politikası oluşturulmadığı için yine de 
plan hedeflerine erişilemeyebilir. 

Nitekim bugün Türkiye'de devlet bazı alanlarda 
yeteri kadar, hatta yeterinden çok uzman yetiştirdiği, 
teknik eleman yetiştirdiği halde, personel politikası
nın yanlışlığı ve çağdışılığı yüzünden kendi yetiştirdi
ği teknik personeli, uzmanları devlet hizmetinde çalış-
tıramamâktadır, bunların bazıları özel kesime veya 
bambaşka alanlara gitmektedir, bazıları da yurt dışına 
gitmektedir. Bu plan döneminde gelişme planının he
deflerine, gereklerine uygun bir insangücü planlaması
nı, eğitim politikasıyla da uyumlu olarak gerçekleştir
mek umudunda ve kararındayız. 

Yine bu dönemde ekonomik kalkınmayı savunma
mızla birlikte planlama kararındayız, özellikle bize 
karşı ambargo uygulanan dönemde bu zorunlu bağ
lantının kurulamamış, uyumun sağlanamamış olması 
büyük bir eksiklikti; biz bu plan döneminde umarız 
ki, müttefiklerimizin de katkısıyla, ekonomik yapımız
la savunma yapımız arasında bir uyum kurabileceği
mizi umuyoruz, bu yolda adımlar atmaya kararlıyız. 

Gene bu dönemde Tüfkiye'nin doğal kaynakları
nın, bu arada özellikle yeraltı kaynaklarının tam de
ğerlendirilmesine büyük özen gösterilecektir. Nite
kim, madencilik alanında öngörülen yatırım, Üçüncü 
Plan dönemine göre bir hayli yüksektir ve madenle
rimizi işleyerek satma ilkesine de uygulamada büyük 
özen gösterilecektir. 
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M. Meclisi B .:. 8 22 . İ î . 1978 O ı 1 

Yine Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi, gözleri 
ileri hedeflere yönelik olmakla birlikte ayağı yere 
basan, gerçeklere değen bir plan olduğu için, altyapı 
eksikliğinin giderilmesine büyük önem verecektir. Biz, 
fabrikanın makinelerini, çarklarını işletecek enerjiyi 
sağlayamadıktan sonra, veya ihraç edilebilir ürünleri 
yapsın diye kurduğumuz fabrikaların ürünlerinin satıl
ması için gerekli liman tesislerini kuramadıktan son
ra, o fabrikaların temelini atmanın, hatta o fabrika
ları bitirmenin ve hizmete açmanın hiçbir anlam taşı
madığını düşünüyoruz. Onun için öncelikle altyapı
ları, bir kere, bugünkü sanayimizin ağırlığını taşıya
bilir hale getirmek, ondan sonra' da sanayide yeni ve 
büyük atılımlar yapılmasını sağlayabilecek, kamçıla
yabilecek düzeye getirmek kararındayız. 

Onun için, bu plan döneminde, 4 ncü Beş Yıllık 
Planın uygulama aşamasında liman yapımına büyük 
önem verilecektir. Limanların genişletilmesine ve te
sisler bakımından tamamlanmasına, tarladan pazara 
ürün ulaşımını hızlandırmak ve en uzak yörelerdeki, 
en ihmal edilmiş yörelerdeki köylümüzün bile bir 
an önce artık, pazar ekonomisine, hatta dış pazar eko
nomisine açılmasını sağlamak üzere, bu işlere yöne
lik bir köy yolları politikasını uygulayacağız. Nite
kim şimdiden Doğu ve Güneydoğu Anadoludan baş
layarak bunu uygulamaya koymuş bulunuyoruz. 

öte yandan, altyapıların en önemlisi ve darboğaz
larımızın da en ağırı ve acısı olan enerji alanındaki 
yetersizliği gidermek üzere, 4 ncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında enerji ile ilgili yatırımlara en büyük, bel
ki de en büyük ağırlığı vermek kararındayız. 

Altyapı eksikliklerimizi giderirken, şimdiye kadar 
değerlendirilenin bir hayli ötesinde dış olanaklar da 
bulunduğu kanısındayız. Geride bıraktığımız yıllar
da bizden çok daha varlıklı bazı NATO ülkeleri, NA-
TO'nun altyapımı için sağladığı kaynaklardan, yar
dımlardan bizim yararlandığımızın çok daha ötesinde 
yararlanmıştır. Bizde NATO yardımı ile yapılan alt
yapılar çok yetersizdir. Üstelik yetersizle de kalmamış
tır, bunlardan ekonomik amaçlarla yararlanılması, ne
dense düşünülmemiştir. Oysa, NATO yardımı ile ya
pılan altyapıların mümkün olan durumlarda çok yön
lü olarak, çok amaçlı olarak kullanılması, NATO'nun' 
da gözettiği bir ilkedir, gözönünde tutulabilir bir il
kedir. Oysa iktidara, Hükümete geldiğimiz zaman gör
dük ki, NATO kaynaklarından da yararlanarak Tür
kiye'nin doğusunda ve batısında küçümsenemeyecek 
bir petrol boru hattı şebekesi kurulmuştur altyapı ola

rak, fakat bu yıllarca sivil amaçlarla kullanılmamış
tır, ilk kez bundan birkaç gün önce Hükümetimiz 
döneminde bazı ek tesislerin yapılmasıyla bu petrol 
boru hattı çift amaçlı bir altyapı olarak kullanılmağa 
başlamıştır. 

Bu plan döneminin bir başka özelliği de konuşma
mın başlarında belirttiğim gibi, Türkiye'nin tarihte 
bir kez daha çok önemli bir transit ülkesi durumuna 
gelmiş olmasını gözönünde tutarak, ulaşım konusuna 
ağırlık vermesi olacaktır. Bu Planla birlikte ve daha 
bu Plan yürürlüğe girmeden hükümetin son birkaç 
aylık tutumuyla birlikte, Türkiye'de yeni bir ulaşım 
politikası, çağın gereklerine, ülke koşullarına ve bir 
transit ülkesi olmamızın doğurduğu gereksinmelere 
uygun yeni bir ulaşım politikası ve yapısı bu Plan dö
neminde öyle inanıyorum ki büyük ölçüde oluşmuş 
bulunacaktır. Şimdiden deniz ve demiryolu ulaştırma
cılığının önemini artırıcı adımlar atmağa başlamış bu
lunuyoruz. Bunlarla bağlantılı olarak denizyolu ve 
demiryolunun artan önemi ve artacak olan önemiyle 
bağlantılı olarak dediğim gibi, özellikle köyleri pazar 
ekonomisine açacak karayolu bağlantılarına da ge
reken önemi vereceğiz ve yeni ulaşım politikamızı ay
nı transit yolu üzerinde bulunan tüm bölge ülkeleriy
le uyumlu, eşgüdümlü, biçimde oluşturmaya, uygula
maya çalışacağız. Bu konuda yaptığımız temaslar, bü
tün komşu ülkelerin ve bölge ülkelerinin böyle bir iş
birliğine ne kadar hazır olduklarını bize göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Plan döneminde izleyece
ğimiz gelişme politikasının bir özelliği de, gelişmenin 
her anlamda dengeli olmasıdır. Bu arada örneğin, ta
rımla sanayii birlikte geliştirmeye kararlıyız. Elbette 
asıl hedefimiz bir an önce Türkiye'nin gerçek ve güç
lü bir sanayi toplumu aşamasına ulaşmasıdır. Fakat 
o hedefe ulaşmak için, o amaca ulaşmak için tarımın 
şimdiye kadar olduğu gibi ihmal edilmesi gerektiğine 
asla inanmıyoruz. Tam tersine pek çok ülke gibi biz 
de tarımda üretimi hızla artırmak ve oradan alacağı
mız hızı, orada daha büyük ölçüde yaratabileceğimiz 
kaynaklan da büyük ölçüde sınaileşmeye aktarmak 
kararındayız. 

O arada yaygın ve dengeli bir kentleşme sürecini 
de yine bu plan dönemiyle birlikte başlatabileceğimize 
inanıyoruz. Bunun ilk adımını da, ilk Köy - Kent de
nemeleriyle atmaya başlamış durumdayız. Bu konuda 
başlangıçta acele etmeyeceğiz. Uygulamaları yerinde 
köylülerle birlikte göreceğiz, köylülerle birlikte değer
lendireceğiz. O değerlendirmelerin sonunda bu arada 
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yapacağımız planlara göre, Türkiye'nin her yerinde 
birden hızla köy - kentleşme sürecini başlatmış olaca
ğız. 

Köy - Kentlerin artık köylüyü göçe zorlayacak bir 
uygulama olduğunu, her halde kimse ciddiye alınma
ma riskini göze almadıkça tekrarlayamayacaktır. Çün
kü, en uzak köydeki köylüler bile böyle bir iddiaya gü
lüp geçmektedirler. Şimdiye kadar köylüyü göçe zorla
yanın, şimdiye kadar süregelen bozuk düzen olduğu
nu, düzensiz kentleşme olduğunu, tarım kesiminin 'ih
mali olduğunu, köylümüzden daha iyi bilen yoktur. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Tam ter
sine, köylüyü yerinden etmeksizin ona hem kalkınma
nın, hem de kentleşmenin, kent uygarlığına erişebilme
nin bütün olanaklarına bir an önce kavuşturabilmek 
için köy - kent sürecini hızlandırma kararındayız. 
Böylelikle kırsal alana altyapıları ve hizmetleri götü
rürken, kaynakları en verimli biçimde kullanma ola
nağını da bulmuş olacağız. 

Tarımı ve sanayii birbiri ile uyumlu ve dengeli ge-
liştirirken, aynı zamanda sınaileşmemize hız katacak 
biçimde geliştirirken, toprak reformunda arada yera-
lan gelişmelerin ve geçen zamanın bir ölçüde güçleştir
miş olmasına rağmen, bu plan dönemi içinde daha ger
çek boyutlarla uygulamaya başlayacağımızı umuyo
ruz. 

Türkiye'nin en çok ihmal edilmiş en önemli doğal 
kaynaklarından biri de, ormanlarıdır. Ormanların 
korunması ve geliştirilmesi yalnız orman varlığımızı 
daha iyi değerlendirmek için değil; takdir buyurursu
nuz ki, tarımsal üretimimizi artırabilmemiz için de 
gereklidir. Çünkü, ormanların azalması veya gereğin
ce gelişememesi yüzünden Türkiye her yıl pek çok de
ğerli toprağını yitirmiş olmaktadır. 

Dalha 'bu yıldan almaya başladığımız önlemlerle, 
uygulamaya başladığımız çözümlerle; Devlet ve or
man köylüsü arasımda birçok yerde verimli ve yapı
cı bir işbirliği kurulmaya başlamıştır. Bu işbirliğinin 
işlemeye başladığı yerifârde köylümüz artık ormana 
kendisime yabancı bir varlık gibi bakmaktan çıkmak
ta, onu öz malı, öz varlığı gibi görmektedir. 

Orman sanayileri devlet parasıyla birkaç kişiye 
ıkurduru'la gelmiştir şimdiye kadar; o dönem artıık 
kapanmakta, orman sanayiini devlet yardımıyla or
man (köylüsünün kuracağı dönem Türkiye'mizde baş
lamış olmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Orman koope
ratifleri iflas ediyor, itflas. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Büyük hedeflerden hiçbir ödün vermeksizin, o hedef
ler yolunda daha hızlı yürümekten vazgeçmekisiizin ve 
yolumuzu sapıtıırimaksızın; en basit, en küçük oflamak
ları, en kusa sürede sonuç verebilecek olanakları ön
celikle değerlendirmek kararındayız. 

Bu bakımdan başta gelen alanlardan biri, bizim 
görüşümüze göre, mayvancıMctıır. Dediğim gibi, hay
van dış saitıımını resmleştlirdiğiimiz oranda; Türkiye' 
mim döviz gelirli inamıllmayacak kadar artacaktır; bu 
yıldan - dediğim gfilbi - artmaya başlamıştır. 

Bir de hayvancılıkla ügil sanayileri hızla devreye 
sokacak olursak; haıyvaneılıktam, hayvan ve hayvan 
ürünleriînden Türkiye'min elde edebileceği gelir çok 
daha fazla artmış olacaktır. 

Oysa Türkiye'de çok basiıt teknoloji gerektiren. 
döviz (girdisi pek. az olan bu gibi tesislerün yapımı ba-
ğışlanairnayacafc kadar, akıl almaz derecede gecik
miştir. Örneğin; bir kısmı 1972'de bir kısmı 1974 veya 
1975'de başlayan yurdun muhtelif köşelerinde yapı
mına başlanan et kombinalarının yapımındaki ger-
çekleşjmıe oranı % 5 ile % 53 arasında kalmıştır. 

Biz, kaynaklarımızı - ne kadar kıt olursa olsum -
öncelikle et kombinalarının, yem sanayiiilerinıin, mam-
dibaların ve süt fabrikalarının, deri kuruluşlarımın, 
balıkçı ıbarımakılaırmın ve balıkçılıkla ilgii sanayi ku
ruluşlarının yapımına yönelteceğiz ve kısa sürede 
köylümüzün, hayvancılık yapan yurttaşlarımızın, ba
lıkçılarımızın yardımlıyla Türkliye'nlim döviz kazammıa 
gücüme büyük ölçüde katkı sapaniableceğine imanı-
yoruz. 

Öte yandan, bu planın, görünüşte mütevazı de ol
sa, bence, küçümısenemeyecek bür önemili hedefi de, 
bu plan dönemi içimde Türkiilye'yi gübre gereksinme
sini karşılamada kendii kendine yeterli duruma getJir-
ımektedir. Türkiye'yi, yağ gereksinmesini karşılamada 
kendi kendimi yeterli duruma getirmektedir. 

Türkiye'min uzum yıllar kendi tükettiği yağı dışa
rıdan getirtmek zorumda kalmış olması, ekonomimi
zin, sanayiimizin ve tarımımızın yapısal bozukluğuna 
en acı, en belirgin örneklerden biridir. Sık sık söy
lenir kÜ; Türkiye, yiyecek ihtiyacı bakımından kendi 
kendine yeterli, az sayıdaki ülkelerden biridir. Yağ 
gereksinmesini tümüyle karşılayabilecek bütün ürün
leri de Türküye kendisi yetiişiCirebifaektedir veya yetiş
tirebilecek durumdadır. Ona karşın yağ gereksinmesi' 
için dışarıya her yıl dünyanın dövizimi ödemek zonuınu 

dadıav 
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Türkiye'yi bu plan dönemlinde, gütbre için dışarı 
dlöMiız ödıetmıeıyeteielk, yağ için dışarı -döviz ödemıeyeoelk, 
bunlardan döviz .kazaniacak duruma getirmek kara
rındayız. 

Yine bu dönemde, Türkiye'min ikame sanayiiıiin 
yapısal aksaklıklarını elden geldiğince düzeltmek ve 
aılldaltıcı ilkaımie sanayilerini elden geldiği ikadar gerçek 
ikame sanayilerime dönüştürmek için mümkün olanı 
yapacağız. Türkiye'de ilbame sanayi olarak kurulan 
fabrikalardan çoğu dilhai ürünü iıkame etmiştir; fa-
iklat o nıilhaıi ürünü yapabilmek içlin, o kadar çok girdi 
lilthaiıhli sürekli bale getirmiştir kli, ikame sanayileri 
aiıitJtılklça Türkiye'min duş alımı (ithalatı) düşmek şöyle 
dursun, dalhıa büyük bir hızla arıtmaya devam etmiştir. 
filiz bu aldatıcı, döViiz tlülfcetlici, dış saitımı artırıcı ika
me sanayileri yenine, gerçeik iikamıe sanıayilerinıi gelliş-
tıirmek, var olanlarım yapısını da elden geldiği kadar 
ibuna göre düzeltmek kararındayız. 

Öte yandan, yenili sanayirnlizıiın üretim kapaslitesıini 
yiülkisıölltaııek ve bu kaipaisilteyi tam kullanmak, yine bu 
plan döneminde özenle üzerimde duracağımız kural
lardan biri olacaktır. Elbette yeni yatınımlar yapıla
caktır; falkait, eğer Türküye var olan sanayiinin kapa-
ısıiitesliınli tam olarak kullanışa, bir «Kire için neredeyse 
faiç yaltırım yapmadan bile sanayi üretiimıinıi bütyüik 
öflçüld'e artırabilir ve bu ürünlerden döviz kazanır 
dıurutmıa igeliöbli'llifu Bu yoldaki kararlılığımızı göi&teren 
aldıimları dıaha yenli plan dönemine gitmeden artmaya 
ibaşlanııiş bulunuyoruz. Örneğin, şıiımdiden Türkiye'de 
traktör dış alımım, ithalatını kısıyoruz ve yerli traktör 
yapımını büyük ölçüde hızlandırmaya başlamış, bur
nun önlemlerimi almış bulunuyoıruz. 

Bu plan dönemlinde imalat sanayiini güçlendirip, 
gelşıtirmeye büyük özen göstereceğiz. Ara mallar ve 
yaltırım maları yapan sanayileri bir an önce gerçek-
leşıtirereik, tamamlayarak veya yenlilerimi kurarak Tür-
ikiye'yii sanayide kenidi kendine çoik daha ileri ölçüde 
yeter duirıuma geitlirelceğliiz. 

Üreltîmıe bakıldığı vakilt,- bugün Türkiye'nin görü-
ınıenlin Üstünde bir sanayi kapaisitesli vardır; fakat onun 
dia ötesinde, görünmeyen bir teknoloji kapasiteli var
dır. Türkiye'de teknolojik alanda aşama yapabilecek 
bir ©ğlıtimÜş inisanıgüoü poıtansiyeDi vardır. Az da olsa, 
düzeyleri talkımından yeteri araştırma ve teknoloji 
öluışjtuırma kururmlarıırnız vardır. Fakat bunlara yeterli 
ömem verilmemiştir, bunlar ara'sında yeterli eşgüdüm 
sağlanmamıştır ve bunların araştırma ve teknoloji 
oluşturma yetenekleri, güçleri hayata, ekonomiye 
yelterinüe yanisıtıtaaimıiştır ve Türküye' en ileri tekno

lojileri gerektiren ibazı sanayi dalarında bile başarı 
ile üretim, yapabildiği 'halde, çolk basit ıtekıniolojıli bazı 
sanayi kuruluşlarını nerede ise anahtar teslimi dışarı
dan almaya deVaim dtmekıtedıir. Haıtta son yılların 
döviz kıtlığı ve iç ikaynalk kıldığı karşısında, ne kadar 
ağıır kloşullu olursa olsun, kredi ile bir fabrika önıe-
riildlimi, Türkiye'de yapılır mı, yapılmaz mı diye bak
madan, onu anahtar tesiiımli dışarıdan getirme eğili
mi maalesef yaygınlaşmıştır. Bunun çok acı örneklle-
rlini görüyoruz;. Oysa bir ülkemin gelişme yollunda 
keiki en büyüik potansiyeli teknoloji potansiyelidir. 
Bir ülkenlin gelişirken bağıımlsızlığımı güçlendirelbillme-
sıinin temel koşulu, teknoloji alanında ilerleyebillme-
>sii, teknoloji gücümü artıraJbilmesidir. Biz- Dördüncü 
Beş Yılık Plan dömömıinde, buma inandığımız içüın-
diir ıfci, Türbiye'nlin teknoloji alanında da bağımisız-
lığını artırmasına ve atılım yapmasına özen gösterme 
kararındayız. 

Bu plan döneminde bir yandan tasarrufları artır
mak, bir'yandan da artan tasarrufları daha büyük öl
çüde üretken yatırımlara yöneltmek kararındayız. 
Tasarrufları artırmanın ve üretken yatırımlara yö
neltmenin elbetteki bilinen, klasik araçlarından biri, 
vergi politikasıdır. Huzurunuza bir süre Önce gelmiş 
bulunan fakat, maalesef engellenen vergi tasarıları
mız bir yönüyle de bu amaçla hazırlanmıştır. Fakat 
biz, tasarrufu artırma ve artan tasarrufu üretken ya
tırımlara daha büyük ölçüde yöneltmek için yalnız 
vergi aracıyla da yetinmeyeceğiz. Gönüllü tasarrufla
rı ve bu gönüllü tasarrufların yine gönüllü olarak 
üretken yatırımlara yönelmesini özendirmek için de 
elimizden geleni yapacağız. Bu amaçla Türkiye'de 
güçlü ve demokratik bir kooperatifçilik kesimini ve 
geniş bir halk sektörünü, halk kesimini etkinleştirmek 
kararındayız. 

Kaynaklarımızı en iyi biçimde kullanmak, kaynak 
kullanımında savurganlığı önlemek ve aynı zamanda 
gerek üretici ve gerek tüketici halkı korumak için bu 
plan döneminde yeni bir pazarlama düzeni oluştur
maya kararlıyız; nitekim, bunun somut adımlarını 
daha bu yıldan atmaya başlamış bulunuyoruz. Bu, 
üretimi özendirecek ve kaynak tasarrufunu sağlaya
cak bir pazarlama düzeni olacaktır; hem üreticiye da
ha çok kazandıracak, hem de tüketici için hayat pa
halılığını önleyecek bir pazarlama düzeni olacaktır. 
Bu amaçla piyasanın düzenlenmesinde kamu kuru
luşlarının, yerel yönetimlerin ve kooperatiflerin etkin
liğini artırmaya kararlıyız, nitekim, daha bu yıldan 
bu yolda önemli ve etkin adımlar atmış bulunuyoruz. 
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Pazarlama ve iç piyasa düzenindeki bu değişiklik
ler, iç piyasa düzenindeki bu değişiklikler özel girişi
mi engelleyici olmayacaktır, tam tersine, özel girişi
mi daha yapıcı ve daha yararlı işler duruma getire
cektir. 

Yine bu plan döneminde, öteden beri benimsedi
ğimiz bir ilkeye uymaya, elden geldiğince uymaya 
özen göstereceğiz. «Elden geldiğince» diyorum; çün
kü, sanayimizin var olan yapısı, elbette bir ölçüde sı
nırlayıcı bir etken olacaktır; o da, devlet kesimiyle 
özel kesimin hiç değilse bundan sonraki yatırımlar 
için birbirinden tamamiyle ayrılması olacaktır. 

Biz, bazı stratejik ve kilit sanayilerde devlet ön
cülüğünü, devletin o alandaki herhangi bir özel giri
şime katılması anlamında almıyoruz. Bunu, o an
lamda yorumlayanlar, o anlamda uygulamak isteyen
ler bulunduğunu bildiğim için söylüyorum. Yani bir 
sanayi alanına, kilit sanayi olarak görülen bir alanda 
devlete öncülük görevi verilecek ve bu öncülük göre
vinin gereği olarak da o alanda ne kadar özel teşeb
büs kurulursa, devlet teşebbüsü hepsine ortak olsun 
denecek. Bu, devletçiliği de, özel teşebbüsçülüğü de 
yozlaştırmanın en açık, en kolay yoludur. Ne devlet 
sektörü, devlet sektörünün sorumluluğunu bilir bu 
durumda; ne de özel sektör, özel sektörün sorumlu
luğunu bilir. Devletin öncülük yapacağı alanlar, özel 
sektöre ne ölçüde açık bırakılacaktır? Bunun kuralları 
belli olacaktır; o kurallar içinde devlet, öncülüğünü, 
karma girişimler içinde değil, kendi başına yapacak
tır. Aslında bu, toplum yararına rekabeti kamçılamak 
için de yararlıdır; çünkü, yılların uygulaması, Türki
ye'nin bozuk düzeni içindeki yılların uygulaması gös
terdi ki, özel sektörün kendi içinde sağlıklı bir reka
bet mekanizması işletme olanağı yoktur. Başka ülke
lerde, kapitalist ülkelerde; kapitalizmin de kendi ku
ralları vardır, o kurallara uygun olarak çalıştığı ülke
lerde rekabet halk yararına işler. 

Bizıde nedense, rekabet büyük sermaye yararına 
işler. Onun için Türkiye'nin düzeni ve ekonomik ya
pısı içinde özel sektörün kendi içindeki rekabetin ger
çekleşemeyeceği, toplum yararına olamayacağı görül
müştür. Ama kuralları önceden belirlenmek koşulu 
ile devlet sektörü, halk sektörü ve özel sektör arasın
da rekabet oftami yararlandığı zaman bunun hem ül
ke yararına, hem halk yararına, hem de özel sektör 
yararına bir rekabet olacağına inanıyoruz. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan özel girişimi engelle
yici bir plan değildir. Tam tersine hele uygulamada 
görülmektedir ve görülecektir ki, Hükümetimizin tu

tumu gereği özel sektör hangi alanlarda, ne biçim, ne 
tür, ne ölçüde yatırım yapmak güven vericidir; han
gi alanlarda yatırım yapması kârlı olmayacaktır; bun
ları eskisine oranla çok daha iyi görebilir, önceden 
görebilir, hesabını ona göre yapabilir durumda olacak
tır? Planda özel sektör için belli bir yatırım hedefi 
gösterilmiş olması, özel sektör yatırımlarının o hedef
le sınırlanacağı anlamına asla gelmemektedir. Bu sa
dece bir tahmin, bir varsayımdır. Eğer plan hedef
leri doğrultusunda özel sektör o .hedefleri aşabilecek 
olursa, bunu Hükümet olarak ancak şükranla karşıla
yacağız. 

Vergi düzeninden ve pazarlama düzeninden baş
ka kredi düzeninde de köklü değişiklikler yapmak ka
rarındayız. Bunun bir kısım yasaların bildiğiniz gibi 
hazırlamış ve Meclise sunmuş bulunuyoruz. Böyle
likle kredi mekanizması da tasarrufları, kaynakları 
üretken yatırımlara, plan disiplini içinde yöneltmenin 
etkin araçlarından biri olacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın kâğıt üzerinde bırak
mayacağı, kesinlikle uygulayacağı ve uyacağı önemli 
ve insanca bir hedef de, bir ilke de, sosyal adalet il
kesidir. Bu konuda planı kâğıt üzerinde bırakmayaca
ğımızı, Hükümetimize güvenerek söyleyebiliyorum. 
Çünkü, kâğıt üzerinde bırakmayacağımızı ve buna 
kararlı olduğumuzu, bu yılın sosyal adalet yönünde 
adımlar atmayı son derece de güçleştiren ağır ekono
mik bunalım koşullarına rağmen göstermiş bulunuyo
ruz. Nitekim ağır ekonomik koşullarına karşın, Türk 
- tş'le yaptığımız Toplumsal Anlaşma'ya, kamu sek
törünün bütün toplu sözleşmelerinde uyarak, bir yan
dan Türkiye'yi bir grevler ülkesi durumundan çıkar
mış bulunuyoruz çok şükür, bir yandan da işçilere 
önemli, fakat dengeli ücret artışları sağlamış bulunu
yoruz. 

Yine bu yılın son derece de ağır ekonomik ko
şullarına karşın, köylümüze, çiftçimize gerçekçi, hem 
gerçekçi, hem de yüksek gelir getirici bir tarım des
tekleme politikası uygulamış bulunuyoruz. Geride bı
raktığımız üç yıla bakılacak olursa, bu yıl tarım des
teklemesi için ödenen paralar, sağlanan kaynaklar, tes
pit edilen taban fiyatları görülecektir ki; geride bırak
tığımız üç yılla, bazı ürünlerde kıyaslanamayacak ka
dar yüksektir ve tümüyle bütün ürünlerde de geride 
bıraktığımız üç yıldan bir hayli yüksektir. 

Yine bu Plan döneminde sosyal güvenliği topluma 
yaygınlaştırma kararındayız. Daha bu yıl Meclis tati
le girmeden önce yüksek onayınızla kabul gören ve 
yürürlüğe giren bazı yasalar bu yönde belirgin adım-
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lar öluşturaıuştur. Ayrıca kooperatifçiliği hızla yay-
gınla^tınrken, kooperatifçilikle bağlantılı olarak Sos
yal Sigortaların kapsamına köylülerimizi de almak, 
ayrıca Tarım Sigortasını da gerçekleştirmek kararında
yız. 

Yine bu plan döneminde şimdiye kadar yalnız sır
tı sıvazlanan; bazen bir ölçüde günü kurtarılan; ba
zen günü bile kurtarılmayan esnaf ve sanatkâra etkin 
biçimkie yönelmek kararındayız. Esnaf ve sanatkârı 
sadece hızlı gelişme ve teknolojik değişim süreci için
de bir dala ucu ucuna tutunur durumda değil, kendi 
ağaçlarını yetiştirir durumda görebilmek istiyoruz Hü
kümet olarak. 

Onun için, esnaf ve sanatkârın teknolojideki ve 
pazarlama tekniklerindeki değişikliklere hızla uyabil-
mesirii Devlet olarak sağlamak ve kolaylaştırmak için 
elimizden geleni yapmaya, onları daha ekonomik an
lamda rasyonel boyutlu işletmeler kurmak için bir ara
ya gelmeye özendirmeye kararlıyız. 

Bu Plan döneminde, konut sorununun en azından 
hafifletilmesi gerektiği kanisındayız; bunun için eli
mizden geleni yapacağız. Hem bu sorunun patlama 
noktasına vardığı yerlerde konut sorununun üzerine 
eğileceğiz; hem de doğrudan doğruya kaynağında eği
leceğiz. Bu amaçla arsa maliyetlerini düşürücü bir 
arsa politikası izleme kararındayız. Konut maliyetini 
düşük tutmak için gerekli düzenlemeleri, hazırlıkları 
şimdiden yapmaya başlamış bulunuyoruz. 

Kira denetimi için yasa hazırlıklarımızı yapmış 
bulunuyoruz. 

Lojman yapımını, özellikle son aylarda ek kay
naklar ayırarak büyük ölçüde hızlandırmış bulunuyo
ruz, 

Ayrıca, önümüzdeki yıllarda yıkıp yapma yerine, 
yeni yerleşim birimleri oluşturma politikasını daha 
etkin biçimde uygulamak kararındayız. 

'Konut sorununun kaynağında çözümü içinse, Köy
kent sürecini hızlandırmak; böylece, köylerden kent
lere göçün hızını kendiliğinden kesmek suretiyle ge
reken çözümü bulmuş olacağız. 

Sayın milletvekilleri; bu dönemde sosyal adaleti, 
yalnız insanlar ve toplum kesimleri arasında değil, böl
geler arasında da öncelikle gözetmek kararındayız ve 
bu kararlılığımızın somut kanıtlarını, inandırıcı belir
tilerini daha bu yılki Hükümet icraatıyla da vermeye 
başlamış bulunuyoruz. 

Hiç kuşkusuz, ülkemizin göreceli olarak gelişmiş 
bölgelerinde de az gelişmiş yöreler vardır, hem de çok 
az gelişmiş yöreler vardır, ama Doğu ve Güneydoğu 
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j Anadolu'nun bu bakımdan ayrı bir özelliği veya ayrı 
I özellikleri bulunmaktadır. Bir kere, Doğu ve Güney-
I doğu Anadolu'da gelişmemiş yöreler istisna değildir, 
I gelişmiş yöreler istisnadır diğer baZı bölgelerimizden 

farklı olarak. Yine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
I göreceli olarak nispeten gelişmiş sayılabilecek yöre-
I leri de gelişmiş bölgelerdeki gelişmişlik düzeyinin bir 
I hayli altındadır. Yine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
I nun bir özelliği de, bu bölgemizde yer yer feodal bir 
I yapının veya yarı feodal bir yapının hâlâ bir ölçüde 
I sürmesidir. 

I Bu özellikler gözönünde tutulduğunda görülür ki, 
I gerek ulusal birliğimiz ve ülke bütünlüğümüz açısın-
I dan, gerek gelişmenin bütünlüğü ve adilliği açısından, 
I gerek demokratik açıdan Doğu ve Güneydoğu Ana-
I dolu'nıın hızla ve çok yönlü olarak geliştirilmesi özel 
I bir önem taşır Türkiye için. Dördüncü Beş Yıllık Kal-
I kınma Planı bu anlayış içinde hazırlanmıştır. 

I Üstelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kendi 
I doğal olanakları bu bölgemizin gelişmesine büyük hız 
I katacak nitelikte ve zenginliktedir. Bunun şu açıdan 
I önemi vardır. Aşağı yukarı her ülkenin az gelişmiş ve-
I ya gelişmemiş bölgeleri vardır. O bölgeleri kalkındır-
I mak için sürekli olarak gelişmiş bölgelerden oralara 
I kaynak aktarma gerekir, Oysa ilk hız devletçe veril-
I dikten sonra ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
I kendi olanakları bir kez tam gücü ile harekete geçtik-
I ten sonra, o bölgemiz, başka bölgelerden ve yöreler-
I den kaynak isteyen değil, Türkiye'nin tümüne daha 
I çok kaynak sağlayan bir duruma gelmiş olacaktır. 
I (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Onun için bir süre bu bölgeye gerekli kaynakların 
I yöneltilmesini Hükümetimiz, yalnız bölgeler arası ada-
I let açısından değil, yalnız Doğu ve Güneydoğu Ana-
I dolu'yu kalkındırmak açısından değil, tümü ile Tür-
I kiye'nin gelişmesine hız katmak açısından da gerekli 
I görmektedir. 

j Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kendi doğal 
I; zenginlikleri, kaynakları ve olanakları küçümseneme-
I yecek kadar çoktur ve büyük boyutlardadır. Örneğin; 
} bu bölgemizdeki su kaynakları bazı bakımlardan, baş-
I ka bölgelerle kıyaslanamayacak kadar geniş olanaklı-
I dır, bu kaynaklar değerlendirildiği oranda, şimdi ço-
I ğu yerlerinde ancak tek kültür, Mono - kültür yapılan 
I bu bölgemizin halkı değişik tarım kültürlerine geçebi-
I lecektir, bu bölgemizde yetişen tarımsal ürünlerin çe-
\ şidi birdenbire artacaktır. 
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Bu bölgemizde zengin kömür. kaynaklan vardır, 
başka zengin maden kaynaklan vardır. Bu bölgemiz 
bütün Orta - Doğu'yu besleyip «Daha da yok mu» 
diyebilecek kadar zengin bir hayvancılık potansiyeli
ne sahiptir. 

Bu bölgemiz - sigara içen bir kimse olarak, güve
nerek söylüyorum - yalnız Türkiye'nin değil, belki 
dünyanın en güzel tütününü yetiştiren bölgemizdir. Bu 
bölgenin turizm potansiyeli, Türkiye'nin - her yerinden 
değil - birçok başka yerlerinden daha yüksek düzeyde
dir ve belki bunların hepsinden daha önemli olarak 
da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun jeopolitik ola
nağı, hem bu bölgenin, hem de tümüyle Türkiye'nin 
hızlı gelişmesi bakımından çok büyük önem taşımak
tadır. 

Bu durum karşısında, Hükümetimiz Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planını hazırlarken, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu için, plan içinde özel planlar hazır
lamak gibi suni yollara gitmeyi düşünmemiştir; özel 
fonlar ayırmak gibi gereksiz ve yetersiz yollara gitme
yi de düşünmemiştir. Çünkü, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı temel felsefesiyle ve önde gelen amaç
larıyla ve araçlarıyla öncelikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun kalkınmasına yönelik olarak hazırlanmış
tır ve bunun kâğıt üzerinde kalmayacağı da şu 10 ay
lık Hükümetin en dar olanaklar içinde bugüne dek 
izlediği tutumdan bellidir. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın üyeler, Türkiye'nin en büyük doğal olana
ğı daha önce de belirttiğim gibi jeopolitik konumu
dur. Bu jeopolitik konumunun önemi de en çok Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da belirginleşir. Çünkü 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimiz dünyanın en 
geniş ve en zengin - bazısı en geniş, bazısı da en zen
gin - pazarlarına komşudur. Bir yanda tüketim mad
delerinden çoğunu Türkiye'den alabilecek varlıklı 
Orta Doğu ülkeleri vardır o illerimizin yanı başın
da. Bir yandan da gittikçe zenginleşen ve fizik olarak 
sınırsız denebilecek bir Sovyetler Birliği pazarı vardır. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri, coğrafi anlamda 
fizik olarak bu ülkelere komşu veya en yakın illerdir. 
Dolayısıyla ulaşım kolaylığının da sağlanacağı olanak
larla bu bölgede kurulacak sanayilerin ürünleri için 
ve bu bölgede yetişecek tüm tarımsal ürünler veya 
hayvanlar için hemen el uzatıldığında erişilebilecek 
hazır pazarlar vardır. Bu bölgenin jeopolitik önemini 
bu açıdan vurgulama gereğini duyuyorum. 

Bu anlayışladırki biz, sınır ticaretini özendirmek 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak için de elimizden ge- I 
m yapmaya kararlıyız. Bölgenin çok yönlü gelişmesini I 
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hızlandırıcı projelere bu kalkınma döneminde kesin 
öncelik verilecektir. Bunun başında elbette çok yönlü 
bir gelişme projesi olarak Aşağı Fırta Projesinin ve
ya projeler demetinin mümkün olan en büyük hızla 
ilerlemesi gelecektir. Aşağı Fırat Projesini veya pro
jeler demetini hızla gerçekleştirirken, Keban'da oldu
ğu gibi sorun yaratacak biçimde değil, tüm bölgenin 
ve tümüyle Türkiye'nin srounlarının çözümüne katkı
da bulunacak biçimde bu projeleri hızlandırmaya ka
rarlıyız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, şimdiye kadar Türkiye'nin gelişme
si, dışalıma (ithalata) dayanmanın ve Batı'ya bağım
lılığın kaçınılmaz olduğu varsayımına dayandırılmış
tı. Ulaşım ağımız bile bu varsayıma göre oluşturul
muştu. Eğer Doğu ve Güneydoğu Anadolu geri kal
dıysa, ne halkının tembelliğinden veya yeteneksizliğin-
dendir, ne de doğal olanaklarının yetersizliğindendir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geri kalmış olması
nın tek nedeni, dediğim gibi, Türkiye'nin ancak dışa
lıma (ithalata) dayalı olarak gelişebileceğinin sanıl
mış olmasından ve Batı'ya, münhasıran Batı'ya bağım
lılığının kaçınılmaz olduğunun sanılmasından ileri gel
miştir. Onun için bağımlılığı azaltmaya, bir başka de
yişle bağımsızlığı güçlendirmeye, her alanda bağım
sızlığı güçlendirmeye, dış ekonomik ilişkilerde çok 
unsurlu dengeye ve dışalımdan çok dışsatıma ağırlık 
verildiği oranda Türkiye'nin doğusunun ve güneydo
ğusunun önemi ve değeri artmış olacaktır ve artmak
tadır; olanakları da daha kolay değerlenidirilebilecek-
tir ve değerlendirilmektedir. 

Bizim bu bölgeye verdiğimiz önem, ne bölgeci
lik anlayışına dayanmaktadır, ne de bölgecilik heves
lerini tatmin gibi bir arzuya, bir eğilime daynmakta-
dır. Bizim bu bölgeye verdiğimiz önem, bu Kalkınma 
Planıyla verdiğimiz, Hükümet olarak verdiğimiz ve 
vermeye devam edeceğimiz önem, tümüyle ülkenin 
dengeli ve daha hızlı gelişmesini sağlama isteğimizden 
kaynaklanmaktadır. Yine bizim bu bölgeye verdiği
miz ve vereceğimiz önem Türkiye'nin bağımsızlığını 
daha sağlam ekonomik temellere ve yapıya dayandır
ma isteğimizden kaynaklanmaktadır; Ulusal birliğimi
zi ve ülke bütünlüğümüzü pekiştirme isteğimizden 
kaynaklanmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolunun daha hızlı kal
kınmasına mütevazi fakat kısa sürede büyük sonuç
lar verebilecek alanlarda başlayacağız; hayvancılık 
yapan, tütün yetiştiren ve başka ürünler yetiştiren bu 
bölge köylüsünü kalkındırmakla ve ülke ekonomisine 
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daha büyük katkıda bulunabilir duruma * getirmekle 
İşe başlayacağız .-> Nitekim bu alanda bu. yönde işe şim
diden başlamış bulunuyoruz - ve çabamızı enerji, su
lama, üretim ve smaileşme potansiyelini bu bölgede 
tam değerlendirmekle sürdüreceğiz. 

Hükümetimiz Doğu ve Güneydoğu Anadoluya 
kuşku ile değil, güvenle bakan bir yaklaşım içindedir 
ve yönetim anlayışı bakımından da şimdiden Doğu 
ve Güneydoğu Anadoluyu bir sürgün yeri olmaktan 
çıkarmaya, kamu görevlileri için yeteneklerini asıl is
patlayacakları, ispatlamaları gereken yer olarak de
ğerlendirmeye başlamıştır .(CHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, Türkiye'de demokratik anlamda ve öl
çüler içinde bir düzen ve yapı değişikliğinin başladığı 
dönemi de vurgulayacaktır. Bence, Türkiye'de artık 
ekonomik ve sosyal anlamda düzen değişmeli midir, 
değişmemeli midir tartışmasının kesinlikle kapanması 
gerekir. Elbette herkes ve her parti değişik türde bir 
düzeri değişikliği, farklı bir düzen değişikliği isteyebi
lir. Zaten değişik partiler, birbirinden farklı düzen de
ğişiklikleri isteyecekleri, istedikleri içindir ki demokra
tik rejimde çok parti vardır. Her halde düzende bir 
değişiklik yapılması gerektiği artık inkâr edilemez 
duruma gelmiş olmalıdır. Çünkü, süre gelen ekono
mik ve toplumsal düzenin, 1977 yılında Türkiye'yi 
nereye getirmiş olduğu bellidir. Hangi partiden olur
sak olalım, hangi siyasal sosyal düşünceden olursak 
olalım, o düzenle ve o düzenin kuralları içerisinde 
saplandığımız bunalımdan, yine aynı düzenle ve aynı 
kurallar içerisinde kurtulamayacağımız belli olmuştur. 

Onun için bence, toplumun gereksinme duyduğu 
bu aşamada, düzenin değişip değişmemesi değil, nasıl 
bir düzen değişikliği olduğu noktasında toplanmalıdır. 
Bizim gerçekleştirmeye başlayacağımız ve bir ölçüde 
daha bu yıldan gerçekleştirmeye Hükümet Programı 
doğrultusunda gerçekleştirmeye başladığımız düzen de
ğişikliği, demokrasiyi sınırlayan değil, demokrasiye 
daha çok güç ve etkinlik kazandıran bir değişiklik 
olacaktır. Özel girişimi engelleyen değil, plan disip
linini, demokratik plan disiplinini içerisine alan ve 
ülke yararına değerlendiren bir düzen değişikliği ola
caktır ve bu Plan döneminde aynı zamanda ekono
mik ve sosyal devlet demokrasi kurallarına uygun ola
rak Türkiye'mizde oluşmaya başlayacaktır. Bunun 
gereği olarak yerel yönetimlerin yetkileri genişletile
cektir, kamu yönetiminde aşırı merkeziyetçilikten 
kurtulma sürecine bu Plan döneminde hızla girilecek-
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tir. Halkın plan hazırlamasına, uygulanmasına ve ge
nellikle ekonominin ve ülkenin yönetomine katkı ola
nakları demokrasi anlayışımızın gereği olarak hızla ar
tırılacaktır. Türk - İş ile yaptığımız Toplumsal Anlaş
ma, bu konudaki kararlılığımızı göstermektedir. Ola
ğanüstü toplantı sırasında kabul buyurduğunuz yetki 
yasası gereğince hazırlamış olduğumuz ve yakında 
Hükümette görüşeceğimiz bir yasa gücünde kararna
mede ayrıca kamu kesiminde, kamu işletmelerinde iş
çilerin, tüm çalışanların yönetime etkin biçimde katıl
masını sağlayacaktır. Ayrıca destekleyeceğimiz halk 
kesimiyle de, halkın ekonomideki etkinliği, dolayısıy
la siyasal gücü ve etkinliği artmış olacaktır. 

Planda öngörülen sayısal hedefler bugün için yük
sek görülebilir hedeflerdir; ama plan döneminin ikin
ci yarısında belki de aşılabilir hedeflerdir. Henüz ya
pıyı ne ölçüde değiştirebileceğimizi kesinlikle kestire
bilecek durumda olmadığımız için, bazı hedefler aşı
rı bir ihtiyatlılıkla plana konmuştur. Örneğin: Turizm 
gelirlerinden, dövizle ilgili turizmden beklediğimiz dö
viz geliri olarak plana konan hedef, aşırı ölçüde mü-
tevazi bir hedeftir bence. Dışsatım gelirlerimizle ilgi
li olarak Plana konan hedef, aşırı mütevazİ bir he
deftir. Eğer biz dışsatımda ve turizmde düşündüğümüz 
önlemlerin yarısını uygulamaya geçirebilirsek, bu Plan 
hedeflerinin aşılabileceği kanısındayım. 

Örneğin: Dışsatım konusunda, 5 yıl sonrası için 
Planımız, dediğim gibi mütevazi bir görüşle 
5 400 000 000 dolarlık bir hedef öngörülmüştür. Oy
sa, Türkiye gibi bir ülke bunun çok üstüne çıkabilir. 
Senatoda da bir örnek verdim; 1965 yılında Türkiye' 
nin dışsatımdan elde ettiği gelirle Milliyetçi Çin'in 
(Tayvan'ın) dışsatımından elde ettiği gelir eş düzeyde 
idi (ikisi de 400 milyon doların biraz üstündeydi), 
ama 1977 yılı sonunda Türkiye'nin dışsatım geliri 
1965'den o yana 400 küsur milyon dolardan ancak 
1 milyar 750 milyon dolara yükselebilmişken, Tayvan' 
in dışsatım geliri 8 milyar doları aşmıştı, dünyanın 
pek çok ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmadığı halde 
ve olanakları bizden sanırım çok daha sınırlı olduğu 
halde. Onun için ben bu Plandaki önemli alanlara iliş
kin bazı hedefleri de aşabinleceğimize inanıyorum, hiç 
değilse bunu umuyorum. 

Sayın üyeler, hem bunalım sürecinden bir an ön
ce çıkabilmek için, hem de Türkiye'yi Atatürk'ün gös
terdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne, o yüce he
defe eriştirebilme yolunda hızla ilerleyebilmek için, 
Türkiye'nin artık ulusal atılım dönemine girmesi ka
çınılmaz olmuştur. Bu dönemin, böyle bir ulusal atı-
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lım .döneminin çok başarılı sonuçlar vereceğine inanı
yorum, Çünkü, Türk Ulusunun üstün yeteneklerine, 
tarih boyunca kanıtlanmış üstün yeteneklerine güve
niyorum ve Türkiye'nin hem doğal kaynaklarının, hem 
de jeopolitik olanaklarının bize bu yönde büyük hız 
katabileceğine inanıyorum. 

Bu Plan döneminde halk yatırımlarıyla, Köy -
Kentlerle, turizmle, yeni bir kredi ve umarız ki, ka
nunu geçerse yeni bir vergi düzeniyle, Türkiye'nin 
jeopolitik olanaklarının değerlendirilmesiyle ve Tür
kiye'nin teknoloji alanında yapabileceğine inandığım 
atılımlarla ülkemizde yeni dinamizm kaynaklan hare
kete geçmiş olacaktır ve o zaman Türkiye'nin gelişme 
hızının şimdi görülebilenin, sezilebilenin de ötesine 
varacağına inanıyorum. 

Sayın üyeler, bu Plan bağımsızlığın ve dolayısıyla 
milliyetçiliğin çağdaş anlamda gerçek temeli olarak 
ekonominin bağımsızlığını arttırmayı görmektedir, bu
na yönelmektedir. Bu yönüyle Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, çağdaş anlamda gerçek bir milliyet
çilik anlayışını yansıtmaktadır. Bu Plan milliyetçi bir 
plandır, bu Plan ülkemizin bağımsızlığını güçlendiri
ci bir plandır, bu Plan demokrasiyi etkinleştirici bir 
plandır ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı belli 
bölgeleri değil, tümüyle yurdu dengeli olarak geliştir
meyi öngören ve sınırlı zümreleri değil, bir avuç insa
nı değil tümüyle Türkiye'mizin halkını refaha ulaş
tırmayı ve mutlulaştırmayı öngören bir plandır. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Hükümet adına sunuş konuşması olarak Sayın 

Başbakan tarafından yapılan konuşmanın süresi 2 
saat 35 dakika olmuştur. 

Gruplar adına yapılacak konuşmalardan sonra, 
şahısları adına konuşmak üzere söz alan sayın üyele
rin isimlerini okuyorum: 

Sayın Özer Yılmaz, Sayın Bahri Dağdaş, Sayın İb
rahim Vecdi Aksakal, Sayın Ali Gürbüz, Sayın Mehmet 
Irmak, Sayın Mehmet Yusuf Özbaş, Sayın Turan Kocal, 
Sayın Erol Yeşilpınar, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın 
Nedim Tarhan, Sayın Yakup Üstün, Sayın Halil Ka-
raatlı, Sayın Çağlayan Ege, Sayın Ahmet Sayın, Sa
yın Mehmet Emin Dalkıran. 

. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Demirel, buyu
runuz efendim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

AP GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 
{İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda, daha sonra Cumhuriyet Se
natosunda konuşulduktan sonra, bugün Millet Mec
lisinde konuşulmaya başlanmıştır. 

Kalkınma planları, planla kalkınmayı, demokratik 
planla kalkınmayı kendilerine yol olarak seçmiş bulu
nan ülkelerde, bir memleketin beş senelik kaynakları
nı yönlendirmek, darboğazlarını giderebildiği ölçü
de gidermek, yeni darboğazlar meydana gelmesini ön
lemek bakımından fevkalade büyük önem taşır. Bun
dan beş sene sonra veya on sene sonra geçmişten şi
kâyet etmemek için veya bu şikâyetleri asgari mana
da azaltmak için, asgariye indirmek için mutlaka bu 
planların iyi yapılması, iyi değerlendirilmesi lazımdır. 
Gayet tabii ki Meclislerin en önemli işlerinden birisi 
ve başta geleni, Milletin kaynaklarını, milletin en acil 
ihtiyaçlarına tevcih etmektir. Bu itibarla Dördüncü 
Beş Yıllık Planın konuşmasına önem atfediyoruz. 

Bu Planı hazırlayan Hükümetin bünyesi, milli ira
deyle çelişmesi ve kuruluş tarzı ne olursa olsun, plan 
müessesesine atfettiğimiz önem dolayısıyla meseleyi 
ciddiyetle ele almış bulunuyoruz. Planlar herkesin ak
lına estiği gibi hazırlanacak dokümanlar değildir. Hü
kümetler plan hazırlarken Anayasayla, rejimle ve ka
nunlarla bağlıdırlar. Kalkınma modeli bizim hali hu
susimizde, rejimimizle çizilmiştir. Esasen bir noktada 
kalkınma modeli, rejimin özelliğini tayin eder. Kal
kınma modelleri vardır, mülkiyeti inkâr eder. Kal
kınma modelleri vardır, hür teşebbüsü inkâr eder. Bu 
şekildeki bir ülkede hazırlanacak bir planla, mülkiye
ti, ferdin istediği işi tutabilme hakkını, istediği yere gi
debilme hakkını, miras hakkını kabul eden, hak olarak 
kabul eden, temel hak olarak kabul eden rejimlerde 
hazırlanacak planlar birbirinden farklıdır. 

Binaenaleyh, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası bir plan yapılmasını emretmiştir. Fakat 
onunla kalmamıştır. Türk vatandaşlarının temel hak
larını inciten, zedeleyen bir plan düşünülemez. Türkiye' 
nin, büyük Atatürk'ün işaret buyurduğu gibi, muasır 
medeniyet seviyesinin ötesine geçmesi lazımdır. Ama 
bu mesele hedefle bitmiyor. Hedefin yanında metot da 
tayin edilmiştir. Geçsin de nasıl geçerse geçsin, söz 
konusu değildir. Temel insan haklarını zedelemeden, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cum
huriyeti Anayasasıyla belirlenmiş, istediği işi tutma, 
istediği yere gitme, mülk edinme ve bunu istediği, ki
şiye bırakma; yani teşebbüs hakkını, mülkiyet hakkı
nı, miras hakkını zedelemeden yapmak lazımdır. 
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Onun içindir ki, planlar bir karma düşüncenin 
mahsulü.olamaz. Planlar, berrak bir düşüncenin mah
sulü olacaktır. Huzurunuzda bu şekilde planlara bak
ımsızdır bu zamana kadar ve yine bugün de aynı şe
kilde Dördüncü Beş Yıllık Plana bakacağız. 

Değerli milletvekilleri; Türkiye, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan dönemine gelmiştir. Bundan önce 3 plan 
tatbikatı yapmıştır. Bu 3 plan tatbikatının iyi değerlen
dirilmesi lazımdır. Evvela şunu söyleyelim: 1963 se
nesinden 1978 senesine - 1979'a geliyoruz - Planlı 
dönem olarak 15 sene geçmiş, 1978 senesi de plansız 
dönem olarak geçmiş, 16 sene.. Bu 16 sene zarfında 
Türkiye'nin nüfusu 16 milyon artmış. Yani, buralara 
gelip misaller vermek kolaydır. O misaller verilen 
memleketlerin ikisi kadar Türkiye'nin nüfusu olmuş 
16 sene zarfında. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ve bu 16 sene zarfında Türkiye'de 18 tane 
hükümet değişmiş. Böylesine istikrarsızlığın bulundu
ğu ülkemizde, Türkiye'nin iktisadi kalkınmada geldiği 
noktaya gayet insaf ile bakmak lazımdır. «Bakın Tür
kiye'nin şu haline» deyip çıkmak gayet kolaydır; ama 
plan laflara değil, plan hesaplara ve rakamlara daya
nır. Şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız, 
şunu yapacağız diye sıralamanın hiçbir anlamı yok
tur. Bunları zaten partiler seçim meydanlarında sıra
layıp geliyor. Şimdi mesele, «Yapacağız, edeceğiz de
diğin şeyleri ne ile yapacaksın?», onu söylemek la
zım. 

Arkadaşlar, plan imkânların dağıtılması mesele
sidir, plan bir denge meselesidir. Maziyi kötülemek 
için plan yapılmaz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) İstikbale ışık tutmak için plan yapılır. Ülke
nin ufukundaki hedeflerini millete göstermek için plan 
yapılır Millete, sıkıntıyı mütesaviyen, eşit şekilde tak
sim edeceğiz diye bir plan yapılmaz. Millete, hangi sı
kıntıları, milletin hangi sıkıntılarını ne ölçülerde kal
dıracağınızı göstermek için plan yapılır. 

Plan, «Bir memleketin beş sene içerisindeki tüm 
varlığı ne olacaktır, harekete geçirebileceği tüm varlı
ğı ne olacaktır ve bunu hangi istikamette kullanacak
tır?» işte bu suale cevap arar. Buradan bir denge çı
kar. Kaynaklar nedir? Bunları nereye koyacaksınız? 

Şimdi, biraz evvel planın takdimi yapıldı. Bu bir 
plan takdiminden ziyade, geçmiş dönemlerin kötülen
mesi; hangi çeşit olursa olsun tümüyle geçmiş dönem
lerin kötülenmesi, Türkiye'nin millet olarak, devlet ola
rak mazide başardıklarının tümüyle inkârı olduğu gibi, 
Şunu yapacağız, bunu yapacağız demekten ileri git

meyen birtakım - bana göre. yuvarlak • laflardan ibaret 
bir takdimdi. (AP sıralarından «Brav<?̂  ştsleri). 

Bir memleketin meydana getirebileceği azami,im
kân nedir? Türkiye'nin önümüzdeki beş sene zarfında 
meydana getirebileceği azami imkân nedir? Bu imkân 
parayla değerlendirilebilir; paraya tebdil edilemeyen 
değerler vardır. 

Bunaenaleyh; evvela para teriminde, para olarak 
önümüzdeki beş sene zarfında bu ne olacaktır; neden 
bundan fazla değildir de bu kadardır; bunlar nasıl 
kullanılacaktır? Kim istemez Türkiye'nin her mesele
sinin bir gecede halledilmesini? Halledilemiyor.. Sizin 
şikâyet ettiğiniz şeylerin de sizin getirdiğiniz plan 
% 5'ni halletmiyor; ama böyle halledemediğiniz me
seleleri hallediyormuş gibi intibaını vermekte anlam 
yoktur. 

Ben, huzurunuzda gayet objektif bir tantşma 
yapmaya çalışacağım. Türkiye'nin plan noktasına 
gelmesi için pek çok tartışmalar yapıldı. 1923'te ku
rulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin, çok par
tili demokratik hayata geçtikten sonra, 1950 - 1960 
döneminde plansızlık şikayeti, muhalefetin dilinde en 
başta gelen şikayetti. Şimdi; 1961'de plan yapılması 
üzerinde duruldu, 1963'te Birinci Beş Yıllık Plan 
yapıldı; 1968'de İkinci Beş Yıllık Plan yapıldı; 
1973'te Üçüncü Beş Yıllık Plan yapıldı ve 1977 yılı so
nunda da Dördüncü Beş Yıllık Plan yapılıp, Mec
lislere takdim edildi. Fakat, Hükümet değişikliği 
sebebiyle bu Plan Meclislerde görüşülmedi. Şimdi 
aradan* 10 ay geçtikten sonra «Dördüncü Beş Yıllık 
Plan» diye yeni bir doküman Meclislerin önüne gel
miş bulunuyor, bunun tartışması yapılacaktır. 

Kanaatimce, bu Plan, Dördüncü Beş Yıllık Plan, 
bundan evvelki üç planın meydana getirdiği ekono
mik varlık üzerine oturacaktır. Bu ekonomik var
lık, hem çok kötü olarak vasıflandırılacak, hem de 
önümüzdeki beş sene zarfında Türkiye'nin her me
selesi halledilecek gibi bir intihayı beraberce ver
mek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda, Türkiye'nin 
geçen 16 sene zarfında 18 hükümet değiştirmiş olma
sına rağmen, kalkınmada başarılı olduğunu iddia edi
yorum. Kalkınmada başarılı olmak, aslında her şe
yi yapmış olmakla ölçülmez Planı niçin yapıyorsu
nuz? Plan fikri şuradan doğar: Bir memleketin 
pek çok ihtiyacı vardır, kaynakları mahduttur; delik 
büyük, yama küçüktür. Evvela bu kaynaklara ne
reye tevcih edeceksiniz, sonra nereye tevcih edecek
siniz? Yani Plan, bir anlamda kaynakları harekete 
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geçimledir; bir anlamda da bunların maksimum 
faydayı» en çok faydayı sallayacak şekilde küjlanıl-
masılır. Bunu gözetmeyen bir plana, plan demek 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir plan hedeflerine ulaş-
mışsa, bir ülkenin yapabileceği, bu milletin yapabi
leceği ondan ibarettir. Ondan daha iyisini yapama
dık diye dövünmenin manası yoktur. Planınız ol
masa, yaptığımızdan daha iyisini yapamadık diye 
dövünmek mümkün olabilir, devirleri kötülemek 
mümkün olabilir. Ama bir plan yapıyorsunuz, bu 
Parlâmentolardan geçiyor; 18 hükümet üç planı icra 
etmiş, üç plan yapılmış, üzerinde uzun boylu deği
şiklik yapılmadan, programlardaki elastikiyetlere da
yanarak 18 hükümet bunu icra etmiş. Planın da 
aslında bir milli doküman olması gerekir bu hüvi
yetiyle. Şimdi, eğer bunun gösterdiği istikametleri 
tutabilmişseniz, başarılısınız. Binaenaleyh, başarı
sızlığını ispat etmek, başarısızlığımızı ispat etmenin 
bir anlamı yoktur. Evvelâ başarıyı ortaya koymak 
lazımdır. Eksik ve noksan nedir, daha iyiyi nasıl 
yapabiliriz; bunu aramak lazımdır. Topyekûn in
karın içerisinden bir başarı reçetesi çıkarmak müm 
kün değildir. Topyekûn inkarın içerisinden bir dev
rim reçetesi çıkar, her şeyi yıkıp dökmenin gerek
çesi çıkar ve her şeyi altüst etmenin gerekçesi çıkar, 
bir isyan gerekçesi çıkar (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar), ama bir plan gerekçesi çıkmaz. 

Değerli arkadaşlarım; onun için ben, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini huzurunuzda savunacağım. 
Bu görevin Hükümet tarafından yapılması lazım ge
lirdi; ama anlaşılan Hükümet kendisini başarılı gös
termek için, eski devirleri kötülemeye devam etmekte 
fayda umuyor. Kötülemekte de çok ölçüsüzlükler 
yapılmıştır. Biraz sonra huzurunuzda söyleyeceğim, 
plan takdiminde Hükümetin ülke meselelerine bakış
ta ne kadar yanlış baktığını, ne kadar satıhta kal
dığını, kaynak diye ortaya getirdiği şeylerin hiç bir 
kaynak anlamı olmadığını ve onlarla bir iş yapma
nın mümkün bulunmadığını göstereceğim. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, evvela bu Dördüncü Beş Yıllık Plan 
île neler elde edeceğiz? Buna girmeden önce, «Bun
dan evvel yapılmış planlarla ne netice elde etmişiz?» 
buna bakalım : 

Birinci Beş Yıllık Planda 1965 sabit fiyatlarıyla 
68 milyarlık yatırım yapılması öngörülmüş ve bu 
% 90,3 oranında gerçekleşmiş. Gayri safi milli hâ

sılada % 7'lik bir gelişme öngörülmüş; bu % 6,7 nis
petinde gerçekleşmiş. Fiyatlar,, beş senenin ortala
ması olarak senede % 5,7 artmış; bir senede % 70' 
değil, bu sene olduğu gibi. (AP sıralarından gülüş
meler) Yani senede 5,7 ve beş sene arka arkaya 
vasatisi 5,7. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Pilavlar ne 
olmuş? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efen
dim? 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Pilavlar ne ol
muş, pilavlar? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne pi
lavından?.. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Hani pilav 
vardı ya? (AP sıralarından, «Sus, sus, ayıp» ses
leri. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İkinci Beş 

Yıllık Plan, yine 1965 cari fiyatlarıyla 110 milyarlık 
bir yatırımı öngörmüş ve bu yatırım %89,5 oranında 
gerçekleşmiş. %. 7 bir gayri safi milli hâsıla öngör
müş ve c/c 7'yi gerçekleştirmiş ve fiyatlar 1971 son
rasının şartlarına rağmen % 10,2 ve 10,6 nispetinde 
artmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1971 cari fi
yatlarıyla 261 milyar liralık bir yatırımı öngörmüş ve 
bu % 101,2 oranında gerçekleşmiş. Üçüncü Beş Yıl
lık Planda gayri safi milli hâsıla % 6,7 oranında ger
çekleşmiş. Şimdi, bu yılların fiyatları ise, 1973 - 1978 
döneminin şartları orta yerdedir, senede ortalama % 
20 artış olmuştur fiyatlarda. Bunları biraz sonra yıl 
yıl söyleyeceğim. Şimdi, ne oluyor? Büyümeye bakı
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, planların birinci özelliği 
büyümeyi sağlamaktır. Büyüme olmadığı zaman ne
yi bölüşeceksiniz? Bölüşme?.. Bölüşmeyi mümkün kı
lan, büyümedir. Dağıtmayı mümkün kılan, büyüme
dir. Sıfır kalkınma hızını düşününüz, sıfır kalkınma 
hızını... Türkiye gibi bir memlekette 1 milyon nü
fus artıyor her yıl. Sıfır kalkınma hızıyla Türkiye 
gittiği takdirde % 2,7-3 civarında idi bu, 2,7 2,6 civa
rında nüfusun senelik artışını düşünürseniz, Türki
ye'de refah, (Fiyat artışını, şunu bunu, her şeyi bir 
kenara bırakın) her sene % 2,6 veya 2,7 nispetinde 
geriye gider. 

Eğer şınfır kalkınma hızı ile bir memleket gidi
yorsa, Türkiye gidiyorsa; o zaman her gün, daha doğ
rusu her gün öyledir, her gün 3 bin çocuğu doğan Tür-
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kiye'de sofrada bir dilim ekmeğe, uzanan elin sayı
sı artar. Ekmek artmaz, elin sayışı artar. Hesap bu
dur. 

% 7 kalkınma hızı sağlarsanız ne olur? Bunun % 
2,5'nu, 2,7'sini artan nüfus alır. Meseleye şöyle baka
lım: 

% 2,5 civarında, 2,7 civarında kalkınma: hızı sağ
larsanız, artan nüfusun ihtiyacını karşılarsınız, Re
fahın düzeltilmesini yapamazsınız. Yatırıma harca
yacak fon tesis etmez. 

% 7 kalkınma hızı sağlarsanız, bunun % 2,5'unu, 
2,7'sini (nüfus ne kadar artıyorsa, 2,7 alalım) nüfusun 
artması alır. Refahın düzeltilmesi için her vatandaşa, 
istikbale daha güvenle bakabilmesi için refahını dü
zeltecek bir pay bırakmak lazımdır, % 1,5 - 2 civa
rında bir pay bıraksanız, % 7'nin % 4,5'u gider, 
geriye kalan %, 2,5'u da yatırımlara ayırabilirsiniz. 
Böylece bu % 2,5; yeni büyümeleri sağlar. % 1,5 ve
ya 2 refaha ayırdığınız pay, milletin istikbale olan 
güvenini sağlar, stabiliteyi sağlar; refahı düzeltme su
retiyle, refahı yukarıya kaldırmak suretiyle. 2,7'de, 
doğan çocukların maişetini sağlar. 

Eğer, kalkınma hızı sağlanamıyorsa, büyüme sağ
lanamıyorsa kalkınma planından bahsolunamaz ar
kadaşlar. 

Aslında bir memlekette kalkınma planının hedefi 
büyümedir. Büyümenin hedefi de, artan geliri daha 
iyi bölüştürmek suretiyle sosyal adaleti, sosyal gü
venliği yaygın hale getirmek veya başka bir tabirle 
fukaralığın kökünü kazımak, işsizliğin kökünü ka
zımak, cehaletin kökünü kazımak, o memleketi bir 
uçtan bir uca imar ve inşa etmek, bir milleti istik
bale daha güvenle bakabilir hale getirmektir. Kalkın
manın hedefi budur. Eğer kalkınma hızı meydana 
gelmiyorsa, ne sosyal adaletten bahsedebilirsiniz, ne 
sosyal güvenlikten bahsedebilirsiniz, hiç bir şeyden 
bahsedemezsiniz. Çünkü onların tümünü sağlayacak 
olan kalkınma hızıdır. 3 tane Beş Yıllık Plan, sarf 
edilen paralar milletin paraları ve bunun sahibi Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti. Hükümetler geliyor, hü
kümetler gidiyor. Nitekim 15 sene zarfında 18 hü
kümet gelmîş ve gitmiş. E, öyleyse, gelin devamlılığı 
kendi mucizevi formüllerimizde veya reçetelerimizde 
değü, akılcı yollarda arayalım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Milletin yeni denemelere 
vakti yoktur, kaybedecek zamanı da yoktur, kaybe
decek kaynağı da yoktur. 

22 . 11 . 1978 O : 1 

Şimdi bakınız, beğenmediğiniz ne? Burada Hükü
met diyor ki: «Türkiye bundan evvelki 3 plan döne
minde başarılı olmamıştır.» Onlara bakarsanız sistem 
başarılı değildir, düzen başarılı değildir, bu düzen 
değişmelidir. Bu düzenin yerine ne gelmelidir? O te
laffuz edilmiyor bir türlü. Kooperatif, köy - kent, 
halk sektörü düzeni tarif etmez ki. Bunlardan düzen 
çıkmaz. (AP sıralarından gülüşmeler) 

TURAN KOCAL (istanbul) — Taş toplama. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız 
Türkiye'nin ilerlemesinde neyi aramak lazım? Onla
rı biraz sonra söyleyeceğim. Ama evvela şu milletin 
hakkını verelim. Yatırımlarda, Birinci Planda ;% 90 
gerçekleşme, İkinci Planda 1% 89,5 gerçekleşme, be
ğenmediğiniz, itip kaktığınız Üçüncü Plan döneminde 
de % 100 bir gerçekleşme. Devletin arşivleri eliniz-
ne, bakın, i% 100 bir gerçekleşme. Beğenmediğiniz 
bu mu? Yatırım böyle gerçekleşir. 

Arkadaşlar, yatırım gerçekleşmezse büyüme olmaz. 
Büyüme ne olmuş? Birinci Planda!% 6,7, İkinci Plan
da % 7, Üçüncü Planda % 6,7. 

Arkadaşlar, kalkınma acısının içinde bulunan, da
ha doğrusu kalkınmamışlık acısı içinde bulunan, kal
kınma gayreti içinde olan memleket biz değiliz sade
ce. Bugün dünya milletlerine baktığınız zaman, adam 
başına 80 dolar milli geliri olan memleketler var, 
petrol devletlerini çıkardığınız zaman - ki onlar Ku
veyt'te 14 bin dolara kadar adam başına milli gelir 
çıkıyor - 8 bin dolar adam başına milli geliri olan 
devletler var: İskandinav memleketleri, Birleşik Ame
rika ve Kanada gibi memleketlerin 8 bin dolar, Batı 
Avrupa memleketleri 6 bin dolar. Asya'nın çeşitli 
memleketlerinde 80 dolara kadar düşüyor, Afrika 
memleketlerinde 80 dolara kadar düşüyor. Türkiye 
bu yelpazenin içerisinde 1018 - 1020 dolar adam ba
şına gelir seviyesine ulaşabilmiş bir memlekettir. Bu
nu kâfi görüyor muyuz? Hayır. Bu 1018 doları 5 
bin dolar yapmanın yolu var mı- 1018 dolar azdır. 

.Bunu 5 bin dolar yapmanın yolu var mı? Var. 5 bin 
dolar, 6 bin dolar, 8 bin dolar yapmanın yolu var. 
Bunun bir senede yapılmasını bilen var mı içinizde? 
(CHP sıralarından «Var» sesleri) Gelsin söylesin, bi
len varsa. 2 senede yapılmasını bilen var mı? (CHP 
sıralarından «Var» sesleri) 3 senede, 5 senede yapıl
masını bilen var mı? (CHP sıralarından «Var» sesleri) 
Gelin söyleyin. Şimdi rakamlara girdiğim zaman mah
cup olursunuz, mahcup... (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye* OECD memleket
leri arasında, Japonya'dan sonra en yüksek kalkın
ma hızını sağlamıştır, geçen 15 sene zarfında. 

Türkiye, petrol memleketleri dahil, geçen 15 sene 
zarfında, Fortume mecmuasının yazdığına göre, kal
kınmada 4 ncü sırayı sağlamıştır. İnkâr ettiğiniz bu
dur. 

<% 7 olmayıp da, °/c 7'ye yakın bir kalkınma hı
zını sağlamış JaponyaMan başka bir memleket yok. 
E, bunun kötülenecek neresi var? 

Şimdi, 1978'in haline bakınız; % 2,7 kalkınma hı
zı. Yani, 15 senenin vasatisi % 7, 1978 yılının kalkın
ma hızı % 2,7. Bu % 2,7'de orada durmaz daha. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sizin borçlarınızı 
ödüyoruz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hesap 
biliyor musun? 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Evet. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hesap bi

liyorsan gel buraya. (AP sıralarından «'Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Hesabı sen vere
ceksin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gel, gel. 
Sayın Eskişehir Milletvekili, eski Çifteler Belediye 

Başkanı burada oturduğun yerden laf atmakla Planı 
şu yana, bu yana kaydıramayız. Onu, o işi başka za
mana sakla. Ama istersen söylenmeye devam et. 

'Borç ödemekle falan kalkınma hızı değişmez. Borç 
alsaydınız belki kalkınma hızı değişirdi; borç da al
madınız henüz, alacağız diyorsunuz. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manîsa) — Petrol çıkara
cağız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, bizim içimize sığmayan Türkiye'nin ba
şarısının kötülenmesidir. Bütün dünya, «Türkiye kal
kınmada JaponyaMan sonra ikincidir» diyor ve siz 
buridan daha iyisini yapmanın yollarını bilmiyorsu
nuz, gösteremiyorsunuz. Haydi bundan evvel muhale
fettiniz, şimdi hükümetsiniz; haydi bakalım söyleyin, 
1982 senesinde Türkiye'nin ödemeler dengesi dar
boğazını nasıl aşmış olacağını? Hadi bakalım söyle
yin, 1983 senesinde artık Türkiye'nin dışarıdan para 
aramayacağını? Haydi bakalım söyleyin, 1982'de de
ğil, 1988*de veya 1989Ma Türkiye'nin dışarıdan na
sıl para aramayacağını? Ne yapacaksınız ki Türkiye 
para aramayacak? 

Burada söylemesi gayet kolay. «Efendim, dışsa
tımı geliştireceğiz, dışalımı kısacağız.» Yani ihracatı 
geliştireceğiz. E, iyi anladık, bu hesap meselesi. Ne 

kadar geliştireceksiniz? Ne kadar geliştireceğiniz plan
da yazılı. Daha fazla geliştirmeniz mümkün ise niye 
geliştirmediniz? 1983 yılında Türkiye'nin 3,5 milyar 
dolar dışarıdan para alması lazım. Tabii, getirdiğiniz 
Dördüncü Beş Yıllık Planda Türkiye'nin 5 senede 199 
milyar lira dışarıdan para alması lazım. Niye alıyorsu
nuz dışarıdan para? Yani bir hüneriniz varsa, bun
dan evvel dışarıdan para almış olmayı kusur say
dığınıza göre niçin para alıyorsunuz dışarıdan? Getir
diğiniz planla niye 199 milyar lira dışarıdan para 
alarak bunları yapmayı planlıyorsunuz? 

(İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Montaj sanayii için 
getiriyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin, 
Türkiye gerçeğine bir eğilelim. Türkiye, (söylüyoruz) 
hepimizin memleketidir ve öyle de kalacaktır. Türkiye 
gerçeği şudur: Türkiye'nin tarihten gelen kalkınma-
mışlığının, 920'lerin yanmış, yıkılmış Türkiye'sinin 
1978'de yani 55-56 sene zarfında geçirip geldiği mer
haleler içerisinde bir envanteri var. Bu envanteri be
ğenirsiniz, beğenmezsiniz. Beğenmezsiniz, mazinin üs
tüne mürekkep dökersiniz... Ha, bu envanterin daha 
iyi olmasını istemek başka iştir. Mürekkep dökmeden 
de daha iyi olmasını isteyebilirsiniz. Çünkü siz, ma
ziye mürekkep dökerseniz, siz de mazi olacaksınız, si
zin üzerinize de mürekkep dökerler. (AP sıralarından 
«Gülüşmeler», alkışlar.) 

Yani bunları objektif olarak yapmak mümkün
dür diyorum. Aslında böyle kötüleme ve yanıltma, 
belki birçok yerde gider, ama burada gitmez; bu 
hesap kitap işi. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye realitesi şudur; 
Türkiye kalkınacaktır, hiçbir kaynağa müracaat etme
yecek, kendi kaynaklarından başka. Satacağınız bel
lidir. Ne kadar satıyorsanız o kadar alırsınız. Bu bir 
yoldur. Ha, bununla kaç senede kalkınırsınız? İşte he
sap yaptı beyin takımları falan, bu Meclislerde bun
lar görüldü. Böyle, «Reform yapıldığı zaman her şe
yin birden hallolunacağı» İddiaları oldu Türkiye'de, 
vatandaşın zihni karmakarışık oldu, geliyor. Yani böy
le mucizevi reçeteler milletin önüne sunuldu. Baktı
lar ki, 2359 sene sonra ancak kalkınırmış Türkiye. 
Yani ne siz görürsünüz, ne sizden sonraki 20 nesil 
görmez bunu. Türkiye'nin buna tahammülü yoktur. 
öyle ise, Türkiye ne kadar kaynak bulabiliyorsa tü
münü kullanacak ve bir an evvel kalkınacak Yapılan 
hesaplar gösteriyor ki, asrın başında Türkiye'nin bu
günkü Batı Almanya seviyesine gelmesi mümkündür. 
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Buna dakWnlar vardır, efendini, «2 bin yıhm ni
ye düşünüyprsunu?;?,,. Seneler çok çalbuk seçiyor-» 
Bungürikü Batı Almanya seviyesi, - maddi manada 
söylüyorum - yani 5 bin 6 bin dolar seviyesi imreni
lecek bir seviye ise, ki odur; Türkiye'nin 2 bin' yılın-
'da o seviyeye ulaşması mümkündür. Ama, kendili
ğinden değil, ama kaynaklarını israf ederek değil, 
ama zaman geçirerek değil, ama kalkınma hızını % 
2,7'ye ve fiyatları % 70'e çıkararak değil ve yatırım 
gerçekleşmesini % 40-45-50 civarına indirerek de
ğil. 

Onun içindir ki, Türkiye'nin yapacağı ikinci şey, 
bütün imkânlarını seferber edip bir an evvel kalkın
mamıştık acısını tümüyle yenmesîdir. 

İKalkınmamışlik acısı içerisinde çeşitli kompartı
manlar vardır. Büyüme olmadıkça onları aşmak da 
mümkün değildir. Kaynak meydana getireceksiniz, 
bu kaynakları en iyi şekilde tahsis edeceksiniz; yol 
bu. Bunun aslında bir akılcılık olduğu da kimse ta
rafından unutulmamalıdır. Doktrinle bir yere var
mak mümkün değil. Yüz sene evvelinin do'k'trinleriy-
le bir yere varmak mümkün değil. 

Konuşmamın başında söyledim; aslında kalkın
ma hürriyetçi demokratik nizam içerisinde olacak
tır. Yani hürriyetlerinizden sarfınazar ederek, on
lardan vazgeçerek, haklarınızdan vazgeçerek yapılan 
- zaten yapılabildiği de yok ama - kalkınmanın mad
de anlamında bir değeri yok. Bir milletin fertleri, 
paraya çevrilebilen değerlerle paraya çevrilemeyen 
değerleri, ama paraya çevrilmesi hiç mümkün ol
mayan değerleri, yani paha biçilmez değerleri, he
sap yapakken karıştırmamalıdırlar. Onun içindir ki, 
varlara ve yoklara beraber bakılacak. 

Filan memlekette şöyle olmuş; Bulgaristan'da 
şöyle olmuş, Romanya'da böyle olmuş; O memle
ketlerde başka şeyleri de biliyoruz. Vatandaşının yü
zünde gülümseme olmayan ve Allah'a ibadetin ya
sak olduğu; kalplerin kilitli, dudakların kilitli oldu
ğu ülkelerde denenen modellere imrenmeye de. ha
cet yok. (AP ve MHP sıralarından alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, Türikiye'nıin bir ödemeler 
dengesi mıesölasli vardır. Türikiye'nıiın ödemeler den
gesi meselesi, ihracatının az ithalatının çok olmasın
dan ileri gelmektedir. «Türkiye ne İıhraç eder ve ne 
ithal eder?» tona bir ibalkatum. 

Türkiye'min ithalatının % 95'i Türkiye'de gün
lük hayatı idame ettirmek, aç ıkalmamaık ve yatırım
ları yapimiaık için yapıdan it'halaitltır. 1977 senesinin it-

faalatoa bakarsanız, tonun 1,5 mttyon dolarını pet
rolüm tejkdl ötfciğinii görümsünüz. Bu petirt̂ ai almaya
lım... Türkiye nüifmundiaikj ıruemlektetler, Türkay© 17-»18 
milyon ton petrol kukanınken, Türkıiyenıin nüfusun
daki nifâmlek•etler, ona yakın memleketler, Batı Al
manya İtalya 110 milyon ton petrol kullanıyor. 

Ve miilhayet ötoimiobiiarde kullanılan benzin, tüm 
petrolün % 3'ü ile % 5'i aıraısınıdadır. Yani otomobil
lerin tümünlü kullanmasanız, % 3 ile % 5 tasarruf 
edersimiz, Durum todur. Meseleleri izam etmeye 
mama yak. Petrol ıbugün sanayün can damarı haine 
geimiştlir. Petrol bir yatırım (malzemesi halıindedir. 
Enerji çıkarır, petro - kimya endüstri sinide ıkullaniir, 
gübre endüstrisinde kullanılır, dalha birçok yerlerde 
kullanılır, 

İkinci kalem gübredir. Türkiye eğer geçen seme 
300 - 350 milyon dolar civarında gübre,ve gübre ham-
maddelerf almasaydı aç kahırdı. Toprağa gübreyi ver
mediğiniz anda Türkiye'nin bereketini orta yerden 
IkaidıriTiSinız. 

Üçüncü 'kalem yatırım mallarıdır. Bugün Türkiye' 
do 1 trilyonluk yatnrım yürüyor. IBu trilyon lafını te
laffuz ebtüğ'irniiz zaman da tüyleri dilken diken olanlar 
oldu. (AP sıralarından alkışlar) Ama şimdi görüyoruz 
trilyonlar bu kürsüye geldi. Bunlar milletin gücü; bliır 
kısmı da enflasyon parası tabili trilyonun üstündeki 
artan kısmı. E, bu 1 trilyonlulk yatırım... 10 bine ya
kım yerde çalışılıyor. 

Bu trilyonluk yatırımın gerektirdiği yatırım mal
ları var kli, dışarıdan şu anda allmıaıya mecburuz, şu 
anıda 'almaya mecburuz. 

Türikiiye tonun dışında ne ithal ödüyor? Demir = çe
lik ithal ediyor. Arkadaşlar bugün demiırçdliık ekmek 
kadar önemi. hale gefllmâış*ir, ekmek... Türkiye'min 
esnafı, sanayicisi ne kullanacak? Türkiye'de birçok 
şeyler yapılır hale gelmişse, Türkiye togün sanayi 
mamulü satar ıtriitr 'memleket haline gelmişse, 19501er»' 
de her şeyi dışarıdan alan Türkiye buıgün dışarıya 
600 kafanıe yakm 'sanaiyİ! mamulü saltar hale getoişse, 
tonun haımmaddesimıi bulacaksınız. Ya (fcendlkıliz yaı-
pacaklsıntız, ya yapana ıkadar 'bulacaiksınız. 

Türikıiıyelniin ithal ettiği diğer Ibtir şey taşıttır. Bu
nun içerisinde önemli bıir kalemi traktör ve traktör 
mallzemösi teşkil eder. O da tarımın ana (malzemesi. 

Türkiye, dışardan aldığı borçlarla, alalbiidliğa borç
larla saraylar yapmış değildir. Gelüm meseleye yanlış 
bakmayalım. TülrMye, tkalkınıması Üçin bu paralaç* 
kullanmıştır ve son kuruşuna ıkadar da tiyi kuıüanmış-
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tır. Bir cteviett nizamı .içeniskıde ikudl'anatoiîecek biçim
de, son ikuraşıma kadar da iyi kııtenmıştıır. 

Değeri mlillfâttvefcilieııi, 1961 - 1978 dönemimi tak
dim etmeye biraz daiha devam edeceğim. Çüınikü bu 
dönem kötülendü bu kürsüden. Yani Dördüncü Planı 
oturtuyorsunuz, eğer ibu dönemie kötü diyorsanız, 
Plainınızı çamurun içerisine oturtuyorsunuz demek
tir. (AP sıralarıınıdan afllkışlajr) Ve 'bu kadar kötü bir 
dönemlin üstünden % 8 kallkınımia hızı çıkaracaksı
nız. Nerede görülmüş bu? Yanli % 8 oldukça büyük 
bür (rakam; aima eğer bu ekionıomi % 8 kalkınma hı
zını verecek hayatiyete sahipse, geçen 15 sene, geçen 
28 sene, geçen 55 sene kötüleranömelidir. 

|Değerli mli#eBvek!illerii, Birindi Plan döneminde 
yatırımiların % 59,9'nun kamu sektörü tarafından 
yapıtaası öngörülmüş, gerçekl'eşmede bu nispet % 
53'e düşmüş; özel sektörün ise % 40'nı yapması ön^ 
görülmüş, gerçekleşmede % 46,40'a çıkmış, Birinci 
Plan döneminde kamu yaittrımliarunın gerçekleşme ora
nı % 79, özel yajtrnml'arda'ki gerçekleşme oranı da 
!% 103'tür. 

tkiintii Plan dönemline geOliyoruz; ikinci Plan dö
nemlinde, kaimu yatırımlarının gerçekleşme oram % 
89,4, özel yatırımların gerçekleşme oram % 90. 

Üçüncü Han dönemine gelyoruz; Üçüncü Plan 
döneminde, kamu yatiirımlannın gerçekleşmesi % 86 
ve özel yatırımların gerçekteşmeısli, yani özel sektör 
yatırımtorıırun gerçekleşmesi % 116'dır.-

ıBinaenaıleyh, bir memleketlin limkânJarından bah
sedenken, «limkân» sadece para değildir. Arkadaşlar, 
parayı jbutob5feiın!iz. Bir memlekettin teşebbüs gücü 
o memleketlin en büyük iımkânıdıır. Türküye Cumhuri
yetinin kurulduğu günleri düşününüz; o günlerde 
Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlaırı arasında sanat 
ikimin elindeydi, itıicaıret kimin elindeydi? Bugün Al!-1 

lah'a şükür, sanat kiilmıin elindedir ticaret kimlin ekin
dedir ve şayet büır devlet kendi vatandaşlarından, ken
di ülkelerinde listedÜği jışji tutma hakkını kıskanırsa, o 
devletin kalkınmasını yapması mümkün değildir. (AP 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Maldan mli? filin mettre dertinflüğindekıi maden bir de
ğer değidir. Bunun üzerine sermaye, emek, teşebbüs 
gücü, teknoloji koyacaksınız, Bunlarla dla bitimliyor; 
bunun üzerüne şevkti idare kOyacaJkisınız. Bugün bir <işi 
(meydana getirme 2-3 unsurlu değil, 5-6 unsurlu hale 
gehnaşCtr. Devletin ikıfeadi faaliyettem tümüyle yürüt
mesi veya büyük çoğunluğunu yürütmesi gerçeği 
karşısında bu memleket kafantmasına kelepçe vurur. 
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Madenden çok önemlidir, ormandan çok önemli
dir, ovadan çok önemidir, denizden çok önemidir, 
petroldıen çok öoemidık 'bir nnemleketin teşebbüs gü
cü. Gelin 'bu teşebbüs gücünden faydalanın. Bunu 
devlet olarak yapsanız kıime yaptıracaksınız? Yine 
birtakım liiyakatlti insanlara yaptıracaksınız ve lüya-
ıkaltsliz insanların bir şey yapamayacağı sabittJir. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

Yani aslında ılüyalkaffisMıiıkle çare aramak fevkalâde 
yanlış. liyakati: însanlar bulup yaptıracaksınız. 

Şimdi bakınız, bir memleket ki, «Yabancı sermaye 
istediğin kadar gel», kendi vatandaşına memleket ka
palı... Yabancıya, «İstediğin kadar gel», kendi vatan
daşına memleketi kapat... Dışarıya aç, kendi vatan
daşına kapat.. Bu olacak iş değildir. 

Arkadaşlar, bugün Marksistler teşebbüs gücünü 
inkâr edememişlerdir. Nitekim Sovyetler Birliği Mos
kova'da otomobil fabrikası kurmuş, bunu FÎAT te
şebbüsüne kurdurmuştur. Nitekim Sovyetler Birliği 
Sibirya'da ormanların açılması için Japonlarla anlaş
mış ve 2 bin kilometrelik bir demiryolu yapma paha
sına senede 15 milyon metre/mikap kereste kesme
lerine müsaade etmiştir ve bugün Romanya'nın, eski
den demirperde gerisi sayılan, bugün sosyalist mem
leketler denen memleketlerin çoğu Batıdan para al
maktadır. Bugün Sovyetler Birliği senede dışarıdan, 
yani batı ülkelerinden 15 milyar dolara yakın para 
almaktadır. Binaenaleyh, böyle sosyalist rejimlerin 
dahi teşebbüse açıldığı bir devirde ki, bugün Yugos
lavya'da tarımda kolhoz sisteminin meydana getirdiği 
keşmekeşten dolayı her kişiye muayyen miktar araziyi 
kullanma, muayyen miktar hayvan besleme hakkı ta
nınmıştır. Yani bizim köllektif çalışmaya özendiğimiz 
bir yerde, sosyalist denen memleketler kolektif çalış
manın zararlarını görmüşlerdir. 

Sovyetler Birliği tarımda bir başarı sağlayamamış
tır. Sovyetler Birliği komünist rejime, Marksist rejime 
geçmeden önce kendisini besleyecek güce sahipti. 
Marksist rejime geçtikten sonra Sovyetler Birliği dışa
rıdan buğday almak mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri, buğday bir yerde petrol 
kadar önemlidir, hatta petrolden önemlidir. Şimdi, te
şebbüs gücü, yani işte üç tane beş yıllık plan, işte 
tatbikatı... Yatırım demişsiniz, Türk teşebbüs gücü 
bunu yapmış. Bir memleket vatandaşlarını vurguncu, 
soyguncu sayarsa nereye varılır? Vurguncu kimse, 
onun yakasına yapışın; ama nasıl ki bir memleketin 
fertleri adi suç işleyecektir diye fertlerinin tümünü ha
pishanelere koymuyorsanız, bir memleketin teşebbüs 
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gücü soyguncu olacak diye bu hakkı onun elinden al
maya hakkınız yok. Memleketin zararınadır, milletin 
zararınadır. Hem kalkınma diyorsunuz, hem de en 
önemli kaynaktan faydalanmıyorsunuz, en önemli 
kaynağı itiyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, kalkınma şevk işidir. Arka 
arkaya yaptığınız devletleştirmeciliklerle sanıyor mu
sunuz ki, siz, Türkiye'de devletleştirmeciliği arka ar
kaya yapın, demir ticaretinden başlayın traktöre ka
dar gelin, daha da gelin, TANSA'yla gelin, bakkallığa, 
manavlığa, hepsine gelin; ondan sonra da Türk va
tandaşı yatırım yapsın? Bu mümkün değil. 

Devletleştirmecilik yapmakla ne yaparsınız? Çok ke
re eğer istimlak yapıyorsanız, tesis veya mülk el de
ğiştirir; devletin parasını verirsiniz, tesis el değiştirir. 
Halbuki o parayla başka bir şey yapsanız da memle
kette üretim ve istihdam çıksa daha iyi olmaz mı? 
Tesis el değiştirir, üretim ve istihdam aynı seviyede 
kalır. 

Türkiye gibi kaynakları kıt - eğer kaynakları çok 
zenginse nereden bulduğumuzu da bilmemiz lazım -
bir ülkenin kaynaklarını kullanırken ilk hedefi üretim
dir. Dışa ihracat yapalım, satalım mallarımızı diyoruz. 
Ne satacaksınız dışarıya, soruyorum, ne? Dışarıya ne 
sattığımız belli; biraz sonra onlara geleceğim. Ne sa
tacaksınız? Üreteceksiniz ki, satacaksınız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bir kalkınma 
paterni vardır. Bu paterni, tarihi gerçekçiliğin içinden 
gelir. Bu paterni içerisinde Türkiye, 1950'lerde 3 mil
yon ton civarında buğday üreten Türkiye bugün 17 
milyon ton buğday üretir hale gelmiştir. 1950'lerde 
6 milyon ton civarında tüm hububat üreten 'Türkiye 
bugün 25 milyon ton civarında hububat üretir hale 
gelmiştir; gelin bunu 50 minyon ton yapmanın yolu
nu arayalım, 50 milyon ton. Onu getirin buraya. 

Üretimi artırmayan planlar, üretimi artırmayan 
sarflar, üretim artırmayan kaynak tahsisleri memle
keti yerinde saydırır. Üretimi artırın, oradan çıkacak 
nema ile dengesizlikleri giderin. Dengesizlikleri başka 
türlü gideremezsiniz zaten. İlaç, kaynaktır; dengesiz
likleri götürmenin ilacı kaynaktır; ilacı, kaynağı bü
yüterek bulacaksınız. 

Efendim, bu plan kalkınma planı değilmiş de, bu 
plan geliştirme planı imiş. Hayır efendim, bu plan 
«Kalkınma planı». Çünkü, Anayasa bunun adını 
i«Kalkınma planı» koymuş. Eğer bunun adı geliştirme 
planı olsaydı, Anayasa bunun adına «Geliştirme planı» 
derdi. Herkes Anayasa ile bağlı olduğuna göre, Ana
yasanın koyduğu tabiri kullanacak. Ama, evvela bü

yüme mi, evvela dağıtma mı? Bu münakaşanın an
lamı yok. Eğer evvela dağıtma diyorsan, buyur da
ğıt olmayan bir şeyi, görelim... Çünkü böyle bir şey 
kendi mantığı içerisinde kendisini kabul ettiriyor za
ten. 

Büyüdünüz, büyüttünüz; «Büyüttüğünüz şeyi depo 
edin» diyen yok ki. Kalkınmanın hedefi ferttir, bu 
memleketin vatandaşıdır; bu vatandaşın fukaralıktan 
kurtarılmasıdır, bu vatandaşın bir hayat müstevisine 
getirilmesidir, bir hayat çizgisine getirilmesidir. Nite
kim, Türkiye Cumhuriyeti öyle yaparak gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti bir 
sosyal devlettir; bir sosyal refah devletidir. Bunu 
kimse inkâr edemez. Bütçeler yapıyorsunuz, sosyal 
hizmetlere ayırdığınız paralar orta yerde; milyarlar 
ayırıyorsunuz sosyal hizmetlere. Daha çoğunu ayıra-
biliyorsanız, ayıralım daha çoğunu. Ama devletin ca
ri masrafları var, devletin savunma masrafları var, 
devletin kalkınmaya ayıracağı masraflar var; bunla
rın hepsini beraber düşünmeye mecbursunuz. 

Birinci Beş Yıllık Plan içerisinde ödemeler den
gesi var. Birinci plan döneminde toplam olarak 2 mil
yar dolar ihracat öngörülmüş. Plan hedefinin 2 milyar 
doları, yıllık programlarla 2 093 000 000 dolar ola
rak tespit edilmiş. Programlar plana göre % 5'lik bir 
fazla ihracat öngörmüş. Birinci plan döneminde ger
çekleşen ihracat 2 256 000 000 dolardır. Yani plan 
2 milyar, program 2 093 000 000, gerçekleşme 
2 256 000 030'dur. Plana göre % 13'lük bir fazlalık 
var. Programa göre de % 8'lik bir fazlalık var. Bi
rinci plan bu; ama hâlâ dışarıdan ödünç alma mec
buriyeti var. «Efendim, bundan daha iyisini yapsay
dınız.» Yapılabileni bu. 

Birinci plan döneminde 3 303 000 000 dolarlık it
halat Öngörülmüş. Program 3 397 000 000 dolara çı
karmış bunu. Böylece program plandan % 6 sapmış. 
Birinci plan dönemi sonunda 3 200 000 000 dolarlık 
ithalat yapılmış; gerçekleşen ithalatla, plan rakamları 
hemen hemen aynı olmuş. Yani gerçekleşme plana 
göre % 100, programa göre % 6'lık bir eksiklik göste
riyor. Bu güzel bir şey. Yani birinci plan döneminde 
siz ihracat olarak ne tahmin etişseniz, onun daha iyi
sini yapmışsınız, ithalat olarak aşağı yukarı onu yap
mışsınız. Ama buna rağmen ödemeler dengeniz açık 
vermiş ve dışarıdan para bulmak mecburiyetinde kal
mışsınız. Ne kadar para bulmak mecburiyetinde kal
mışsınız? Ticaret açığınız 944 milyon dolar, ihracatı
nız ithalatınızın % 62'sini karşılıyor ve plan dönemi 
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sonunda bu miktar - planda böyle gösterilmiş • % 70'i 
olmuş. 

• ikinci Plan dlönemline geliyoruz: İkâmci Plan dö
nemimde, 1968 - 1972 yıllarımda 3 115 000 000 dalor-
flık ılhracat ömgöırüJimüş. 

Değerli arkadaşlarımı bunlar kalem kalem yapılır. 
Yanıi 1983 yıllında Türkiye'nin ithalatı, Türkiye'min ihra
catı 10 milyar dolar olsun demek mümkün. Olur mu? 
Her sene ne satabileceksiniz, ne satılabilir? Zaten plan 
yapmanın maksadı bu. ihracat da, ithalat da kalem 
kalem planlanır; kalem kalem planlanmış. 

ikinci Planın programları 3 115 000 000 dolarlık 
ihracatı 3 045 000 000 dolara indirmiş. Böylece prog
ram plana göre '% 2 sapmış, ikinci Plan dönemi so
nunda gerçekleşen 'ihracat 3 183 000 000 dolardır. Ya
ni Plan hedeflerine göre sapma % 2'dir, program 
hedeflerine göre sapma % 4,5'tür. Hem Plan hedef
leri, Ihem program hedefleri, Iklimci Plan döneminde 
ihracatta aşılmış. Yani, herhalde bunları sonradan 
asalımı diye küçük tutulmuş değildir. Bunlar başarı
dır, Türkiye'min, basanlarıdır. 

Aricadaşlar, Türkiye 1964'ifce 410 rniilyon dolar 
ihracatı sağladığı zaman ses duvarım aştık diye se-
virüldii. 410 milyon dolardan, miyar dolar seviyesine 
geliyorsunuz. 

ikinci Plan 4 865 000 000 dolarlık ithalatı ömigör-
mülş. Program bunu 4 920 000 000 dolara çıkarmış. 
îıkütııcâ Plan dönemli sonunda gerçekleşen ithalat 
5 247 000 000 dolar. Plana göre % 8 fazla, progra
ma göre % 6,5 fazla. İklimdi Planda öngörülen dış ti
caret açığı 2 064 000 000 milyon dolardır. 

İkindi Planda 'ihracatım ılhaMım % 64'ünü karşı-
ılamıası önlgöırüîmüişıtiür, gerçekleşme % 60-: olmuştur. 

Üçüncü Plan dönemıiime gölyoruim: Üçüncü1 Plan 
dönernSinde fevkalade değişik şartlar var. Üçüncü. 
Plan dlönemıinde petrol fiyatları değişmiş, Üçüncü 
Plan dfömemıimde değişen petrol fiyatlarından dolavı 
Avrupa enflasyona gitmiş, % 1 fiyat artmasının (harp 
'sayıldığı, lıatita harpten kötü sayıldığı, harp kadar kö
tü sayıldığı Batı Avrupa ülkeleri •% 8, % 10, % 12, 
•<fc 15, % 17 mispetümıde enflasyona gitmişler. Bu Ba
tı Avrupa ülkelerinim tümünü sarsmış. BıMeşik Ame
rika glilbi ıbir 'ülkede % 8 jile '% 10 civarımda enflas
yon n/KsJpertülerü: teşekkül etmiş. Türkiye aldığı yatırım 
mallarımı, aldığı ara mallarını pahalı almış ve bakı
yorsunuz, Üçüncü Plan dönernıinde kalkınma hız
ları, burçak şeyler fevkalade müsait olduğu halde, öde
meler denıgeslindje büyük bir çarpıtaıa meydana gelmiş. 
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Şöyle oluyor; Üçüncü Plan, 5 yıl için 5 miyar do
ladık liihraeatı önıgörmüş. Yapılan 5 programda öngö
rülen ihracat 8 900 000 000 dolardır. Üçüncü Plan 
dönemli için prograimlarrn plana göre sapması % 78' 
dir. Planda öngörülen ihracatım % 78 fazlası prog
ramlarla öngörülmüş. Yine Üçüncü Plan 5 yıl içtin 
8 198 000 000 dolarlık ithalat öngörmüş; Üçüncü 
Beş Yıllık Planda 5 yıllık programlarım öngörmüş 
olduğu iıtlhalalt 19 milyar dolardır. Şartlar değişmiş, 
fiyatlar değişmiş, sıizin öngördüğünüz 8 milyar dolar
lık 'ithalat çıikrnış 19 milyar dolara. 

Türkiye'nin hayatiyetimi idamesi, yatırımlarımın 
yapılalbilimesi. plan hedeflerime ulaşabilmesi için 19 
milyar dolarlık ilühalat yapmanız mecburiyeti ile karşı 
karşıya kalınmış. Neye karşı? 8 milyar dolarlık ih
racata karşı. Binaenaleyh, Ibununfla da yetiniteemüş 
1973 - 1978 arasımda 21 miyar dolarlık ithalat ya
pılmış, 8 mâlyar dolarlık da ihracat yapılmış. Binae-
maleylh, burada (ihracat açığı 13 milyar dolardır. Pe
ki bunu kusur sayıyor musunuz? Bunu kusur sayan 
var mı? Yani 13 milyar dolar tficaret açığımı kusur sa
yan var mı? Bunu kusur sayan varsa bumun neresinin 
kusur olduğunu gelp söylemesi lazım. Zaten bunun 
1973 senesi biir hükümetim, 1974 senesi blir hükümetin, 
1975 senesi başka biir hükümetlin, 1976 senesi başka 
bir hükümetim; daha doğrusu 1975 - 1976 bizim, 1977 
(hükümetli 3 hükümetindir. Yani, bizlim, arada Cumhu
riyet Halk PartMmliım tek başıma hükümetlimin bir 20 
gün kadar, 25 gün kadar; ondan sonra arkaısımidan 
yine 5.5 ay kadar 'bizliim, daha isomra yine Cumhuriyet 
Halk Partüisi ıHülkümetıiıriim.. 

Şimdi bunun neresini kusur saydığınızı gelin bu
rada söyleyin, tartışalım. Şimdi buna bakarak dün
ya konjonktürünün getirdiğini siz kendiniz söylüyor
sunuz, bu şartlan. Yani Türkiye'nin kötü idare edil
diğini söylemek fevkalade yanlıştır. Buna bakarak 
kötü idare edildiğini söylemek fevkalade yanlıştır. 
Eğer Türkiye bu ticaret açığım kapatacak imkânları
nı bulamasaydı, bu 5 yıl içerisinde % 7'ye yakın bir 
kalkınma hızı sağlayamazdı. 5 yıl içinde '% 7'ye ya
kın kalkınma hızı sağlayamazdı da ne olurdu? işsiz
lik çok büyük boyutlara ulaşırdı; 600 bin kişiye, 800 
bin kişiye iş bulmuştur bu plan, hiçbirini yapamazdı. 
Üretim, fevkalade kötü şartların içine sürüklenirdi. 
Türkiye'de sosyal patlamalar olurdu, yatirımlar da 
olduğu yerde kalırdı. 

Esasen biz şimdi Üçüncü Beş Yıllık Planı yenî  
den yapıyor değiliz. Yeniden yapsak nasıl yapacağı
nızı soruyorum. Bugünkü planı yaptığınız gibi. îşte 
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199 milyar lira karşılığı döviz arayacaksınız. Yani 
Üçüncü Planı yaparken, o günün plancıları önleri
ni ancak o kadar görebilmişler. O günün hükümetleri 
önlerini ancak o kadar görebilmişler ve söylediğim 
gibi 4 hükümet. Yani, 1973'te 2 hükümet, 1974'te 3 
hükümet, 1975'de 2 hükümet, arada, 4 -5 ay güven
oyu alamamış bir hükümet de var, 1976'da tek hükü
met, 1977'de 3 hükümet... Gelin, Türkiye'nin baş me
selesi bu istikrarsızlık, evvela millet bunun çaresini 
bulsun. Yani, yine şu tablo, bu kadar istikrarsızlığa 
rağmen, böyle yakınılacak bir tablo değil. 

Şimdi, fiyatlar hakkında, bilhassa 1973 -1978 fi
yatları hakkında da bir miktar bilgi vermek istiyorum: 

1973 yılında toptan eşya fiyatlarındaki ortalama 
artış % 20,5, 1974'te %29,9, 1975'te %10,1, 1976'da 
%15,6, 1977'de % 24. Beğenilmeyen, kötülenen bu 
1977 fukara yılında fiyatların artışı % 24. Böyle gök
lere çıkarılan 1978 yılında fiyatların artışı % 70, ya
tırımların gerçekleşmesi ki, şöyle diyelim; 1977 yılın
da fiyatların artışı % 24, gerçekleşme % 101, kal
kınma hızı - bizim hesaplarımıza göre - % 5, daha ev-
vekli beyanlarda da zaten % 5 idi ve ithalat, 
5 700 000 000 dolarlık ithalat. Ülke hiçbir şeysiz 
kalmamış, yatırımlarını yürütmüş, her şeyini yürüt
müş, programına koyduğu kadar ithalatını yapmış, 
260 milyar liralık bir bütçeyi yapabilmiş ve trilyonu 
aşacak bir plan yapacak, bir ekonomik bazı meydana 
getirebilmiş. Bu yıl kötü!.. Hangi yıl iyi? 1978. Bu 
1978 yılı nesiyle iyi, % 5 civarındaki bir kalkınma 
hızına karşılık % 2,7, daha o da aşağıya düşecek, yu
karı çıkmaz, aşağıya düşer, % 2,7'lik kalkınma hızıy
la mı iyi % 70 fiyat artışıyla mı iyi? 4 milyarı bulma
yacak olan ithalat hacmiyle mi iyi; nesiyle iyi? Ve 
vatandaşın bizar olduğu işsizlikle mi iyi; neyle iyi bu? 
Ama bakmak lazım. Üçüncü Beş Yıllık Plan % 6,7 
kalkınma hızı sağlıyor. Bunu beğenmiyorsunuz; beğen
meyen kim, 10 aylık idarelerinde % 2,7'lik kalkınma 
hızını ancak sağlayanlar. Sorarlar adama, «% 7 mi 
büyük, % 2,7 mi büyük, bunun hangisi büyük?» 
(AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, mesele bundan da ibaret 
değil. Bakınız Türk ekonomisinde 'bünye değişmesi 
oluyor. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda Türkiye'nin 
bir gerçeği dile getireceğim. Bir memleket düşününüz 
ki, nüfusunun % 70'i tarımla uğraşır Nüfusunun 
% 70'i tarımla uğraşan bir memleketin zengin olma
sı mümkün değil. Çünkü, endüstrideki gelirler, tarım
daki gelirlerin 4 - 5 mislidir. Bakınız, bugün Batı Av

rupa'da çalışan 1 milyon vatandaşımız Türkiye'de 
çalışan 6 milyon vatandaşımız kadar hâsıla meydana 
getiriyor. Tarımda çalışanın endüstride çalışan 4 veya 
5 mislini alır, bir. İki; tarımda 12 ay çalışmak müm
kün değildir, endüstride 12 ay çalışmak mümkündür. 
Üç: Türkiye'de tarım hava şartlarına tabidir geniş 
çapta; dünyanın her tarafında geniş çapta hava şart
larına tabidir tarım. Böylesine riskli bir işte milletin 
% 70'ini çalıştırmayıp ne yapacaksınız? Tabii Türk 
köylüsü köyden kopup şehire gelecektir. Hiç bunun 
izahı yoktur. Köyden kopup şehire gelmeye mani 
olunamaz. Mümkün de değildir. Ne yapacaksınız 
yani? Köylü şehire gelmesin diye köylü şehifin ara
sına kent mi yapacaksınız? Köykent!.. (AP sıraların
dan gülüşmeler) Yani, oraya kadar gelsin, orada dur
sun, şehre gelmesin... (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

Sabırlı ol, sabırlı ol; bak neler söyleyeceğiz daha. 
Açık rejim bu, açık rejim. Bu kürsünün güzelliği bu 
zaten; herkes birbirine sabırlı, tahammüllü olacak, 
gayet açıklıkla söylüyorum. 

Şimdi, bir mantığı olmalı işin; burada köy var, 
burada şehir var. Buraya medeni imkânların hepsini 
getirsen dahi, köy şehire gelecek. Dünyanın gidişi bu
dur. Bakınız, Birleşik Amerika'da 1 kişi 59 kişiyi bes
leyecek kadar üretim yapıyor. Benim çiftçim?.. 1 kişi 
25 kişiyi besliyor. Olmaz böyle. Zaten Türk planları 
köylüyü topraktan çekme esasına dayanır. 1992 hede
fi Türkiye'nin, Türk köylüsünün % 20'siriin toprakta 
kalacağı esasına göredir. Yani nüfusun % 20'si top
rakta çalışacaktır. Endüstri? Endüstri şehir için yapıl
mıyor ki. Endüstri bütün ülke için yapılıyor. Binaen
aleyh, köye endüstri götüreceksiniz o başka iştir de, 
endüstrinin de ekonomisi vardır. Yani, bir şeyi nere
de yaparsanız rasyonel olur? Hevesle olmaz endüstri. 
Eğer rasyonel bir endüstri kurmazsanız, o memleketin 
kıt kanaat kaynaklarını israf edersiniz. İsraftır o. He
ves başka şeydir. (AP sıralarından «Savurganlık» sesi) 
İsraf, israf, israfın suyu mu çıkmış canım? (AP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, evet köylünün şehire gel
mesinde hiçbir sakatlık yoktur. Medeniyet özlemi 
içerisindedir, kendisi okuyamamıştır, çocuğunu okuta
cak, daha iyi gelir imkânları varsa onlara kavuşacak. Bu 
memleketin toprağının kahrını çekip gelen milyonlar 
daha iyi hayat şartlarını arıyor. Buradan kopuyor, Al
manya'nın şehirlerine gidiyor, Avustralya'ya gidiyor. 
Burada aslında Türk vatandaşının teşebbüs gücünü 
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bulun, köylüsüyle kendisiyle, her şeyiyle. Tabii şehir
de ekmek ucuz; 260 kuruş üzerinden 250 lira bir çu
val un. Köylünün yediği ekmeğin ununun çuvalı ise 
500 lira. Şehrin avantajları var; şehirde kömür var, 
köyde tezek var; çok avantajları var. Aslında biz kö
yü muhafaza etmek istemiyoruz, köyü şehir yapmak 
istiyoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bulunduğu yerde yapın, bulunduğu. Yapabiliyorsanız, 
gücünüz yetiyorsa. Öyle 20 köyün ortasına bir köy ya
pacaksınız da orası neye yarayacak? Kim gelip otu
racak orada? Eğer kimse oturmayacaksa onun adına 
hayalet şehir derler; birisi gelip oturacak'sa, göç de
mektir, göç. (AP sıralarından alkışlar) 

Neyi nereye anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani yap
tığınız köy - kentte kim oturacak? Sabahtan akşama 
kadar köylüler gelip orada çalışacak, akşam olunca 
köylerine mi dönecekler? Ne yapacaksanız köyüne 
yapın; yapabiliyorsanız, gücünüz yetiyorsa. 

Değerli milletvekilleri, aslında sektörlerin gayri safi 
milli hâsıla içindeki rolleri de değişerek geliyor. 
Bakınız ne oluyor: 

Birinci planda tarımın rolü % 34,98; sanayiin 
rolü % 17,46; hizmetlerin rolü % 47,5 iken, ikinci 
Planda tarımın rolü % 34,98'den %29,36'ya iniyor; 
sanayi % 17,46'dan % 20,86'ya çıkıyor. Bunu indirin, 
bunu çıkarın; yani, tarımın rolünü indirin sanayiin 
rolünü çıkarın. Dördüncü Beş Yıllık Plan ve şunu ya
pacağız, bunu yapacağız, şuraya bunu yapacağız... 
Hangi kaynakları nereye sarf ediyorsunuz? Yapaca
ğız dediğiniz şeylere kaynakları toplasak, bu planın 
dört misli para koysanız yetmez. Yapacağız dediğiniz 
şeyleri değerlendirelim kaç para tutar; dört misli pa
ra koysanız yetmez. Gelin bu bünye nasıl değişiyor, 
bunlara bakalım. Rakam, rakam... Burada rakam ko
nuşacak, siz karar vereceksiniz. Bakınız ne oluyor: 

ikinci planda ortalama olarak tarım % 29,36; sa
nayi %20,86 ve 49,78 hizmetler. 

Üçüncü Beş Yıllık Plana geliyoruz: Tarımın rolü, 
Birinci Beş Yıllık Plandaki 34'ten Üçüncü Beş Yıllık 
Plan sonunda % 24'e iniyor; endüstrinin rolü 17'den 
22'ye çıkıyor, hizmetler 47'den 53'e çıkıyor. Evet, hiz
metler sektörünün dağıtılması lazım. Sanayiin 22 de
ğil, sanayiin 22'den daha yukarı çıkarılması lazım. 
Tamam, işte buradan Türkiye'nin sanayileşme gerçe
ği çıkıyor. Ama, hem bir taraftan diyeceksiniz ki; 
efendim bize çoban olun diyorlar, bize çiftçi olun, 
bakkal olun, manav olun diyorlar... Yok böyle şey. 

Onları bize çok evvel de dediler. Bu kürsülerde Bar-
ker raporu tartışması yaptık bundan 10 sene evvel. 
1949'larda da dediler 1950'lerde de dediler onu, 1951' 
lerde de dediler. Thornburg raporu tartışması yaptık. 
Bize dediler ki: «Siz, büyük sanayi kurmayın, sanayi 
kurmayın; küçük küçük işletmeler kurun, tavukçuluk 
yapın, hayvancılık yapın, besicilik yapın; yani, çiftçi
lik ve çobanlık yapın.» Tüfkiye'nin kaderini o günkü 
idare orada görmedi, o raporu fırlattı attı; Demokrat 
Parti idaresi fırlattı attı o raporu.. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ondan sonra sanayileşmeye 
girişti, altyapıya ve sanayileşmeye girişti. 

Bu sanayileşmeyi beğenmeyenler vardır Türkiye' 
de. Dünyanın her .tarafında sanayileşme, bir mevhum 
tüketiciye göre yapılmaz, mevhum müstehlike göre 
yapılmaz, belirsiz bir müstehlike göre yapılmaz, dün
yanın her memleketinde sanayileşme, evvela o mem
leketin kendi pazarı için yapılır. Kendi pazarına bir 
şey vermeyen sanayileşme... O öbür rejimde var Çün
kü aslında bu rejimin gayesi refah. Yani aslında kal
kınmanın gayesi tüketim. Tüketim başka şey, israf 
başka şey. ikisi birbirinden ayrı. Evet, asgari hayat 
çizgisinin altında yaşayan adamdan ne tasarrufu bek
leyeceksiniz? Bir ayakkabısı, bir pantolonu, bir göm
leği olan adamın, bir ceket, bir palto almasına rıza 
göstermeyecek misiniz? Oradan başlayacak mesele. 
Türkiye'de bugün mesele, işsiz adama iş bulmaktır. 
Türiye'de bugün mesele, gelirsiz adama karınca ka
derince bir şey, memleketin imkânları nispetinde bir 
parça gelir bulabilmektir. Hiç geliri olmayan adama 
gelir bulabilmektir ve ondan sonra onu yavaş yavaş yu
karıya doğru çıkarabilmektir. En büyük adaletsizlik iş
sizliktir. Duvarın bu tarafındasınız. Bu tarafında 10 li
raya razısınız. Bu tarafına geçtiğiniz zaman 100 liraya 
razı değilsiniz. Bu olmaz, işsizler ordusu... Heı gün 
büyüyen bir Tüfkiye'nin nereye varacağı meçhuldür. 
Onun içindir ki, Türkiye vatandaşına iş bulmaya mec
bur ve iş bulurken de gayet tabii olabildiği kadar ras
yonel olmaya mecbur, olabildiği kadar. 

işte sanayileşme istihdamın panzehiridir. Sanayi
leşme aslında muayyen bir safhada ancak yön değiş
tirir. 1920 Türkiye'sinde şekeri dışarıdan alıyorsunuz, 
bezi dışardan alıyorsunuz, gazı dışardan alıyorsunuz; 
zaten çok bir şey almıyorsunuz - 1920'lerle 1930'ları 
diyorum - bu Türkiye'de herhalde çelik sanayii kur
mak evvela kimsenin aklına gelmez. Evvela vatandaşı 
giydireceksiniz, karnını doyuracaksınız, asgari ölçüde 
doyurun; ama doyuracaksınız. Çayın yanına bir tane 
şeker vereceksiniz. Evvela öyle kurulmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, aslında malûmatfuruşluk 
için değil de, sanayiin kökü için söyleyeyim: Bizim 
Batı Avrupa ile aynı seviyede olduğumuz zamanlar 
var, o zamanlarda makine yok. Makine işin içine" gir
dikten sonra biz gerilerde kalmışız. Bakınız Türkiye' 
nin ilk kurduğu fabrikalara: Türkiye evvela ordusu
nun ayakkabı ihtiyacı için Beykoz Fabrikasını kur
muş; sonra ordusunun kumaş ihtiyacı için çuha ve 
fes fabrikalarını kurmuş; sonra Tophaneyi kurmuş, 
ordusunun silah ihtiyacı için. 1908'ler gelmiş, harp 
gelmiş çatmış. Yanmış, yıkılmış bir Türkiye, çıktıktan 
sonra, İktisat Kongresiyle, Büyük Atatürk'ün göster
diği istikametler var, o istikametler sağlam istikamet
lerdir, sağlam. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Atatürk'ün koyduğu hedefi kabul ediyoruz; ama 
gösterdiği yoldan ayrılıyoruz. Dördüncü Beş Yıllık 
Plan, Atatürk'ün gösterdiği yol değildir, o yoldan ay
rılan bir yoldur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) işte ayırmaya çalıştığım şey bu, yani Ata
türk'ün hakkını verelim. Eğer Atatürk'e sığınıyorsak 
hem hedefini, hem metodunu benimseyin. Aslında he
defe çeşitli metotlarla varmak mümkün; ama hürri
yetçi demokrasinin metodundan vazgeçemeyiz. 

Değerli milletvekilleri, anladık, şimdi buraya ka
dar söylediğim şeyler, Türkiye'de sanayileşmenin ge
reğini gösteriyor. Daha çok nüfusu sanayie aktarmak 
lazımdır. Türkiye gerçeği bu. Ve bu sanayi artık yeni 
bir hamle olmalıdır. Neden? Çünkü Türkiye 1930'lar-
da gelmiş, ne kurmuş, şeyden sonra? 1830'lardan, 
1930'lara kadar geçen 100 sene içerisinde Türkiye sa
nayileşmenin dışında kalmıştır. 

1930'larda gelmiş tekstil fabrikaları, pamuklu teks
til fabrikaları kurmuş. Yine giyime geliyor. Şeker 
fabrikaları kurmuş, yine yiyeceğe geliyor. Ve yavaş 
yavaş Karabük Çelik Fabrikasına geliyorsunuz. Kağıt 
fabrikasına, SEKA Kâğıt Fabrikasına geliyorsunuz. 
Ve geliyorsunuz 1938'e. Harp yılları geliyor, 1946'ya 
kadar yine Türkiye'de bir şey yok. 

Bakınız, 1930'larda ve 1940'larda, 1946'ya kadar 
Türkiye'nin ödemeler dengesinde fazlalık var. 

1929'a kadar eksi geliyor. Türkiye'nin 1920-1930' 
da 116 milyon dolarlık ihracatı, 113 milyon dolarlık 
ithalatı var. 

Geliyoruz 1931'e. 97 milyon dolarlık ithalat, 97,8 
ihracat. 1932'de 77,9 ithalat; 66,2 ihracat. Fazlalık 
var, 1933'te fazlalık var, 1934'te fazlalık var, 1935'te 
fazlalık var, 1936'da, 1937'de fazlalık var; 1938'de 
nakısa geçiyor. Harp yıllan geliyor. Harp yıllarında 
yine fazlalık var. 
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I 1947'den itibaren Türkiye'nin ticaret muvazenesi 
yine nakısa geçiyor. Nakıs 1947'de 21,3 milyon do
larla başlıyor. Hep geliyor, sadece bir yılda fazlalık 

I vardır, o da ticaret dengesinde değil de, ödemeler 
dengesindedir. O da 1973'te 377 milyon. Yine Tür
kiye'nin ithalatı ve ihracatı arasında 769 milyon lira 

I fark var. Ama o işçi dövizlerinden kapanıyor. 
İşçi dövizlerine rağmen Türkiye hep şeyle geliyor, 

yani 1947'den beri Türkiye ticaret dengesinde eksi 
ile geliyor. 

Türkiye'nin harp yıllarında, 930'larda Merkez Ban-
j kasında dövizi var, bir lirası bir altın lira kadar değer-
I li. Neye yarar? Köylüsünün ayağında çarık, köylüsü-
I nün ayağında yamalı pantolon, pantolon da değil 
I şalvar, şalvar, yamalı şalvar. Kumaşı bilmez köylüsü, 
I yarısı gazyağı yakmaz. Öyle bir Türkiye çizgisini ka-
I bullenmiyoruz biz. O çizginin yerine 50'lerden son-
I ra gelen çizgiye bakınız. 50'lerden sonra hep nakışlı. 

Değerli milletvekilleri, bunda korkulacak bir şey 
yoktur. Bu çok büyütülmüş bir mevzudur, ödemeler 

I dengesi. Esasen, gücünüzü ve kudretinizi aşan bir 
I borçlanmaya gidemezsiniz, vermezler ki, başkaları 
I vermez, iki tane yol var. Bu yollardan birisi; kaynak 
I bulacağız, Türkiye'yi 103 sene değil de 20 senede bu-
I gün içinde bulunduğu durumdan çıkaracağız. Bu ne 
I Köy - Kop ile mümkündür ne de Köy - Kent ile, bu 
I kaynalkffla mıümıkümdtür. Ona göre planlar yapacağız, İh-
I racatı arttıracağız. İhracatı arttırmak, Hakkâri'de çı-
I kan balla falan mümkün değildir. (AP sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar.) Ne bal çıkar Hakkâri'de 
I ki? Söz temsili söylenmiş olduğunu biliyorum, ama 
I ne çıkar; bunun miktarı nedir? 

I Türkiye'nin bugünkü üretim gücü içerisinde ihra-
I çatını bundan fazlaya çıkarmak mümkün değildir. Ge-
I 1in, Türkiye'ye yeniden üretim gücü ekleyin, işte bu-
I rada, 950'lerde yenli sanayileşme hamlesi geliyor. 
I «Efendim, bu ikame sanayiidir» E, evet, tabii. Mille-
J timin muhtaç olduğu birtakım mallar var ki, onları 

Türkiye dahilinde yapmadığın takdirde ya onlar kaçak 
gelecek, ya başka memleketlerin mallarını alacağım. 
Yani milletin muhtaç ol'duğu acil birtakım şeyler du
rurken başka bir şey alıp getirebilir miyim? Ne imiş 

I ikamet sanayi denen şey ve nesi yanlışmış ikame sa-
I nayiinin? Soruyorum. Yani öyle, «Örneğin» deyip 
I bir tane misal verip gitmek yok. Nesi yanlış? Şu yan-
I lış, şu yanlış, şu lüzumsuz, bu lüzumsuz... E, insaf 
I edin, ıgîydiiğidiz kumaştan, güydliğüniz ayakkabıya ka-
I dar her şey ıbu memleketin malı ve insaf edilin Türküye 
I 600 kalem mail satar hale gelmiş dışarıya ve insaf edilin, 
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400 bin ton çimento üreten Türkiye bugün 20 milyon 
ton çimento üretmek kapasitesine sahip olmuş, 1950'-
nin 400 bin tonu. Ve insaf edin 1950'nin 100 bin ton 
demir üreten Türkiyesi bugün 3 100 000 ton demir 
üretir hale gelmiş ve bunun 10 milyon tona çıkması 
lazımdır diyoruz. 

Bakınız, yanlış olan şey şu: 1923 Türkiyesi'nin 
önünde eğitim meselesi, önünde sağlık meselesi, önün
de giyinme kuşanma meselesi, önünde bir verÜen b<r 
yere gitme meselesi, önünde devasa meseleler, ne bu 
Taiwan'ın önünde var ne Bulgaristan'ın, başladığı yer 
itibarıyla. 

Aslında, bizim Bulgaristan'a ve Taivvan'a imrenile
cek hiçbir şeyimiz yok. 

Efendim, Taivvan ve Bulgaristan adam başına çi
mentoyu bu kadar üretiyörmuş... E, anladık ama, Bul
garistan'da da hürriyet diye bir şey yok. Yani çimen
to varsa, o, hürriyetin yerini tutmaz ki. Çimentoyu 
yaparsınız, ama hürriyeti yapamazsınız. (AP sırala
rından alkışlar.) 

İşte, 1976'da yeniden başladık 18 çimento fabri
kasına. Haydi buyurun yapın bu fabrikaları. Başka 
türlü adam başına çimentoyu artırmak mümkün de
ğil ki. Kaldı ki, söylediğim gibi, Bulgaristan'ın ve Yu
nanistan'ın mecmu nüfusu kadar Türkiye 15 senede 
artmış. Yüz meseleye biz birden başlamak mecburi
yetindeyiz. Onlar bizim başladığımız yerde bizim me
selelerimizin tümünü halletmişler, tümünü. Gelin Tür
kiye'nin elektrik istihsalini Bulgaristan seviyesine, çi
mento MhsaiIıM Bıigaırfatan seviyesine - eğer özenidıi-
ğiniz o ise - demir istihsalini Bulgaristan seviyesine 
veya başka bir memleket seviyesine; ihracatını bu 
seviyeye çıkartmak istiyor musunuz? Bunu eksiklik 
sayıyorsunuz. Ben de eksiklik sayıyorum. O seviyeye 
çıkartmak istiyor musunuz? İşte o tartışılıyor bura
da. Nasıl? «Masıl» sualine bir cevap bulun diyoruz 
burada. 

Yani Bulgaristan'a gıpta edip kendimizi kötüle
mekte mana yok. Taivvan ve Güney Kore, evet ihra
cat hacimlerini arttırmışlardır; her ikisinin de bir sa
vunma meselesi yoktur. Çün'kü savunma meselesini 
Amerika'ya ciro etmişlerdir. Savunma meselesi deyip 
geçmeyin ve ne Güney Kore'nin, ne Taivvan'rn yap
tığını Türkiye'ce siz yapamazsınız. Yapmaya kalksa
nız, yani biz yapmaya kal'k'saydik siz bize «Türkiye' 
yi sattılar» derdiniz^ 

Turizme imreniyorsunuz, turizme. Siz kendi va
tandaşınıza mülkiyeti esirgiyorsunuz; kim esirgiyorsa. 
İspanya'nın yaptığını, İtalya'nın yaptığını yapamaz-
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} siniz. Kendi kıyılarınızı kendi vatandaşınıza kapatmı
şınız. (CHP sıralarından «Haydaa» sesleri.) 

Evet, kararnamesi var. Tamam, Daha evvel de 
j söyledim ben. Yani aslında kapattığınız zaman hiç 

kimse oraya gelmemiş olur. Yağma yaptıracağınıza, 
kanunu var, nizamı var; ona göre bir tanzim yapılır. 
Böyle yapınız diye söylemiyorum; bakınız İspanya'da 
istediğiniz yerde, yabancı olduğunuz halde istediğiniz; 
yerde mal alabilirsiniz. Onlar Türkiye'de kolay şey
ler değildir. 

Onun için benim burada söylemek istediğim şey 
şu: Yani onların şartlarını biz haiz değiliz. Kaldı ki, 
avuç içi kadar yer Bulgaristan, avuç içi kadar yer 

I Belçika. Belçika'yı örnek göstersenize. Belçika'nın ih-
I racatı 42 milyar dolar. Konya vilayetinin 2/3'ü kadar 

Belçika. Şimdi Belçika'nın ihracatı 42 milyar dolar, 
I 'bizimki 2 milyar dolar diye Belçika bizden büyük mü 

yani. Yok böyle şey. Tek rakamla bir yere varamaz-
I siniz. Gelin şimdi burada konuşalım: Endüstrileşme 
I nasıl olacak? 

1950 - 1960 döneminde Türkiye bir endüstrileşme 
hamlesine girmiştir. Zorluk, bahtsızlık şuradaydı: Alt
yapı. Türkiye'nin 1950 bütçesi ne? 1 700 000 000 lira. 
1960 bütçesi ne? 7,5-8 milyar lira. 1964 bütçesi ne? 
14 milyar lira. E, bugün gelmişsiniz 260-300 milyar 
lira ile oynuyorsunuz. Aynı para değil, ama 10 misli 

I fazla, yani 26 misli fazla değil, ama 10 misli fazla. 
I İmkânları büyümüş memleketin. 

I Bu imkânları kim, nasıl büyütmüş? Yani her şey 
kötü olmuş da bu imkânlar nasıl büyümüş? % 7 kal-

I kınma hızlan nasıl olmuş? Memleketin üretim hac
mi nasıl büyümüş? Bunlar nasıl olmuş? Kendiliğinden 
olduysa bize de lüzum yok size de lüzum yok; bıra-

I kalım kendiliğinden olsun. 

I Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ödemeler den
gesi diye bir meselesi vardır. Şimdi bir sual yönel'ti-

I yorum. Dördüncü Beş Yıllık Plan bu ödemeler den
gesini ne ölçüde çözecektir? Soruyorum ne ölçüde çö-

I zecektir ödemeler dengesi meselesini ve bu ödemeler 
I dengesi meselesinin tümüyle çözülmesi için acaba Halk 

Partisi Hükümeti ne düşünüyor? Yani bu ödemeler 
dengesi meselesi ne zaman çözülecek? 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Petrol bulmak
la. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi onu 
I bana söylemeyin, Hükümetinize söyleyin. 

I Ben burada sual soruyorum. Muhalefet olarak so-
J ruyorum bu suali; 

281 — 
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HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Petrol bulaca
ğız. Petrol gelirlerini karşılayacağız. 

[SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani «sen 
söyle, sen söyle» derseniz, benim cevabım var, ama 
ben muhatabı değilim sorunun şu anda. Soru şu?... 

AVNt GÜRSOY (Zonguldak) — Çözeriz, çöze
riz, merak etme. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Esas me
sele de bu zaten. 

Bakınız planlar neyi halledecek? Planlar yeni dar
boğazlar getirmeyecek, ülkenin darboğazlarını, ülkenin 
imkânları nispetinde halledecek. 

Bu Plan, hangi darboğazı ne ölçüde hallediyor? 
Ödemeler dengesi darboğazını ne ölçüde hallediyor 
bu Plan? Yine geleceğiz 1983 yılına, 3,5 milyar dolar 
dışarıdan para bulunması lazım o sene bu hesaplara 
göre. Eğer piyasalar allak bullak olursa, bu 1973 -
1978 döneminde olduğu gibi, bir karma karışık iş 
olur. Ama 3,5 milyar dolar bugünkü hesapla, bugün 
görebildiğimiz kadar (daha ileriyi görmek mümkün 
değil), görebildiğimiz kadarıyla 3,5 milyar dolar dı
şarıdan para bulmak gerekecek. 

Evet : 1978'de 2 200 000 000 dolar, 
1979'da 2 280 000 000 dolar, 
1980'de 2 650 000 000 dolar, 
1981'de 2 890 000 000 dolar, 
1982'de 3 500 000 000 dolar, 
1983'te 3 580 000 000 dolar bulmaya mecbursu

nuz, bu Planın finansmanı için. 
Şimdi soruyorum, bundan evverbu paralar bulu

narak gelmiştir; «Memleketi borçlandırdınız»! diye it
ham ettiğiniz kişiler karşısında, siz «Borçlanmadan 
başka çare yoktur» diye geliyorsunuz; e, bu zamana 
kadar söylediğiniz bunca laf ne olacak? (AP sırala
rından «Bravo»; sesleri, alkışlar). 

Soruyoruz; bütün bu beyanların sahibi olan siz
ler, şu tablo ile bu Parlamentonun karşısına gelme
meniz lazım. «Ne yapalım başka çare yok. Biz on
ları o zaman söyledik; ama, yani muhalefetken baş
ka, iktidarken başka söyledik, işte iktidar olmak için 
söyledik.» Olmaz böyle şey. Türkiye, şu 3 580 000 000 
doları aramaktan ne zaman vazgeçecek? İşte, ekono
mideki tabir viyabilitedir. Viyabilite noktası denen 
bu nokta, Türkiye'nin her şeyden kurtulması nokta
sıdır. Hedef; Türkiye planlarının ve Türk ekonomik 
kalkınmasının bir numaralı hedefi, bu 3 580 000 000 
doları aramaktan kurtulmaktır. E, bunun için ne ted
birler getiriyorsunuz? Yani, «Getirdiğimiz; tedbirler 
ancak 3 580 000 000 dolarla Türkiye'yi idare eder 

vaziyete getirir» diyorsunuz. Ben diyorum ki: Ha
yır, bunu sıfıra indirmek için bildiğiniz bir şeye var
mak. E, «Yok» diyorsanız, bundan evvel Türkiye'yi, 
aç kalmasın, susuz kalmasın, yatırımları yürütsün, 
ondan sonra petrolsüz kalmasın, gübresiz kalmasın 
diye Türkiye'yi idare edenlerin çırpınmalarını, «inci
ye boncuğa paraları değiştirdiniz») diye değerlendir
meyin. Yani, siz bununla incik boncuk mu alacaksı
nız? (AP sıralarından gülüşmeler). 

Değerli milletvekilleri, biraz sonra 1961 - 1978 
dönemi arasında bu •% 7 kalkınma hızı, i% 90 ger
çekleşme, % 100 gerçekleşme, ondan sonra dışarıdan 
para bulma, açıklarımızı kapatma vesaire gibi, bü
tün bu gayretlerin neye yaradığını, neticesinin ne ol
duğunu izah edeceğim. Ama ondan evvel şu sanayi
leşme ile ilgili başladığım sözleri tamamlayayım. 

1960'lar sonrasında Türkiye ara-malı, ikame en
düstrisinden, tüketim malından ara - malı yapılması
na geçmiştir. İkinci Beş Yıllık Planın anakarekteri, 
sanayii sürekleyici hale getirmek olmuştur. 1965'te 
Türkiye'nin çimento kapasitesi - misal olarak veriyo
rum - 2,5 milyon tondur. Bu kapasiteyi 15 milyon to
na çıkarmışızdır ve nihayet 75 hamlesiyle bu kapa
site 30 milyon tona çıkarılmaktadır. 1965'te Türkiye' 
nin demir - çelik kapasitesi, Ereğli'nin hizmete gir
mesiyle 1 milyon tonu geçmiştir. 50'lerin sonuna doğ
ru Demokrat Parti idaresi demir - çelik fabrikası 
yapmanın, artık ikinciyi yapmanın zaruret olduğunu 
görmüştür; ama çırpınıp durmuştur. «Aman yapa
yım» diye. O zaman da söyledik, yani bir borçlan
dırma, bir kapitülasyon korkusunu yırtamadık Türki
ye'de. Gelin bütün imkânlarımızı seferber edelim, 
kalkınmanın yolu odur dedik. Kendi vatandaşımızın 
bütün gücünden faydalanalım, kendi kaynaklarımızın 
tümünden faydalanalım, faydalanmayı da rasyonel 
yapalım, rasyonel. 

Nihayet 1973'le başlayan Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında ağır sanayi, yatırım malları yapılma
sına dönüşülmüştür. 1973 sonrasında görev alan bi
zim Hükümetimiz, yani Koalisyon Hükümeti olarak 
söylüyorum, 1975 Martında görev alan Koalisyon 
Hükümeti bir ağır sanayi hamlesini sürüklemeyi bi
rinci hedef yapmıştır kendisine. 

Plan takviminde hiç motordan söz yok. Yani mo
tor kelimesini duymadım ben. 

Plan takviminde hiç aktarma organlarından söz 
yok. 

Plan takviminde hiç dişli kutusundan söz yok. 
Plan takviminde elektronik sanayiinden söz yok. 
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Plan takviminde uçak sanayimden söz yok. 
Plan takviminde elektromekanik sanayiinden söz 

yok. 
Elektrik üretelim, üretelim, üretelim... Biraz son

ra söyleyeceğim, Türkiye her sene 1 milyon kilovat 
elektrik gücü tesis etmeye mecbur. Her kilovata 100 
bin lira yatırmak lazım. Toplam 1 milyon kilovattık 
tesis için 100 - 110 milyar lira yalnız kuruluş için 
sarf etmeniz lazım. Her sene 100 - 110 milyar lira 
elektriğe sarf etmeniz lazım. 

Öyleyse; türbin fabrikasından ses yok; kazan fab
rikasından ses yok; transformasyon fabrikasından ses 
yok. İşte ağır sanayi dediğiniz. Türkiye buraya gel
miştir; ama bunları yapmak için çimento lazım. Ge
lin Diyarbakır Çimento Fabrikasını bir an evvel bi
tirin, Kahramanmaraş Çimento Fabrikasını bir an 
evvel bitirin, Bingöl Çimento Fabrikasını bir an ev
vel bitirin, Bitlis Çimento Fabrikasını bir an evvel 
bitirin, Siirt Çimento Fabrikasını bir an evvel biti
rin, Adıyaman Çimento Fabrikasını bir an evvel bi
tirin, Malatya Çimento Fabrikasım bir an evvel bi
tirin. Doğu kalkınmasına parayı oluk gibi akıtıyoruz, 
siz neresine akıtıyorsunuz? Köy - Koop'la veyahut 
da «Kup» la doğu kalkınması falan olmaz. (AP sıra
larından «jBravo>x sesleri, alkışlar). 

20 milyar kilovat saat elektrik alacaksınız Fırat' 
tan. Gelin bunu alalım. 5'ini alıyoruz, 15 daha ala
cağız. 7,5 Karakaya'dan, 7,5 Karababa'dan alacaksı
nız; 15 daha 20. 

Efendim, elektrik istihsali geride kalmış, Türkiye' 
nin elektrik politikası yokmuş... Türkiye'nin çok 
doğru bir elektrik politikası vardır. Onu da anlata
cağım biraz sonra. Yani eğer plan getiren hükümet 
Türkiye'nin mevcut meselelerini anlamakta yanlışlık 
içinde ise, plan getiren hükümet boyutları belli, mü
şahhas hale gelmiş meseleleri, gördüğü meseleleri an
lamakta müşkülat içinde ise, bu hükümetin hayal gü
cünden kim emin olur? Gördüğünü doğru görmü
yor, tasavvurununun doğruluğundan nasıl, kim fay
dalanır? 

Güneydoğu Anadolu ovalan projesi ki, Kralkızı 
Barajını ne zaman ihale edeceksiniz? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Ema
net yapacağız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Emanet 
mi yapacaksınız? 100 senede yapamazsınız, 100, 100 
senede yapamazsınız. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

100 senede yapamazsınız. O ortaçağ zihniyetidir, 
o kurunu vusta, kurunu vusta zihniyetidir. 

Değerli milletvekilleri, isterseniz bu emanet mese
lesini de tartışırız; emanet meselesine de geleceğim. 
Yani gelin, bütün dünyanın tecrübesinden geçmiş şey
leri deneyerek Türk milletini zarara sokmayın. Yani 
Suudi Arabistan'a müteahhit göndereceğiz, bizim mü
teahhitleri dışarıya göndereceğiz, biz burada kendi
miz yapacağız; bir süre sonra biz, dışarıdan müteah
hit getirmek mecburiyetinde kalırız-. O işlerin hepsi 
denenmiş, hepsi. 

Ne kazanacaksınız emanet yaptığınız zaman, ne?.. 
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Müteahhitlere 

para kazandırmayacağız. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla)— Müteah

hidin kârını kazanacağız diyorsunuz değil mi? Eliniz
de vergi beyannameleri var, bu kadar da müfettiş 
var, bakın bakalım müteahhidin kârı nedir? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Kâr göste
rirler mi hiç müteahhitler?.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakın, 
bunlara gerçekçi bakın. Demokratik ülkelerden bah
sediyorsunuz, 23 tane demokratik ülke var dünyada, 
149 memleketin 23 ünde demokratik idare var; han
gisinde devlet bütün işlerini emaneten yaptırıyor? 
Hiç bir memlekette yok. Onlar denenmiştir; iki mis-. 

Ve gelin Mardin Gübre Fabrikasını bir an evvel 
bitirin, Urfa Gübre Fabrikasını bir an evvel bitirin, 
gelin Diyarbakır'da kurulması 1976'da kararnameyle 
kararlaştırılmış bulunan buhar kazanları fabrikaları
nı, elektromekanik ekipman fabrikalarını bir an ev
vel bitirin ve açıklıkla söylüyorum, Güneydoğu Ana
dolu ovaları sulaması için milyonlarca ton çimento
ya ihtiyaç var. Yarın Kara'kaya barajı sizden senede 
200 bin ton çimento isteyecek. Bunu nereden vere
ceksiniz? Yapın bitirin Ergani'yi, yapın bitirin Adı
yaman'ı, Malatya'yı, Kahramanmaraş'ı ve yarım Ur
fa tünelini. 

Gerçekten ben burada dinlemek isterdim ki, 250 
milyar liralık Güneydoğu Anadolu ovaları sulaması
na acaba bu Plan ne sarf edecek? Türkiye'nin en bü
yük projesidir. Bu Plan ne sarf edecek buraya ve 5 
sene zarfında nereye varacağız? 5 sene zarfında Tür
kiye Güneydoğu ovaları sulaması projesi nereye va
racak:? Karakaya Barajını bitirecek, Urfa Tünelini bi
tirecek, Karababa Barajının inşaasını sona doğru 
yaklaştıracak ve Urfa'dan itibaren ta Cizre'ye kadar 
giden kanallar ihale edilecek; bu kanalar inşaa edile
cek, Ondan sonra bu tarafta Gaziantep Araban ova
larına giden kanallar yapılacak. 
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üne, üç misline mal edersiniz. Nedenini söyleyim si- i 
ze: Devlet yaparsa, kaça mal olursa olsun, kimsenin 
umurunda değil; müteahhit yaptığı zaman kaça mal 
olacağı kendisinin umuruhdadır. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Kendi cebi dolar. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Vergi ola

rak alın. Alın vergi olarak; vergi alamayan devlet 
olur mu?.. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Vergi kanunları 
çıkaracağız. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, lütfen konuşmaya mü
dahale etmeyin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri; ağır sanayi hamlesi sekteye uğrama-
malıdır. Türkiye'nin hayvan satarak, et satarak, yu
murta satarak, süt satarak - 145 liraya kendi vatan
daşına tereyağı veriyor Türkiye - tereyağı satarak, 
domates satarak, biber satarak bu büyük hamleyi 
yürütmesi mümkün değildir. 

ZEKİ EROĞLU (istanbul) — Bıraktığınız 70 
Cent doğurmadı, doğurmuyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sıkılma, 
sıkılma, her şeyin bir cevabı var, onun da var. Sa
kin sakin dinle, bak neler söyleyeceğim. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Türkiye meselesini konu
şuyoruz; Türkiye meselesi, bizim meselemiz, bu me
selenin kökünde Türkiye'nin kalkınması yatar. Tür
kiye kalkınmasıysa işte bu konudur, konuşulacağı yer 
de burasıdır. 

Biz diyoruz ki, bunlar denediler, Sovyetler Birliği 
Romanya ya dedi ki «Sen sadece et yap, buğday yap, 
mısır yap, ben sana ihtiyacın olan makineleri vere
yim.»! Sovyetler Birliğiyle Romanya arasındaki sür
tüşmenin sebebi budur. Sovyetler Birliği Bulgaris
tan'a dedi ki; «Sen sebze yetiştir.»: Bulgaristan; «Ben 
sadece biber yetiştirmekle bu işin içinden çıkamaya
cağım, sanayi kurmaya mecburum» dedi. O sürtüş
meler oradan geliyor. Evet, tarım ürünleri yetiştire
lim, yalnız... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biz de sana-
yİleşelim diyoruz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sanayi-
leşelim; ama nasıl sanayileşelim, onu gelin burada 
söyleyin. Ağır sanayi tesislerinin temellerini attık, ta
kazaya aldınız, gidin tamamlayın. Sivas'ta demir çe
lik tesislerini ne zaman tamamlayacaksınız? 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Akıl verme, 
para ver para. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Parayı 
sen bul. Öyle yağma yok. İktidarken ben bulacağım, 
muhalefetken ben bulacağım... Yok öyle şey. (AP sı
ralarından alkışlar). Yok öyle şey. 

Geliniz bu organize sanayi bölgelerini tamamla
yalım. Tamamlayın ömrünüz yeterse yani, o mana
da söylüyorum. Bunlara ait tek kelime yok burada. 
2,5 saat sözün söylendiği bir yerde Türkiye'nin bir 
numaralı meselesi, Türkiye'nin ödemeler dengesi dar
boğazını aşmasının tek yolu, istihdam meselesini aş
masının tek yolu, Türkiye'ye yaygın bir kalkınmayı 
yapabilmenin tek yolu, Doğu kalkınmasının tek yolu 
ve nihayet benim vatandaşımı fabrikanın içinde ça
lışır hale getirmenin tek yolu, sanayi topluluğu olma
sının tek yolu olan bugünkü merhalede bunların hep
si Devletin arşivinde vardır; kararnameleri yazılmış
tır, çoğunun planları yapılmıştır, çoğunun temelleri 
atılmıştır. Gelin, bunları biz yaptık diye bunlara düş
man olmayın da, bunları götürün. 250'ye yakın sana
yi tesisi sizin elinize bırakılmıştır. Gidin Aydın'da 
elektronik tesisi tamamlayın, Erzurum'da elektronik 
tesisi tamamlayın. Gidin Aksaray'da kamyon fabri
kasını tamamlayın. Ve nihayet 13 tane yeni şeker 
fabrikası başlatılmıştır ve bu 13 fabrikanın 8'i doğu 
illerindedir. 2 000 metre yükseklikte benim vatanda
şım, şeker muhtevası °/0 19 olan pancarı üretiyor, 
ondan çıkan küspeyle hayvancılık yapıyor. Ağrı Şe
ker Fabrikasını tamamlayın, Van Şeker Fabrikasını 
tamamlayın, Mardin Şeker Fabrikasını tamamlayın, 
Muş Şeker Fabrikasını tamamlayın, Kahramanmaraş 
- Elbistan Şeker Fabrikası tamamlayın, gidin bunları 
tamamlayın. Urfa Fabrikasını tamamlayın. Hayır! 
Bütün bunlar durmuştur, hepsi durmuştur. Ondan 
sonra buraya geleceksiniz, Doğu kalkınması diyecek
siniz;, 5 sene sonra Türkiye'nin gübresini Türkiye 
kendisi üretecek diyeceksiniz... Nerede üretecek Tür
kiye gübresini? Nereden?.. Kars Şeker Fabrikasını 
tamamlayın, gidin bunları tamamlayın. 13 tane yeni 
fabrika başlamıştır. Eğer bugün şekeriniz olsa satma 
imkânınız var. 

Değerli milletvekilleri, 1962 yılında imalat sana
yiinin yapısına bakıyoruz; % 3 madencilik (yani sa
nayiin yapısına) 94 imalat, '% 2,5 enerji. İmalat sa
nayiine bakıyoruz, % 62 tüketim, % 28 ara malı, 
% 9 yatırım malı. 1972'de bakıyoruz, % 47 tüketim 
% 39 aramalı, % 14 yatırım malı ve nihayet geliyo
ruz (bu nispetler bugün de korunuyor). 1977'de '% 
40 civarında tüketim malı, % 37 civarında aramalı, 
'% 13 civarında yatırım malı. İşte bu yatırım malı 
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üretimini artıralım. Yatırım malı üretimini artırma-
dığımız sürece, biz bu ithalat tazyikinden kurtulama
yız. Her şey yanlış... Hayır; Siz her şey yanlış der
seniz, biz her şey doğru diye huzurunuza gelirizr~si-
zin neden yanlış olduğunu söyleyemediğiniz her şe
yin neden doğru olduğunu söyleriz. (AP sıralarından 
«Bravo») sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sanayileşmesi 
sadece devlet tarafından yürütülemez. Yabancı teşeb
büsün gücünden faydalanmayı düşünüyorsunuz, ken
di müteşebbisinizin gücünden yararlanmayı neden 
düşünmüyorsunuz? Yani kendi müteşebbisiniz nere
ye gitsin? Gelin Türk müteşebbisini faydasız adam 
yerine getirmeyin. 

Emanet inşaat meselesi Türkiye'de denenmiştir, 
devlet zarar etmiştir. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Bozuk 
düzende denendi. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sizin düz
gün düzende o işleri kimin yapacağını ben bilmiyo
rum. Kime yaptıracaksınız, onu da bilmiyorum. Eğer 
kendi taraftarlarınızı, militanlarınızı beslemekse mak
sat, o, Türkiye'ye yardımcı olmaz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

inşaat bir sanattır. Her mühendis de yapamaz in
şaatı, rastgele bir insanın yapacağı iş değildir. Bu ka
dar mühendis var, bu kadar mühendisin içinden, in
şaat organizasyonu yapanlar elin parmaklarıyla sayı
lacak kadar azdır. Şantiye organizasyonu, şantiye ida
resi, inşaat sevkü idaresi savaş gibi yapılan bir iştir, 
savaş. Onu devletin memurları ile yapamazsınız. Dev
letin memurlarını küçümsediğim için değil, onu kim 
kontrol edecek, emanet yaptığınız işi. Kontrol yok, 
kaça çıkarsa çıksın, kimin umurunda; ödesin devlet 
baba. Teminatı yok, teminat yanma ihtimali yok, 
feshedilme ihtimali yok ve açık söylüyorum, hani 
ileriye gidiyoruz derken, 50 sene geriye gitmekte ma
na yok ve Adalet Partisi olarak biz iktidara geldiği
miz zaman, sizin bütün bu kararlarınızı hiçe sayarız. 
açık söyleyeyim. (AP sıralarından «Bravo», sesleri, 
alkışlar). 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Devlet Su 
İşleri ve Karayolları emanet usulüyle iş yaptırıyor 
ama- , 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Devlet 
Su İşleri emanet işi inşaat yapmaz. Karayollarıda 
yapmaz emanet işi inşaat. Çok sıkıştıkları yerde 3 - 5 
kilometre yol yaparlar. Ona bakarak siz Türkiye'yi 
yapmaya kalkarsanız, aslında Türkiye'yi imar ve in

şadan mahrum edersiniz. 
Nihayet ben size bir şey söyleyeyim, siz emanet 

inşaat yapmaya kalkın, geniş çapta yapmaya kalkın, 
iki sene sonra herkesi mahkemelere 'düşürürsünüz, o 
iş mahkemede biter. Onlar hep görüldü, hepsinî gör
dük, geliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, anladık, üç tane beş yıllık 
plan gelmiş. Bu üç tane beş yıllık plan % 7'ye ya
kın bir kalkınma hızını sağlamış. Zaten planın mak
sadı da % 7 kalkınma hızı sağlamak. Hedefini vur
muş. Nerede vuramamış? Ödemeler dengesi mesele
sinde. Ödemeler dengesi meselesinde de zaten, 1973' 
te plan yaparken 1978'de ödemeler dengesinin açık 
olacağı kabul edilmiş, 1973'de yaparken. Nasıl ki 
1978'de yaparken 1983'de o ödemeler dengesinde 3,5 
milyar açık olacağı kabul edildiyse. 

Şimdi huzurunuzda bu planların ne sağladığını, 
daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetinin bu vatanın si
nesine ne koyduğunu söyleyeceğim. Bu benim için 
görevdir. Eksiğiyle, kusuruyla bütün delillerin savun
masını yapacağım. Savunmayı yaparken, münferit 
meseleleri değil, ben devletin savunmasını üstüme al
mışım; Türkiye Cumhuriyetine olan inancımızın ge
reğidir, yapmakta olduğumuz görevin gereğidir, bu 
zamana kadar yapa geldiğimiz görevin gereğidir ve 
nihayet bütün bu işler milletindir; kalkınma milletin 
eseridir. Binaenaleyh, onun önünde olanlar millete 
rehberlik ederler, hepsi budur. 

1927'de, 1968 fiyatlarıyla fert başına milli gelir 
572 lira. Aynı fiyatlarla 1977'de fert başına milli 
<?elir, (nüfusumuzun 13 milyondan 45 milyona çık
masına rağmen) 4 765 lira. Gönül isterdi ki, bu 
20 bin lira olsun. 4 765 lira, yani, 9 misli fazla. 

Gayri safi milli hâsıladaki sektör payları şöy
le : 

1927'de tarım % 67, 1977'de % 23,6. Tarımın 
hissesi değişmiş. 1927'de Türkiye'nin 13 milyon nü-
fusu var, 1977'de - bizim tahminlerimize göre - 45 
milyon. 

1923'te Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 77 mil
yon kilovat - saat, 1923 Türkiye'sinin Ankara'sın
da elektrik yok, 1925 Türkiye'sinin Ankara'sında 
elektrik var. 1977 Türkiye'sinin 20 970 000 000 
elektriği var. 1978 Türkiye'sinde her sene elektrik 
istihsali % 12 ila % 18 arasında arttığı halde, 1978 
Türkiye'sinde elektrik istihsali yalnız 2,5 civarında 
artmıştır. Elektrik yok... Elinizdeki santralleri kul
lanamıyorsunuz ki; Ambarlı Santralinde 800 milyon 
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kilovat - saat düşük elektrik var. Onun yerine ke
merleri sıkın, yani bir saat yerine iki saat karanlık, 
iki saat yerine üç saat karanlık... Seyitömer ve 
Tunçbilek santrallerinde de aynı miktarda düşüklük 
vardır. 2 milyar kilovat - saat civarında mevcut 
kapasiteden faydalanmamak var. Aksini gelin söy
leyin. % 2,5'tir, 1978 senesinde elektrik istihsali, ge
çen seneye nazaran artış. Bu bir defa % 8,5 civarın
da olmuş 1974'te. 1977'de % 12,5, 1975 - 1976'da 
18 ve 16'dır ve vasati olarak 1975 - 1976 - 1977'de, 
bizim, Türkiye'nin idaresinde bulunduğumuz zaman 
vasati % 16 artarken, Türkiye'nin elektriği bir sene 
diğer seneye nazaran, 1978 Türkiye'sinde sadece 
c/o 2,5 artmıştır. Gelin, burada söylenecek şey şu : 
Beyler Türkiye'nin 100 milyar kilovat saat elektriği 
olmalıdır. Bu 100 milyar kilovat saat elektriğin 
şimdi 21'i var, mevcut kapasiteden aslında 23 - 24 
alırsınız. Zaten Planın bazı da 24; ama ürettiğiniz 
bu değil (24 değil), 21 küsur, Gelin, bu 100 milyar 
kilovat saate nasıl çıkaracaksınız, ne zaman çıkara
caksınız, onları söyleyin. Türkiye'nin enerji mesele
sine tekrar döneceğim. 

1939'da Türkiye'nin ilk çelik fabrikası Karabük 
100 000 ton, 1977'de 3 100 000 ton. Yapın Sivas 
fabrikasını, başlayın beşinci fabrikaya; dördüncüsünü 
yapın, beşinciye başlayın. Neyle yapalım? Yapanlar 
neyle yaptı, geliyor. Yapanlar Karun'un hazinele
rini devralıp, onunla yapmış değil. Türkiye çelik 
üretiminde 149 dünya devleti içinde, bu kadar düşük 
çeliğiyle dahi 31 nci. Japonya'ya, şuraya, buraya 
imrenmeye hacet yok, onların 90 milyon, 100 milyon 
ton çelik üretimi var; ama benim Türkİyem 2000 
yılında 25 milyon ton çeliğe ulaşmalı. Gelin isken
derun'u büyütün, Ereğli'yi büyütün. Karabük'ün bü
yüme sınırına gelinmiştir, Sivas'ı yapın bitirin, be
şinciyi, altıncıyı, yedinciyi planlayın. Ne kadar mil
yar lira sarf ediyorsunuz çelik üretimi için, Dördün
cü Beş Yıllık Plan döneminde Türkiye'nin çelik üre
timi nereye varacak? Çelik olmayınca ağır sanayi te
sislerini nereden yapacağız? Motoru nereden yapa
cağız? Evet, bugün Gölcük'te denizaltı yapıldığıyla 
övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Eskişehir'de de loko
motif motoru yapılıyor. Biran evvel bitirin Konya 
motor fabrikasını, diğer motor fabrikalarını. 6 tane 
motor fabrikasına başlanmıştır. 

1950'de Türkiye'nin 90 bin ton petrol rafinaj ka
pasitesi var. 1977'de 15 900 000 ton petrol rafinaj 
kapasitesi var. Şimdi burada soruyorum : Bulgaris
tan'da şu kadar, Romanya'da bu kadar petrol rafi

naj kapasitesi; bizim ihtiyacımız 17 milyon ton. 
Ne zaman? 1977'de. Bunu rafine edecek kadar pet
rol rafinerini biz kurmuşuzdur. 1971 programında 
Karadeniz petrol rafinaj tesisi mevcuttur, araya yıl
lar girmiştir, bu yapılamamıştır. Çünkü Artvin İz
mit'ten, 2 000 kilometre mesafeden gazyağı alır, ma
zot alır, motorin alır. -Bu mesafeyi kısaltmak lazım
dır. Yapın Trabzon rafinerisini. Trabzon rafinerisi
nin, finansmanı vesairesi üzerinde ön çalışmalar ya
pılmıştır. Binaenaleyh, buraya gelip, 15 900 000 ton 
olan rafinaj kapasitesini biz 30 milyona çıkaracağız.. 
«Nasıl çıkaracağız?» denildiği zaman; îpraş Rafine
risini 8 milyon tondan 13 milyon tona çıkarıyoruz, 
çıkıyor, bu başlanmış, yarısından fazlası yapılmıştır. 
15 900 000'e 5 daha ilave edin, eder 21; Orta Ana
dolu rafinerisi : 5 milyon ton da o eder, 26. Başlayın 
Trabzon rafinerisini; 5 milyon ton da oraya koyun, 
30 milyon ton. Neyi bulursunuz? 1983'ün petrol rafi
naj kapasitesini bulursunuz. Bakınız, Türkiye bugün
kü şartlar içerisinde dışarıdan rafine edilmiş petrol 
alırsa, her ton petrol için 20 dolar fazla ödemek mec
buriyetindedir. Hem bunu tasarruf edelim, hem kat
ma değeri burada kalsın, hem işçiliği iyi olsun. Her 
şey kötü değil, işte size söylüyoruz, 15 900 000 ton, 
sıfır vermiyoruz. 5'te yapılıyor diyoruz, 21 milyon 
ton ve Bulgaristan'ın nüfusuna bölmekle oradaki ra
fineriyi, benim elime ne geçer? Yap sen de, nüfus 
başına oranı artır. (AP. sıralarından alkışlar) 

1923'te Türkiye'nin 12 500 ton çimentosu var. 
O günkü nüfusa göre fert başına 9 kilo çimentosu 
var. 1977'de Türkiye'nin fert başına 357 kilo çimen
tosu var ve 18 tane yeni fabrika. Bugün 32 fabrika 
çalışmakta, 3 fabrika hâlâ inşada, 18 fabrikaya da 
başlanmıştır, toplam 53 fabrika, 53 fabrikayla 30 mil
yon ton çimento üretir ve çimentoyu satabilirsiniz 
dışarıya. Kaldı ki, 800 bin ton çimento vardı Mar
mara havzasında, bugün 4,5 milyon ton var, yetmi
yor Marmara havzasına. Çukurova'da hiç çimento 
yoktu, bugün 4 milyon ton var, sadece Çukurova'ya 
yetmiyor. Mersin'de bir tane 1 milyon, Adana'da 1,5 
milyon, İskenderun'da 1,5 milyon ton, toplanı 4 mil
yon ton çigmento var, yetmiyor. Gelin bunları yapın. 
Söke.den Konya'ya kadar arada bir tane fabrika 
var, tamamlayın Denizli fabrikasını. Yapın Antalya 
fabrikasını. Bu mesele değil ki... Aslında prodüktif 
olan bunlardır. Bunları yapmazsanız, zaten yapaca
ğınız şey için, ev için vesaire için çimento bulamaz
sınız. 

Kâğıt, 1937'de 9 bin ton, 1977'de Türkiye'nin ya
rım milyon ton kâğıt istihsali var. Tamamlayın Balı-
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kesir fabrikasını, Taşköprü fabrikasını. Afyou fabri
kasının tamam olması lazım, yani samanı vesairesi 
her şeyi, alınmıştır, tamam olması lazım, geçen sene 
tamamdı Afyon fabrikası, işletiliyor mu işletilmiyor 
mu bilmiyorum; ama tamam olması lazım. Yapın 
7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu fabrikaları. (CHP sırala
rından «Yapacağız» sesi) Hayır efendim, ben şunun 
için söylüyorum : 

1965'te Türkiye'nin bir tane kâğıt fabrikası var
dı, biz buna 5 tane daha ekledik: Aksu, Çaycuma, 
Balıkesir, Dalaman, Silifke ve Afyon; böylece 6 fab
rika olmuş. Bir de Taşköprü'yü ekledik, yedi.. Bun
ları tamamlayın. 

Şeker : 
1923'te Türkiye'nin şekeri yok. Uşak Şeker Fab

rikası ile başlıyor Türkiye'de şeker sanayii. 1926'da 
573 ton şekeri var, 1977'de 1 010 000 ton şeker üret
miş Türkiye. 

1925'te 3 milyon ton olan hububatı, bugün 25 
milyon tona çıkmış. - Hububat olarak, buğday ola
rak demiyorum -

1923'te 300 bin ton olan linyit istihsali bugün 
13 milyon tona çıkmış. 

Ve nihayet, Türkiye'nin altyapısı var; bir uçtan 
bir uca asfalt yolları var. Türkiye'nin asfalt yolla 
ulaşılamayan kazası 3 0 - 4 0 tane kalmıştır. Eğer, 
Türkiye'nin 42 bin kilometre anaşebeke yolu olma
sa, köylere nasıl gideceksiniz? 185 bin kilometre Tür
kiye'de yol yapılması lazım; Bunun >% 80'i, köy yolu
nun % 80'i yapılmıştır. 

ÖNER MİSKÎ (Hatay) — Demiryolundan ne ha
ber?.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Demir
yoluna da geleceğim. Bir demiryolu tutkusu içine 
girmesin kimse; bunlar ekonomi meselesidir; «De
miryolu iyidir, yol iyi değildir» gibi... 

Şimdi soruyorum : «Demiryolu, demiryolu» di
yorsunuz, bu Dördüncü Beş Yıllık Planda kaç kilo
metre demiryolu yapacaksınız, nereye nereyi bağla
yacaksınız? Soruyorum, nereye nereyi? Madem bu 
kadar .demiryolunu seviyorsunuz... (AP sıralarından 
gülmeler) 

Kaç tane liman yapacaksınız? Nerelere limanla
rını yapacaksınız? Ee, bunları söyleyin... 

1950 Türkiye'sinin Mersin'de limanı yok, 1950 
Türkiye'sinin Samsun'da limanı yok, 1950 Türkiye' 
sinin Trabzon'da limanı yok. Mersin'de liman yapıl
maya başlandığı zaman; «bunlar denizi taşla doldu

rup ne yapacak?» demişlerdi o gün ve bugün Mer
sin limanı bütün kapasitesini almış, gemiler dışarıda 
beklenmektedir. Bugün İskenderun Körfezinde 4 ta
ne liman yapılmıştır. 2 tanesi akaryakıt için, bir ta
nesi askeri maksatlar için, bir tanesi sivil maksatlar 
için ve Petro - Kimya tesisleri yapıldığı zaman yeni 
bir tane daha yapmak lazım. Bugün Antalya'da li
man var. Bugün İzmir limanı büyütülmekte, bugün 
Bandırma'da liman var. İstanbul'un hem limanı, 
hem rıhtımını çoğaltmak lazım. 

Şimdi burada, yeri gelmişken söyleyeyim : 1975 
Türkiye'sinin dışarıya ihraç edecek buğdayı yoktu. 
Var mıydı? 1975 Martında Türkiye'nin dışarıya ih
raç edecek buğdayı yoktu, Türkiye dışarıdan buğ
day almıştı. Eğer bugün Hükümet, Türkiye'de kâfi 
miktarda liman olmadığından şikâyet ediyorsa, evve
la buğday olduğundan memnun olmalı. Evvela on
dan memnun olmalı. 1978 Türkiye'sinde, «Enkaz» 
dediğiniz Türkiye'de 6 milyon ton buğday teslim et
tik size. 

Burada, gelip, «İhracat şu kadar arttı» diyorsu
nuz. Bakalım ihracat rakamlarına, nereden artmış. 

Ham pamuk : 
Geçen sene 143 milyon dolarlık ham pamuk sa

tılmış. Bu sene bu 266 milyon dolar olmuş. Bunun 
büyük bir kısmı geçen seneden kalmadır. Henüz bu 
senenin pamuğu satılma halinde. Yani fiilen ihraca
tı yapılıp, parası giren bu. Alivre satış, bağlanma bil
mem ne değil. Bu senenin pamuğu daha yeni toplan
dı, yeni çırçırdan geçti. Pamuğun daha satılma za
manı önümüzdeki aylardır. 

Fındık: 

Geçen sene 151 milyon, bu sene 209 milyon fın
dık satılmış. Buğday, geçen sene 27,5 milyon, bu se
ne 141 milyon. «Sıçrama yaptı, arttı» filan dediği
niz şey buğday, pamuk ve fındık. Şimdi soruyorum; 
bunları siz 1978 senesinin başında ambarlarınızda 
bulmadınız da, sattığınız ne? (AP ve MHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1923 Türkiye'sinin enter-
konnekte şebekesi yok, bir kilometre bile yok, yük
sek voltajlı hava hattı 1950 Türkiye'sinin de yok; 
ama 1977 Türkiye'siriin 42 bin kilometre var, yol 
ağı kadar hava hattı var ve beğenmediğiniz 1978 
başı Türkiye'sinde, Türkiye'nin 64 ili enterkonnekte 
şebekeden elektrik alıyor. Edirne nereden elektrik 
alıyorsa Van oradan elektrik alıyor. 1974'de girdi mi 
Keban devreye; 1978 senesinin başında Kars Ke
ban'dan elektrik alıyordu, 1978 senesinin başında 
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Tunceli Keban'dan elektrik alıyordu, Erzurum Ke
ban'dan elektrik alıyordu, Ordu Keban'dan elektrik 
alıyordu, Urfa, Mardin Keban'dan elektrik alıyor
du; Gümüşhane, Muş ve Hakkâri bu sene bağlana
caktı; Siirt Keban'dan elektrik alıyordu. Buyurun 
bağlayın, 67 il de oradan elektrik alsın. Bu tablo 
memleketin, milletin sinesinde mevcut. Bu tablo ül
kenin sinesinde mevcut. 

Nereye koydunuz paraları?» Paralar direk oldu, 
paralar baca oldu, paralar yol oldu, paralar makine 
oldu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bakınız Türkiye'nin ne çe
şit meseleleri var : Türkiye'nin 1977'deki faal nüfu
sunun % 42'si 14 yaşından küçük, yani üretici de
ğil. Bir memleketin nüfusunun % 42'si 14 yaşından 
küçükse, o memleketin nüfusu bizatihi ekonominin 
üzerine büyük bir... Ekonomik bakımdan söylüyo
rum. Çok genç, güzel bir nüfustur bu ama, ekono
mistlere sorarsanız, hem çoğalma çok; % 2,7 ekono
mistlere göre, bana göre değil, biz 100 milyonluk 
Türkiye istiyoruz. (AP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

Nüfusun % 42'si 14 yaşından küçük; yani 14 
yaşından büyük olan her kişi bir kişiyi beslemek 
mecburiyetindedir Türkiye'de, (yaşlıları falan naza
rı dikkate almaksızın) Bunlar hep ekonomiye geliyor. 

Nüfusun yerleşme yerine bakıyoruz. 1927'de va
tandaşımızın i% 76'sı köylerde oturuyor, 1977'de 
% 55'i oturuyor. Şehirler, nüfusu •% 45'i, '% 55'i 
durumuna gelmiştir; ı% 76 - l% 25 yerine, j % 55 -
ı% 45 haline gelmiştir. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin 1950'de üç tane yüz 
binlik şehri var, yüz binden fazla. 1977'de 30 tane 
yüz binlik şehri var. Hiç şikâyetçi olmayın büyük şe
hirden; ona göre tanzim edin, tekaddüm edin bü
yük şehrin ihtiyacına. Dünyanın 10 milyonluk nüfus
lu şehirleri var. 

«Aman köylüler şehirlere gelmesin.» Köylüler şe
hirlere gelmesin olmaz ki? Göç mecburi değil; ama 
herkes istediği yere gitsin. Bizim istediğimiz o. Her
kes istediği yerde çalışsın, herkes istediği işi tutsun. 
(AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Ama siz adamı kooperatife, gönüllü diye zorla 
üye yapın, üye olmazsa - Planda yazıyor - kooperati
fin imkânlarından faydalanmasın.. Ondan sonra şura
ya gelir oturursan, sana şunu sağlarız; oturmazsan 
yok o. E, o zorlama... O şekilde kooperatifçilik zor
lama kooperatifçiliktir. Bırakın vatandaş kooperatif
çiliği gönüllü yapsın, menfaati varsa yapsın. Vatan-

j daşın menfaatini siz ölçmeye kalkmayın; onun da 
aklı, izanı olduğunu kabul edin. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi değerli milletvekilleri, orta yerde bir Tür
kiye gerçeği var. 1927 Türkiye'sinin 5 300 000 çalı
şan nüfusu var. 1977 Türkiye'sinin 16,5 milyon çalı
şan nüfusu var, bunu absorbe etmiş. Ne sınır büyüt-

[ muş, ne şunu yapmış, ne bunu yapmış. 16,5 milyon 
insana 500 lira yerine 4 bin lira fert başına milli gelir 
üzerinden iş verebilmiş. Yani neticede; «Plan dedi
niz, kalkınma dediniz ne oldu bunlar, nereye gitti?» 
diyorsanız, işte buralara gitti. Yani gelişmeyi hedef 
almayan plan olur mu? Ama plan kalkınma planı
dır, netice itibariyle gelişme sağlar. Aslında kaynak 
büyümedikçe gelişme de olmaz. 

Öğretimle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. 
1943'ün 10 bin ilkokul öğretmeni var. 10 bin ilkokul 
öğretmeni bugün Türkiye'nin şehirlerinden sadece 
birisinde var, İstanbul'da 18 bin ilkokul öğretmeni 
var, Ankara'nın 15 bin ilkokul öğretmeni var. Bina
enaleyh, 1977'nin bir şehrindeki kadar 1923'te bütün 
Türkiye'de ilkokul öğretmeni var, 341 bin çocuk ilk
okula gidiyor, 10 bin öğretmeni var. 

Şimdi, 1977'nin 192 bin ilkokul öğretmeni var, 
(19 misli fazla) 5 800 000 çocuğu ilkokula gidiyor. 
341 binden, 5 800 000 çocuğa ilkokul sağlamış 1978 
Türkiye'si ve Cumhuriyetin şerefi olmuş ilkokul me
selesini halletmek. Ancak 1973 yılında halledebilmi
şiz. 

' Hâlâ kıyıda köşede, 200 nüfustan aşağı olan yer-
I lerde okulsuz haller mevcuttur. Çünkü, Türkiye'nin 

oturum düzeninde; burada divan, orada oba, orada 
kom denilen çeşitli yerler var, buralarda 3-4 aile bir 

I araya geliyor, oturuyor. Orada okul bulmak mümkün 
değil. 

Değerli milletvekilleri, bir köy çocuğuna Türkiye 
Cumhuriyeti 5 bin lira öğretmen masrafı yapıyor. Ee, 
bunlar kolay değil, yani bütün bu tabloya bakıp ağ
lamakta ben bir mana göremiyorum. Gelin daha iyi
sini yapın. 

Ortaöğretime geliyorum: 
Türkiye'nin 1923 yılında 72 tane ortaokulu var, 

1977'de 2 895 tane ortaokulu var. 1923'de ortaokula 
giden 5 900 talebesi var, 1977 de 465 bin çocuğu var. 
Buraya sanat okulları dahil değildir, onları söyleyece
ğim. İmam hatip liselerinin orta kısımları da dahil de
ğildir, onları da söyleyeceğim. 

Türkiye'nin 1923'de 23 lisesi var, gene sanat lisele
ri, tarım liseleri ve lise muadili diğer okullar imam ha-

I tip liseleri de dahil olmak üzere 804 tane bugün lisesi 
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var. Kazaya lise gitmiş; yalnız kazaya değil, büyük 
kasabaların takriben 100 tanesine lise gitmiş, nahiye
lere lise gitmiş ve mesleki teknik okullara geldiğiniz 
zaman, 1 795 tane de ondan var, 500 tane de imam 
hatip okulu var. 

Yükseköğretimde, 1923 Türkiye'sinin bir tane üni
versitesi vardı, Darülfünun. 1977 Türkiye'sinin l'e kar
şılık 19 tane üniversitesi var ve 15 tane mühendislik -
mimarlık akademisi var, 7 tane ticari ilimler akademi
si var,- 7 tane yüksek islam enstitüsü var. Ayrıca 100' 
den fazla fakültesi var ve 2 900 öğrencisine karşı, bu
gün 300 bin çocuğu yüksekokullarda okuyabiliyor. 
Evet, okuma çağında olan çocuğun hâlâ % 5-6?sıdır 
bu. 

307 öğretim üyesi varken, bugün 15 000 öğretim 
üyesi var. Türkiye yerinde saymamış. Geliniz, bu 
% 5, % 6 öğretim çağındaki çocuğu okutma yerine, 
bunu % 10'a nasıl çıkarırsınız, burada onu söyleyin. 
Plan bu; % 10'a nasıl çıkaracaksınız bunu? 

Türkiye'nin 20 000 doktoru var. 20 000 doktorla 
Türkiye'nin hastasına bakmak mümkün değildir. Tam 
Gün Yasası ile falan övünmeyin, bir şey kazandır
mayacaktır Türkiye'ye; sadece 15 milyar liraya mal 
olacaktır ve netice itibariyle, «Herkes hastanede ba
kılacaktır» dediğiniz zaman, hastanenin dışında kim
se bakamayacağına göre, isteyen hastane, isteyen mu
ayenehane derseniz, bu, hekim sayısını artırmaz; ba-
kılabilecek hasta sayısını artırmaz, azaltır. 

«Efendim 20 000 doktor Türkiye'ye yeter» Yan
lıştır. Senelerce Plancılara söyledim; yanlıştır. 19 tane 
tıp fakültesinin bulunduğu Türkiye'de 2 000 tıp öğren
cisiyle bir yere varamazsınız ve nihayet bir tek tıp 
fakültesi vardı 1945'lerde ve 600 öğrencisi vardı. Bu
gün 19 tane, 50'şer tane öğrencili tıp fakülteleriyle bir 
yere varamayız. Kaç para sarf ediyorsunuz bir dok
torun yetişmesine? Gelin. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Nerede 2 000 
s öğrenci varmış? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — İki bin, 
iki bin. Bugün iki bin talebesi var; iki bin talebe alı
yor daha doğrusu. 

Gelin 5 000 doktor yetiştirelim, 8 000 doktor yetiş
tirelim. Plancıların şu hesabı yanlıştır: 20 000. Hangi 
kıstası alırsanız alın, yanlıştır bu. Teknisyenlere ses
leniyorum, bu hesap yanlıştır; 20 000 tane doktorla 
Türkiye'nin sağlık işlerini yürütemezsiniz. Hekimle
re yürüttüreceksiniz bunu; yöntem meselesi.. Değil 
yöntem meselesi: Değerli milletvekilleri ve nihayet 

_ destekleme alımlarıyla 1964'te Türk köylüsüne verileı. 

para, cari fiyatlarla 2,5 milyar lira, 1965'te, 2,5 mil
yar lira, 1977'de 51 milyar lira, 1977 cari fiyatlarıyla 
51 milyar lira. Gelin söyleyin, 1978 cari fiyatlarıyla 
kaç milyar lira? Gelin söyleyin. Verdiğiniz 37 milyar 
liradır, 1978 fiyatlarıyla. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Çoğu alınmadı da
ha. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ayırdı
ğınız da, kredi olarak 47 milyar liradır. Bunun tümü
nü kullanması mümkün değil. Çünkü buğday alımla
rı geçen senekinden 600 bin ton noksandır bu sene. 
Geçen sene 3 800 000 ton buğday almış bulunan Top 
rak Mahsulleri Ofisi, bu sene 3 200 000 ton almıştır. 
Diyarbakır, Trakya, Konya gibi 3 büyük bölge, buğ 
day satışlarında geridedir ve nihayet 315 kuruş koydu 
ğunuz buğday bugün piyasada 4,5 lira. (AP sıraların 
dan «5 lira, 5» sesleri) Buyurun. Yani köylünün elin 
den 200 - 300 kuruşa buğday alın, 2 ay sonra çıksın 5 
liraya. Bu mu yani köylüyü korumak? (AP sıraların
dan alkışlar) 

Destekleme alımı meselesine tekrar geleceğim. 
«Bizden köylü şöyle memnun, böyle memnun» filan 
diyorsunuz, (AP sıralarından «Kan ağlıyor» sesleri), 
gidin bir sorun köylüye, memnun mu değil mi? 

Değerli milletvekilleri, bakınız, 3 tane 5 yıllık plan 
tatbik edilmiş, 10 sene Demokrat Parti idaresi olmuş, 
ondan evvel 27 sene Cumhuriyet idaresi olmuş. Bun
ların 1978 başında Türkiye'yi getirdiği yer bir çıkmaz 
değildir. Türkiye birçok sınai malların üretiminde da
hi 5 nci sıra ile 31 nci sıra arasında yer alıyor 149 
memleket içerisinde. Bu kadar yapabilmişiz. Bundan 
iyisini nasıl yapacağımızı gösterin; şöyle şöyle yapar
sak deyin ama, Dimyat'a pirince giderken evdeki bul
gurdan olmasın millet. Birtakım heveslerin 3-5 sene 
sonra yanlış olduğu görülür; ama faturayı millet öder. 
Siz kötü kişi olursunuz, o ayrı mesele. O, milletin me
selesini halletmez. 

1978 senesinin başında Türkiye'nin 6 günlük pet
rolü varmış. Bu yanlış. Ben 5 Ocak günü Sayın Ece-
vit'i ziyaret ettim, kendisine Türkiye'nin 600 bin ton 
ham petrolü olduğunu söyledim; 600 bin ton. Hatır
layacaktır kendisi; 600 bin ton ham petrol. Elimde 
resmi kayıtlar var. Kendisi de sorsun, 1978 senesin
de Türkiye'nin ham petrol stoku ne idi? Eğer bu 6 gün 
yeterse, günde 100 bin ton eder. Günde 100 bin ton 
demek, ayda 3 milyon ton demektir ki, yılda 36 mil
yon ton eder. (AP sıralarından alkışlar) Halbuki, be
nim bildiğime böre, «1983 yılında 27 milyon ton kul
lanacağız» diyorsunuz. Bana göre 27 milyon ton yet-
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mez size. Bana göre, buradaki 199 milyar lira da yet
mez dış ihtiyaç olarak. Bunlar küçük rakamlardır, 
onu da daha ileride söyleyeceğim. Yetmez bunlar, 
sığmaz Türkiye bunun içerisine. 

Şimdi, 1977 yılı sonunda Türkiye'nin devam eden 
1 trilyonluk yatırımı var. % 7'ye yakın kalkınma hı
zını sağlamak için çırpınıyor Türkiye. Fabrikalar iş
liyor, % 52 diye, Ticaret Odası, Sanayi Odası şunu 
yapmış.. O zaman kimse hammaddem yok diye şikâyet 
içinde değildi; ama bugün şikâyet içinde. Bugün ka
panan kapanana. İstanbul civarında 50 bin vatandaş 
işten çıkarılmıştır ve % 30 stokla işliyor bugün. Pe
ki 9 aydır siz, biraz evvel de söylediniz ki, «Birtakım 
kimselerden muavenet görmedik, yardım görmedik.» 
Ee, yardım görmediniz, 10 aydır geliyorsunuz.. Neyle 
geliyorsunuz? Biz size 2 milyar dolarlık satılabilir ta
rım ürünü bıraktık 1978'in başında. İşte satmışsınız 
bir kısmını ve teşekkür ediyorsunuz köylüye. Bunlar 
geçen seneki ekilenlerdir. Biz size bir ekilmiş Türkiye 
bıraktık. Gübresi tamam, buğdayı tamam, tohumu ta
mam, her şeyi tamam bir Türkiye bıraktık ve biz size 
9 bin yerde çalışılan bir Türkiye bıraktık ve biz size 
1,5 milyon ton bübre bıraktık ve biz size üstünde re
hine olmayan 127 ton altın bıraktık ve nihayet biz size 
senede 100 biri traktör 100 bin otomobil satın alabilen 
bir Türkiye bıraktık ve biz size 51 milyar lira köylü
süne para ödenmiş bir Türkiye bıraktık. Bunları en
kaz saydığınız için, bugün çaldığınız kapılar yüzünü
ze kapandı. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit bu kürsü
de hakikaten bazı şeyler söyledi ki, ben de şaşırdım 
kaldım. Neden şaşırdım kaldım derseniz, «Efendim 
ben» diyor,, aynen sözleri böyle, «IMF için..» bir şeye 
göre IMF, çünkü herkes öğrendi IMF'nin ne olduğu
nu Türkiye'de, «Uluslararası Para Fonu», bir şeydir 
gidiyor, «IMF yeşil ışık yaktı ha, yakmadı ha» falan 
diye 

Şimdi biz 1977'de Halk Partisinin kurup buraya 
getirdiği Hükümeti 229 oyla güvensizliğe muhatap et
tiğimiz zaman, ki o 3 Temmuzdur, 21 Temmuzda hü
kümet kurduk daha sonra, 1 Ağustosda bizim hükü
metimiz güvenoyu aldı 229'la. Bizim ilk yaptığımız iş, 
Türkiye seçime girmişti, seçim sonrasında «efendim 
plan yapalım» dedik, seçime giden bir hükümet plan 
yapamaz, seçimi bir kazansın gelsin, kim yapacaksa ı 
o yapsın; seçim sonrasında hemen plan yapmaya ko
yulduk, bir taraftan da bazı tedbirleri almaya koyul
duk. Çünkü - burasını iyi dinlemenizi rica ediyorum -
Haziran 1977'ye kadar şartlar gayet normal geliyordu, i 

dışarıdan para da buluyorduk, çok zorlanmadan. 220 
bankayı biz gidip dolandırmadık, o paralar Türkiye' 
ye itimadın neticesi olarak geldi. O paralar bana iti
madın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletine itimadın 
neticesi olarak geldi. (AP ve MHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Haziran 1977'ye kadar her şey iyi geldi. Haziran 
ayından sonra Türkiye'de, dünyada bir değişiklik ol
du. Biz tedbirler aldık; Bakanlar Kurulu 7 toplantı 
yaptı, İktisadi Kurul 10 defaya yakın dokuzar saat 
süren toplantılar yaptı. Ramazan ve Ağustosu hep 
toplantılarla geçirdik. 8 Eylül günü tedbirler ilan et
tik ve biz bunu IMF'ye sorarak ilan etmedik. Türki
ye IMF'nin üyesidir, tamam; ama Türkiye'nin iyi 
idaresinden biz sorumluyuz. Çünkü, o idareden neti
ce itibariyle zarar görecek olan vatandaş benim vatan
daşım. Seçilmiş siyasetçiler olarak da Türkiye'yi kö
tü idare etmekte bir menfaati yok kimsenin. 

Ondan sonra biz IMF'ye, Türkiye'nin istikrar içe
risinde ekonomisini yürütmesinin tedbirleri bunlardır, 
dedik. 16 tedbir. 8 Eylül 1977 günü ilan edilmiştir. 
Bir para operasyonu 15 Eylül 1977 günü ilan edilmiş
tir. 

Şimdi bakınız, Sayın Ecevit o tarihlerde ne diyor: 
«2 nci MC Hükümeti, ilkinin yarattığı sorunlar altın
da ezilerek çökecektir.» 

Biz ne sorun yaratmışız; 1975 yılında % 10, 1976 
yılında % 15 fiyat artması olmuş; 70 değil. 1975 yılın
da % 8'e yakın, 1976 yılında % 7'ye yakın kalkınma 
hızı olmuş. 

Şimdi bakınız, Barış Gazetesinde çikan Sayın Ece-
vit'in beyanını okuyorum: «Dışarıdan dikte edilen is
tikrar tedbirleri halkı ezecek» Yani IMF dışarıdan bi
ze istikrar tedbiri dikte ediyormuş, ve başka beyanları 
var; «Türkiye'nin kaderi" IMF'nin iki duduğı arasına 
bırakılamaz» işte burada o var. Ne zaman bunlar? 
Eylül 1977. E Sayın Ecevit, siz IMF ile içli dışlı olur, 
her dediklerini, kabul eder, hiçbirine itiraz etmezseniz, 
ondan sonra işte ben bu işleri düzelttim, aman varsın 
olsun.. Doları 19 liradan çıkarın 25 liraya, 25 lira kâ
fi gelmedi 30 liraya çıkarın, ondan sonra her dedikle
rini kabul ederseniz, gelin bu meclise IMF ile yaptı
ğınız anlaşmayı açıklayın. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) On defa söyledim Anamuhalefet Par
tisinin başı olarak, niye ben bunu gazetelerden öğrene
ceğim? Ve bu yaptığınız anlaşma Martta yapılmıştır. 
Eğer o anlaşmayı başka bir hükümet yapsa, siz Halk 
Partisi olarak onun külünü göğe savurursunuz. Hadi
se bu. Ne Türkiye'nin satılmadığı kalır, ne bilmem ne 
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kalır, hepsi söylenir artık. îşte burada, dışarıdan dik
te edilen istikrar tedbirleri halkı ezecek». IMF ile biz 
görüştüğümüz zaman, (azası olduğumuz memleket) 
Türkiye'deki halkın kaderi IMF'nin iki dudağı arasın
da olacak. Siz çıkacaksınız, gizli yapılmış hiçbir anlaş
mayı tanımayız diyeceksiniz. Bunlar sizin beyanları-
niz, tarih de verebilirim. Ondan sonra buraya gele
ceksiniz, «Biz IMF ile olan münasebetlerimizde fev
kalade düzgün götürüyoruz işleri, daha evvel de bir 
şey söylemedik ki» diyeceksiniz. Daha ne söyleyecek
siniz daha evvel, daha evvel ne söyleyeceksiniz? 

(Elindeki gazeteyi göstererek) 5 Eylül tarihli Ba
rış Gazetesidir bu, yani bakmak isteyen falan olursa. 
Çünkü bu IMF heyeti denen heyet o zaman Wood-
vard'lu heyet 5 Eylül tarihinde gelmişti Türkiye'ye, 
biz zaten o zamana kadar kararları bağlamıştık. Biz 
bakanlar kurulu olarak kararları bağladığımız zaman, 
hiçbir defa IMF lafı bakanlar kurulunda edilmemiştir. 
Ekonomik Kurul, kararları tanzim etti geldi, Bakan
lar Kurulu görüştü, ilan ettik. Biz onları zaten Ağus
tos başından itibaren görüşmeye başlamışızdır ve 26 
Eylülde bu IMF, Türkiye'ye yeşil ışık yakmaya karar 
verdi. Şimdi bugün ne? Bugün Kasımın 22'si; aradan 
13 ay geçmiş, hâlâ IMF yeşilışık yakacak. Yaktı ha, 
yakıyor ha, üç ayda bir defa yakıyor ha.. E, Türkiye' 
nin saygınlığı değil bu. 

Martta ne dediyse yaptınız, sonra Eylülde IMF ile 
anlaşmanız var, gazetelerin yazdığına göre. Yoksa 
yoktur; yani alınmaya falan da lüzum yok, ben de 
gazetelerde gördüm; yani biz muhalefet yapacağız, 
nasıl yapacağız muhalefeti? 

Değerli milletvekilleri, biz, 1975 Hükümetini dev
raldığımız zaman, beyanlar var o günkü gazetelerde; 
«Türkiye'nin dövizleri bitti» diyor beyan. O beyanı 
yapan, bugünkü Merkez Bankası Genel Müdürü, şim
diki Merkez Bankası Genel Müdürüdür. Aslında hu
zurunuzda bir röpor muamelesini tartışmıyacağım. 
Gönül isterdi ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ola
rak kendi bankanızı, bir itibar müessesesini dünyaya 
sahte bilanço yapmış ilan etmeseydiniz. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

14 . 8 . 1978 tarihli gazetelerde görüyoruz ki, Al
man bankaları Türkiye'yi, kredi verilebilir ülkeler 
arasında görüyor. Yine 1978 senesinin başında görü
yoruz ki, Dünya Bankası, Türkiye'ye kredi verilebilir 
ülkeler arasında görüyor. Ne olmuştur? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye üzerinde bir baskı 
vardır. Aslında bugün, yani geçen 26 Eylülden bu ya
na Türkiye'nin dış kanallarının tıkanmasının sebebi bu 
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baskıdır. Bu baskının meydana gelmesinde çeşitli se
bepler vardır. Bu baskı, Türkiye'ye Kıbrıs meselesini 
hallettirmek için konmuş bir baskıdır. Ben söylüyo
rum!. «Ya bizim dediğimiz gibi yaparsınız, ya biz si
ze bunu yaptırırız» baskısı. Bu telaffuz edilmez, bu 
telafuz edilmez, etmezler de. 

. Bakınız, 3 milyar dolardan fazla borcu olan mem
leketlere, 15 tane memleket var, Türkiye bunlardan 13 
ncüsü veya 14 ncüsü. Yani Haziran 1978'e kadar Tür
kiye'ye verilen paralar malum, Türkiye'nin ödeme gü
cü malum, ondan sonrası için. Ve bu baskının arka
sında lobiler vardır. 

Binaenaleyh burada, bundan evvelki değerleri kö
tüleyerek bir yere varmak mümkün değildir. Gelin 
gerçekleri görelim. Türkiye kadar düşmanı çok olan 
az memleket vardır. Biz kendi kavgamızı burada ya
parız; işte kürsü, işte Meclis, meydanlarda, her yerde 
yaparız kendi mücadelemizi; ama Türkiye'nin mücade
lesi dendiği zaman, buna hiçbirimizin rıza gösterme
mesi lâzımdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Türkiye'nin Hazinesi tamtakırdır diye ilan ettiniz. 
Tarih Haziran 1977, Türkiye'nin ekonomisi enkazdır 
dediniz. Tarih 1978 başı, 1977 sonu. Şimdi siz böyle 
dedikten sonra size kim para verir? Siz onlara yap
mayacakları bir iş için gerekçe verdiniz, 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — 70 senti sen 
söyledin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 70 senti 
ben söyledim. Nasıl söyledim, neden söyledim?.. Hâlâ 
siz bu 70 senti harcaya harcaya bitiremediniz. (AP 
sıralarından alkışlar) Yani ne kadar çok paraymış bu? 
Neden söyledim, nasıl söyledim onu da söyleyeyim. 
Başını al, sonu ıu al, ortasını alma. Evet, zaman zaman 
siyasette bunlar yapılır. Yani aslında hani dile düş<-
meye gör, mesele odur; ama hangi şartlarda söyledim? 
Ben bunu grupumda söyledim. Ne diye söyledim? Ge
çen sene 140 bin vatandaşımız Hac'a gitti ve bunun 
için 70 milyon dolar verdik. 5-6 bin kişinin daha ta
lebi geldi, zaman geçmişti, vize zamanları bitmişti, 
herşey bitmişti, arkadaşlarımız şikâyetçi oldular. Be
nim söylediğim şey şudur; 70 sentin ihtiyacı içinde 
bulunduğumuz dönemde 70 milyon dolar verdik. 
Bu, söz gelimi söylenmiş bir sözdür. Siz de bunu cid
diye mi aldınız, hakikaten? (AP sıralarından gülüşme
ler) 

70 senti olmayan bir memleket 70 milyon doları 
nasıl verir? Ben o sözü sadece 70 milyon doların öne
mini belirtmek için söyledim. Bu bir üsluptur, bir tar-
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zı beyandır. Ondan sonra 70 sent, 70 sent.. Yani Tür
kiye'nin sadece 70 senti olduğu, başka parası olmadı
ğını siz de mi söylüyorsunuz. Ayıp olur. Hem bir ta
raftan da diyorsunuz ki kimse bize para vermedi. İş
te Libya, Norveç, Avusturya gibi - kaç para tutar o 
da belli değil - yani onun dışında bize kimse yardımcı 
olmadı, ama 10 ay geldik diyorsunuz. Nasıl geldiniz 
10 ay? 

Değerli milletvekilleri, şimdi Sayın Ecevit bir 
vaatde bulundu, diyor ki, «3 ay zarfında bu ekono
mik meseleleri düzeltirim.» Bulunmadım derse; hangi 
gazetede, nerede, ne zaman çşıkmış söyleyeceğim. 
«3 ay zarfında bu ekonomik meseleleri düzeltirim.» 
10 ay sonra Meclislerin önüne geliyor diyor ki, bize 
hâlâ kapılar kapalı, kilitleri sökemedik. Ama geçen 10 
ay zarfında, hemen gün aşırı, borç ertelemesi ilanları 
yapıldı. Millet de; «aman yarabbi, uçan kuşa borcu
muz varmış, erteleye erteleye bitmiyor, erteleye erte-
leye bitmiyor» bu kanaate vardı. 10 ay sonra geliyo
ruz, görüyoruz ki, 4 Kasım günü, Sayın Ecevit'in du
var nutkunda, «Duvara dayandık» diyor. (Gülüşme
ler) orada görüyoruz ki, damlamıyor borunun ucun
dan, yani musluk açıldığı zaman su akıtmıyor, kaynak 
akıtmıyor. 

Halbuki yine Haziran 1977'de, güvenoyu almamış 
bulunan günün Hükümetinin Maliye Bakanı, bize, 
«Biz hükümet olur olmaz, dişarıdan bize her türlü 
kaynak verilecektir» dedi. Ben de o zaman dedim ki, 
ne o yani, hükümet olmadan, hükümet öncesinde on
larla pazarlık mı ettiniz Acaba Türkiye'nin kaç tane 
devleti var? Bir tane resmi devleti, bir de siz mi var
sınız, dedim. 

Şimdi, geliyoruz, 19 Mayıs 1978 günü Sayın Ece
vit'in gazetelerde çıkan beyanatı var. «Sağlayabildi
ğimiz dış olanaklar bizim... - yani böyle yazıyor da 
onun için böyle okuyorum - «.. içeride ekonomik ve 
mali alanda almakta olduğumuz ve almaya giriştiği
miz önlemlerin uyandırdığı güven ve saygı dolayısıy-
ladır» Mayıs üzerinden kaç ay geçmiş? 6 ay. O za
man önlem alınmış, bu, güven yaratmış ve. bundan 
saygı çıkmış, saygı çıkınca da, uluslararası mali me-
hafil, al bakalım sana paraları demiş. 

Sayın Ecevit'in yine bu tarihlerde Brüksel'de ve
rilmiş beyanatı var. Sanıyorum 26 Mayıstır, yanılmı
yorsam. Diyor ki; «IMF kapılarını Demirel'e kapa
mıştı, bana açtı,» Ben ertesi gün cevap verdim; de
dim ki, kapılar Türkiye Cumhuriyeti Devletine açılır, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine kapanır. Yani, sana 
kapılar açılıyor da, bana neden kapanıyor?.. İtibar 

fertlere değildir. Eğer fertlere itibar varsa, o, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin başkanı olmamızdan do
ğar. Kime ise itibar ondandır, herkesin şahsi itibarı 
ayrı. Çünkü borcu ödeyecek olan millettir. Borcu hü
kümet başkanı ödemeyecek ki. Hani ne oldu IMF? 
Hâlâ kapalı IMF. Yani bize kapanmış IMF, bizden 
sonraki hükümete açılmış. Eğer böyle bir şey gerçek
se, bunun karşısına çıkıp, yok öyle şey olmaz demek 
lazım. O bizim içişlerimize müdahaledir. «Filan hü
kümeti isteriz, filan hükümeti istemeyiz»e gelir o. Ol
madı. Yani hükümet müessesesi olarak hepimizin hü
kümeti olur ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümetini 
herkes savunur. Kişiler ayrı meseledir, kişiler üzerin
de tartışma yapılır; ama müessese yıpratılmamalıydı. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, Genel Kurulca kabul 
edilen programa göre, bugünkü görüşmelerin 1 nci 
Oturumunun bitim süresine beş dakika kaldı. Acaba 
görüşmeleriniz daha devam edecek mi? Ona göre sü
re uzatımı için Sayın Genel Kurulun oyunu rica ede
ceğim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir saatten evvel bağlayamam. 

• BAŞKAN — O halde program gereğince saat 
21.00'den sonra devam etmek üzere, saat 20.00'de 1 
nci Oturumu kapatacağım. 

Buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, 1978 senesinin Kasımında Türkiye'nin 
vaziyeti, 1977 senesinin Ocak'ındaki vaziyetinden çok 
daha kötüdür. İyidir diyen varsa, neresinin iyi oldu
ğunu, neyin iyi olduğunu gelsin bu kürsüden söyle
sin 

Evet, gayet açık söylüyoruz, enflasyonu bugünkü 
hükümet tehlike saymamıştır. Enflasyon bugünkü Hü
kümet tarafından tahrik edilmiş, teşvik edilmiştir. 
piyasa ekonomilerinin bir numaralı halk düşmanı say
dığı enflasyon. 

Değerli milletvekilleri, bir memleket 1% 70 fiyat 
artışına dayanamaz. % 70 fiyat artışı karşısında köy
lüye ne verdiniz, İşçiye ne verdiniz, memura ne ver
diniz ve ne zaman verdiniz? Fakir - fukarayı ezdirmiş-
sinizdir, fakir - fukarayı kollamış değilsinizdir. 

«Fukaralığı ortadan kaldıracağız, ucuzluk getire
ceğiz» diyen beyanlar sizin beyanlarınız. «Yapmadık» 
deyin, burada göstereyim beyanlarınızı. 

1978 senesinin başındaki fiyatlarla, 1978 senesinin 
Kasım ayındaki fiyatlar; mecburi günlük hayati mad
deler, yiyecek maddeleri, giyecek maddeleri, ilaçlar, 
yakacaklar % 50 ilâ % 100 pahalıdır. Gayet açık söy-
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İtiyorum, 1978 senesinin Ocağında herhangi bir yiye
cek maddesinin fiyatıyla bugünkü fiyatlar arasında 
% 100 fark vardır. Siz, 25 liraya ayakkabı vaat ettiniz. 
Siz, 100 liraya kumaş vaat ettiniz. Bugün bir çocuk 
patiği 300 lira, 600 liradan aşağı giyecek ayakkabı yok, 
kömürün tonu 2 bin lira, odunun tonu 400 lira. (CHP 
sıralarından «4 bin lira» sesleri) Affedersiniz, 4 bin li
ra, bir sıfır noksan oldu. Bakın siz de biliyorsunuz. 
(CHP sıralarından gülüşmeler, AP sıralarından «Bra
vo» sesleri* alkışlar) 

Binaenaleyh, buraya gelip, eğer siz, 1978'in başın
daki Türkiye'ye «enkaz» diyorsanız, bugün bu hale 
getirdiniz Türkiye'yi, ne diyorsunuz, soruyorum?. 

Simdi, tabii Türk köylüsünü nasıl ezdiğinizide an
latacağım. Öyle yağma yok, buradan söyleyip, kaçıp 
gitmek yok. (CHP sıralarından gülüşmeler) Burası 
sağlam yer ve burada söylediğiniz diğer meseleler hak
kındaki düşüncelerimizi söyleyeceğiz. 

Gerçekten plan getiriyorsunuz, «Plan getirdik» di
yorsunuz.^ Bu Planı eğer siz tatbik edecekseniz, san
mıyorum sizin tatbik edeceğinizi ama, yani, biz artık 
tatbik edilecekmiş gibi burada konuşmaya da mecbu
ruz. Onun için, söyleyeceğim şey şudur: Gerçekten 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Planını, 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
(1978 - 1982) sunulduğuna -dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 

getirdiğiniz Plan Türkiye'nin hiçbir meselesini hallet
miyor, hiçbir meselesini halletmiyor ve takdim konuş
masında hiçbir tane rakam yok. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Planda var. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Planda 

varsa takdime lüzum yok, buraya gelip Planı okuyun. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Mantığa uymuyor. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ne man

tığına uymuyor? Plan takdimi ilk defa yapılmıyor ki, 
planı kim takdim ettiyse, buraya gelip birtakım hedef
leri söylemek yetmiyor. Şunu yapacağız, bunu yapa
cağız, nereden bileyim ben sizin yapacağınızı? Neyle 
yapacağınızı söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, görüşme süresi bit
miştir efendim. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Saat 21.00'de yine izniniz olursa buraya geleceğim. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Demirel'in görüşmesi 3 saat sürmüştür. 

8 nci Birleşimin İkinci Oturumunu, saat 21.00'de 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu .- 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı: 824) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 

Sayın Demirel, buyurun. (AP sıralarından al
kışlar) 

Kapanma saati : 20.01 

» • • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21.Q0 

BAŞKAN — Başkanvekili Muslin Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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AP GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 
(İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

1978 yılı büyük iddialarla, bilindiği şekilde ku-
' rulmuş bir Hükümetin israf ettiği bir yıl olmuştur. 

Hemen hemen bütün yatırım kalemlerinde 1977'ye 
nazaran düşmeler vardır, bütün üretim kalemlerinde 
düşmeler vardır. Çarşı - pazar çekilmez hal almıştır, 
vatandaş mustariptir. Önümüzdeki 3 ay memleket 
soğuk bir kışa hazırlanmaktadır. Allah milletin yar-

* dımcısı olacaktır. Memleketi bu hale getirenlerin 
aslında bugünkü vaadlerinin ne anlama geleceğini 
millet derin derin düşünüyor. 3 ay zarfında Türki
ye'nin ekonomisini hallederiz, bir gün zarfında anar
şiyi hallederiz, haydi yapışın bize, diyerek ortaya 
çıkanlar, bugün 10 ay sonra gerçekten bir kan deni
zinin içinde yüzmekte ve şimdi dinledik, gördük ki, 
ekonomide de hepimizin bildiği, kimsenin meçhulü 
olmayan ve artık bugün Hükümetin de ikrar etme 
durumuna geldiği bir çıkmazdadırlar. 

1978 senesinin başıyla Kasım ayı mukayese edil
diği zaman, Türkiye'nin ekonomide bu duruma gel
mesinin başlıca sebebinin Hükümet olduğu görülür. 
Hükümet enflasyonu teşvik etmiştir ve aslında Eylül 
sonu itibariyle toptan eşya fiyatları % 43,6, Ankara 
geçinme endeksi % 65 ve İstanbul geçinme endeksi 
% 67,1 artmıştır. Bunun % 70'in de üstüne" çıka
cağı kimsenin meçhulü olmasın. 

Cumhuriyet tarihi içerisinde - harp yılları dahil -
Türkiye böylesine kötü bir ekonomik yıl yaşamadı. 
Bunun sebebi, yanlış ekonomik politikadır, yanlış 
kararlardır, yanlış uygulamalardır. 

19 lira 75 kuruş bıraktık doları; bir süre sonra 
25 liraya çıkarıldı ve şimdi dışarıda resmi kurla, do
ların resmi kuruyla doların karaborsa kuru arasında 
büyük fark mevcuttur. Anlaşılıyor ki IMF, yeniden 
Türkiye'yi, biraz evvelki dinlediğimiz izahtan da 
onu görüyoruz, devalüasyona zorlamaktadır. Üzün
tüyle söyleyeyim ki, her devalüasyon söylentileri çık
tıktan sonra, birçok haksız kârlara sebep olunmak
tadır. 15 Şubat 1978 tarihinde devolüasyon yapıla
cağını gazeteler yazdı, 1 Martta da yapıldı. Ondan 
sonra sekiz defa para değeri üzerinde oynandı. «Ne 
var yani bunda, işte, parayı dünya piyasalarına göre 
ayarlıyoruz.» Bir şey kazanmıyorsunuz ki. 

İşçi dövizleri geçen seneye nazaran düşmüştür. 
ihracatta meydana gelen artma, dünya piyasaların
da tarım ürünlerinin fiyatlarının artmış olması ve 
elinizde stok tarım ürününün bulunmuş olmasından

dır. Bu tarım ürünleri içerisinde de aşağı yukarı 
125 milyon dolarla başı buğday çekmektedir. 

Kaynak sağlanmadan, zamanı iyi seçilmeden, 
yan tedbirler alınmadan yapılmış bulunan, dolan 
19 lira 75 kuruştan 25 liraya çıkarma, Türk parasını 
çok ucuzlatmıştır, eskitmiştir. Bu durum, Türkiye 
piyasalarında üretimin bütün girdilerini pahalılaştır-
mıştır. 

Şimdi, Sayın Ecevit diyor ki : «Bir daha elimiz
de para olmadan böyle şeye gitmeyeceğiz.» 

Bu bir ikrardır. Yani, eğer devalüasyon yapın 
diye zorlayanlar varsa; onlar, siz yapın da biz pa
rayı verfMz, dliyorlansia; yaptık, vermediJjlJer anlamına 
geliyor. Ee, hani Türkiye'yi biz idare ediyorduk? 
O zaman, Türkiye'yi başkalarına idare ettirmiş olma
nın ikrarı değildir ne nedir bu? Zabıt tetkik edildiği 
zaman, benim - iyi dinledim - haklı olduğum görüle
cektir. Bu devalüasyon, arkasından burada Sayın Ece-
vit'in şikâyet ettiği, işte efendim IMF kalkınmış 
memleketle kalkınmamış memleketi ayırt etmiyor, bizi 
sıkıştırdı... işte şekerden beze kadar ne varsa hepsine 
de zam yaptık, sübvansiyonlardan kurtulalım diye. 
Sanıyorum ki, onun ikrarı mahiyetindedir. 

Üçüncü sebep de üretim düşüklüğüdür. Arz ve 
talep kaidesi. Yani mal olmadığı sürece pahalılıktan 
kurtulmak mümkün değildir. Mal lazım. Mal iki türlü 
olur; bir üretimle olur, bir ithalatla olur. Hükümet övü
nüyor, «İthalatı 1 milyar dolar kıstık» diye. Neyi kıs
tınız 1 milyar dolar? Hammaddeleri kıstınız, yatırım 
mallarını kıstınız. Eğer Türkiye 1 milyar tiolar itha
lat kısılarak idare edilebiliyorsa, niye 1 milyar dolar 
fazla ithalat yapılmış? Ve kıstığınız ithalat aslında 
Türkiye'de mal yokluğu demektir. Bunun tesirleri de 
yakın zamanda görülecektir, görülmüştür de. Türkiye 
malsız kalmıştır ve ne ihraç edeceksiniz dışarıya, sa
nayi mamulü olarak, dışarıdan hammadde getireme
dikten sonra? Ha, diyorsanız ki, «Zaten her şey dur
du, hammaddeye vesaireye ihtiyaç yok». O mesele ay
rı. Ayrı derken de işte bu olur neticede, onu demek isti
yorum. ithalat eksikliği, üretim düşüklüğü buna sebep 
olmuştur. Gerçekten üretime göz attığımız zaman, 
dehşet verici şekilde üretimin düşük olduğunu görü
yoruz. Her kalemde üretim düşük. 1977'nin 8 ayında 
23 bin traktör üretilmiş, 1978'in aynı ayında 8 966 

' traktör üretilmiş. 1977'nin 8 ayında 41 bin otomobil 
üretilmiş, 1978'in 8 ayında 33 bin otomobil üretilmiş. 
1977'nin 8 ayında 4 266 minibüs, otobüs üretilmiş, 
1978'in 8 ayında 2 708 üretilmiştir. 25 515 - o enkaz 
yılı denen yılda - kamyon, kamyonet üretilmiş. Böyle 
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kurtuluş yılı sayılan 1978'in 8 ayında da 11 380 üre
tilmiş ve Karabük Fabrikaları 1977'nin 8 ayında 435 
bin ton demir üretmişler, 1978'de-bu 359 bin tona in
miş. Gübre genel toplamı: 1977'nin 8 ayında 1 875 000 
ton gübre üretilmiş, 1978'in 8 ayında ise 1 415 000 
ton üretilmiş. 

Bütün üretim dallarında - kömür dahil - hepsinde 
aynı düşüşler mevcuttur, tşte bundan dolayı çelişik 
para - kredi kambiyo kararları, yanlış para - kredi po
litikası enflasyonu körüklemiştir. Enflasyon da bun
dan dolayı olur zaten. Yani kendi başına bıraksanız 
Türkiye'de % 70 fiyat artışı olmaz, hiçbir şeye dokun-
masanız. E, Türkiye'yi iyi idare ettik iddiası içinde 
bulunamazsınız, netice var orta yerde. 

Değerli milletvekilleri, 1978 senesinin başındaki 
fiyatlarla, 1978 senesinin Ekim fiyatlarını mukayese 
ettiğimiz zaman görürüz ki, Aralık 1977'de toz şeker 
7 lira 30 kuruşken, toz şeker bugün 11 liradır. Mar
garin 15 lira iken Aralık 1977'de bugün (8 ay sonra) 
24 lira 15 kuruştur. Zeytin aşağı yukarı iki misli pa-
halılanmıştır. Zeytinyağı aşağı yukarı % 50 civarında 
pahahlaranıştır. Pirinç 18 lira iken 28 liraya çıkmıştır. 
Velhasıl bütün yiyecek maddeleri % 5 0 ila •% 100 
arasında ve çoğu % 100 civarında pahahlanmıştır. 
Bundan halkın memnun olması mümkün değil, yani 
size ucuzluk getireceğiz diye gelenlerin «tşte nesi var, 
zam şifadır» demeleri anlaşılır iş değildir. Hayır, hiç 
zam yapmadık diyebilecek kimsenin çıkabileceğini de 
sanmıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın dengeleri üzerinde 3-5 
cümle söylemek istiyorum. Sonra bu plan ve politika
larla bazı şeyler söyleyeceğim. 

Planın dengelerine baktığımız zaman, 108 milyar
lık bir ek- finansman ihtiyacı görünüyor. Bu ek fi
nansman ihtiyacının nereden sağlanacağı hakkında en 
ufak bir şey yok. Yani vergi kanunları, şunlar, bun
lar çıktıktan sonra, getirildikten sonra 108 milyarlık 
bu planın şeyinde eksiklik vardır. 

Keza, bu planın dış ödemeler dengesinde de, saat 
20.00'den evvelki konuşmamda arz ettiğim gibi, na
sıl karşılanacağı bizce meçhul olan, birtakım zorluk
ları bulunan karşılanmasının, dış ödemeler meselesi 
vardır. Dış ödemeler meselesinin de fevkalade ciddi 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bu planla Türkiye'nin hiçbir meselesi hallolmu-
yor. 

Nedir Türkiye'nin meseleleri? 1, Ödemeler den
gesi darboğazı. 

Bu mesele, ödemeler dengesi darboğazı devam ede
cek şekilde planda ifadesini bulmuş. 10 küsur milyar 
dolar daha para bulmaya mecburuz çıkıyor. 

istihdam meselesi: istihdam meselesinde, mevcut 
işsizler ordusuna yeni işsizler eklenecektir. Bu plan 
onu getiriyor. 

Büyüme: Bu planın derpiş ettiği politikalarla/getir
diği çerçeve ile büyümeyi öngörülen şekilde sağlamak 
mümkün değildir. Nasıl sağlayacaksınız 1982 yılında 
% 11,5 kalkınma hızını? Olsa olsa bu şunun için kon
muştur: ilk yıllarda vasatiyi biraz düşük tutmak. 
Böylece beynelmilel teşekküllere hoş görünmek; sonra 
da, işte «Geçen planda % 8'di, neden % 8'den aşağı 
koydunuz» dedirtmemek için konmuştur. 

Bir sebebi daha vardır; o zaman kendileri iktidar 
olmadıkları takdirde (ki olmayacaklardır) işte biz ol
saydık, % 11 plana koymuştuk; % 11'i sağlardık» 
demek için koymuşlardır. Bunların kayda geçmesi için 
söylüyorum, bu kürsüden. (AP sıralarından alkışlar) 

Plan, Türkiye'nin ne konut meselesine, ne enerji 
meselesine, ne köy meselesine en ufak bir şey getir
miyor, en ufak bir çare getirmiyor. Düşünülen tasar
rufların çok yüksek olduğunu ifade etmeliyim ve ger
çekten kaynak meydana getirmede tutarlı bir durum 
görmüyoruz. Buradaki tahminlerin çoğunun gerçekçi 
olmadığın ifade etmeliyim. 

Bir endişemi daha söylemek istiyorum: Bu itha
lat hacmıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın 
kabul olabileceği kanaatinde de değilim. 

Değerli milletvekilleri, bu planla ilgili olarak çe
şitli beyanlar yapıldı. Bu beyanların bir kısmını daha 
cevaplandırmak istiyorum: Bunlardan birisi, orman 
sanayii ile ilgili beyanlardır. Orman sanayii Türkiye' 
de yedi kalem üzerinde görülüyor. Bunlardan birisi; 
Türkiye'de 5 984 adet bıçkı var ve bu, özel teşebbü
sün elinde, kapasitesi var. Herhalde bu bıçkıların dev
letleştirilmesini Hükümet düşünmüyordun Yani bıç
kıyı da vatandaşa oiraksalar iyi olur gibi geliyor. (AP 
sıralarından alkışlar ve gülüşmeler) 23 adet parket te
sisi var, bunun 15'i özel, 8'i kamunun işletmesinde ve 
bunların 1,5 milyon metrekare kapasitesi var. Bu par
ket tesislerini de vatandaşın elinden alacaklarım san
mıyorum, yani meseleyi oraya kadar indirmekte bir 
mana görmüyorum. Çünkü bunlar Türk vatandaşları
dır, yani bunlar için bu bir iş sahası, bir ekmek kapı
sıdır; çalışır, kazanır, vergi verir, yanında insan çalış
tırır, sigorta parası verir. Yani bir üretim ünitesidir. 
Ormanlar devletin olunca hammaddeyi kimden alsın, 
eğer döviz verirseniz dışardan getirir hammaddeyi şa
yet kendi ormanlarımızdan vermek istemiyorsanız. 
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Bu Türk vatandaşına çalışma sahası bulmak, Ana
yasaya göre, Hükümetin görevi. 

Memleketimizde 9'u büyük ve modern olmak üze
re 1 509 ambalaj tesisi var. Yani sandık falan yapı
yor; herhalde bunların da devletleştirilmesi düşünülü
yor değil. Bu çeşit işlerin de devletin eline alınması 
düşünülüyor değil.. 

1 milyon metremikap yuvarlak odun işleyen levha 
sanayii var; l'i kamu, 10'u özel sektöre ait olmak üze
re 11 adet kontrplak fabrikası var; 2'si kamu, 7'si özel 
olmak üzere 9 adet yonga levha fabrikası var; l'i ka
mu 3'ü özel sektöre ait olmak üzere 4 adet lif levha 
fabrikası var. Orman sanayiinin aşağı yukarı yekûnu 
budur. Aslında vatandaşın yapabildiği şeyleri vatan
daşa bırakmakta bir mahzur olmaması lazım. Devlet, 
vatandaşın yapamadığı işleri yapmalıdır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Kaç kişi bu 
vatandaş? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — işte bu
rada saydım. 6 bin adet bıçkı var, yani bıçkıcıların 
elinden işini alıp ne yapacaksınız? 

Değerli milletvekilleri, et kombinaları üzerinde be
yanda bulunuldu. Bizim 1975 Hükümeti ile ortaya 
koyduğumuz bir hedef vardır, her ilde bir et kombi
nası yapılması lazım. Daha evvel yapılmış et kombi
naları var, bunlar 11 tanedir, hizmete girmiştir. 1952-
1960 döneminde yapılmış olan 4 kombina var ve. 1969 
programından başlayarak hali inşada bulunan ve he
men hemen hepsi tamamlanmış, hizmete sokulmaları 
mümkün hale gelmiş bulunan 10 kombina daha var; 
13 kombina da inşa halinde. Böylece 38 kombina olu
yor; 25'i tamamlanmış. 38 kombinanın 20 tanesi doğu 
illerimizdedir. 

Binaenaleyh, doğu illerimizde et kombinaları ya
pılmamış gibi bir durum yok. Yapılan kombinaların 
3 - 5 tanesi batı illerindedir. Aslında önemli bir kısmı 
doğu illerinin kombinalarıdır. Tabii ki daha gereki
yorsa kombina yapılır. 

'Burada 1978 yılında büyük yatırım projelerinin 
fevkalaıdö hazin bir durumu vardır. Bu projelerin üze-

ı*ihe eğilmek lazım. Bunun üzerinde hassasiyetle du-
•rl̂ öSlâZ'* ve bü;projeler bu halle giderse, büyük enerji 
-pT^ltefP^üyük afftjtepı projeleri, büyük endüstri pro-
-Jtteftrçföfiâ^^n senöîer {Türkiye bunların nemasından 

.nızlB n3brnbl iv^bbEmm^J ftJ.\i-io 
-a* iŞ&j^^f&n ateı^ayi;, ̂ isleri üzerinde 

^iRâBMk^m^^m^M^^lira ke-
şif bedelli 18 çimento fabrikası, 36 milyar lira keşif 
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bedelli 16 gübre fabrikası, 12 milyar lira keşif bedelli 
14 şeker fabrikası, 9 milyar lira keşif bedelli dokuma 
tezgâhları fabrikası, 21 milyar lira keşifli iki tane 
yeni kâğıt tesisi, 50 milyar lira keşifli Sivas Demir Çe
lik tesisleri, 27 milyar lira keşif bedelli iş makineleri, 
ağır sanayi makineleri, tezgâh makineleri, fabrika ya
pan fabrikalar tesHeri, 3 milyar lira keşif bedelli ta
kım tezgâhları tesisleri, 15 milyar lira keşif bedelli 
13 adet motor fabrikası, 11 milyar lira keşif bedelli 
11 adet elektromekanik teçhizat fabrikası, 2 milyar 
lira keşif bedelli 3 adet elektromekanik sanayi tesisi 
fabrikası, 4 milyar lira keşif bedelli uçak fabrikası ve 
10 milyar lira keşif bedelli 63 adet sanayi bölgesi. 
Bunların yapılması lazımdır. 462 proje etmektedir. Ke
şif bedelleri 250 milyar liradır ve yılda 260 milyar li
ralık üretim meydana gelecektir. Bu tesisler yapıldığı 
zaman 1 milyon 208 bin vatandaşımız yeniden iş bu
lacaktır. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin sanayileşme hamlesinde 
makine yapan makineler devrine girilmiştir, ikinci Beş 
Yıllık Planda: Sanayi sürükleyici kesim olmalıdır. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda: Ara malı ve yatırım malı 
yapan sanayiye büyük önem verilmelidir. Bunlar plan
ların hedefleridir. Dördüncü Beş Yıllık Planda da, 
mutlaka ağır sanayi tesislerinin gerçekleştirilmesi ül
kenin büyük yararınadır. 

Aynı zamanda bunlar ülkenin büyük projeleridir. 
Bunlar yapılmayıp başka şeyler yapılırsa memleketin 
kaynaklan heder edilmiş olur. 

Enerji meselesi üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
Sayın Ecevit burada çok kesin söylemedi ama, Cum
huriyet Senatosundaki konuşmasında «Türkiye'nin bir 
enerji politikası yoktur» diyor ve «enerji su tesisleri 
savsaklanmıştır» diyor. Hayır Türkiye'nin bir enerji 
politikası vardır. Gayet sağlam bir enerji politikası 
vardır ve Türkiye'nin enerji politikası zaman zaman 
kötüleşmelere hedef olmuştur. Ne zaman Türkiye'de 
devir değişti, ilk kötülemeye hedef olan enerji politi
kasıdır. 

1960'ta neden bu kadar enerji yaptığımız soruldu. 
Bu enerjiyi ne yapacağımız soruldu. Bunları toprağa 
mı vereceğimiz soruldu ve atıl kapasite meydana ge
tirdiğimiz için suallere maruz kaldık, iddia buydu. 1971' 
de aynı iddia tekrarlandı. 1971 Hükümeti geldiği za
man, o hükümette bakan olan o günkü Halk Parti
sinin Cumhuriyet Senatosu Üyesi bir arkadaşımız, 
«ihtiyaç tahminlerinin yüksek tutulması, bunun so
nunda atıl kapasite yaratılacağı, bunun ise kaynak is-
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rafı olacağı» şeklinde ifadede bulundu. Bu beyanı, 
3 Şubat 1971 tarihli Cumhuriyet Senatosu zaptının 
403 ncü sayfasından alıyorum. Sonra kendisi bakan 
oldu. Yani şubat ayında bunu dedi, mart ayında ba
kan oldu; ilk yaptığı iş enerji tesislerini durdurmak 
oldu. 1975'e kadar enerji tesislerinin bu zihniyetten 
yediği darbeyi düzeltmek imkânı olmamıştır. 

1975 Şubat ayında bizim Hükümetimiz kurulduğu 
vakit Türkiye'de enerji kısıtlamaları vardı; ama biz 
bunları düzelttik. Ondan sonra 24 ay Türkiye'de ener
ji kısıtlamaları olmamıştır. Sonra Haziran 1977 se
çimlerinden sonra Ambarlı'da meydana gelen arıza, 
Keban'da meydana gelen arıza - ki, bu her iki tesis 
de senelerce işlemiş tesislerdir - bu arızaların sabotaj 
olması ihtimalleri mevcuttu, bunların üzerinde araştır
malar yapıldı. Bu arızalar Türkiye'yi elektrik kısıtla
malarına götürdü. Şimdi 1978 senesinde görüyoruz ki, 
Ambarlı tesisinin kapasitesi kullanılmamaktadır, 800 
milyon kilovat/saat düşük elektrik alınmıştır. O za
man Tunçbilek ve Seyitömer üniteleri devreye girecek
ti. Onlar da devreye girmiş ama, onların kapasitesin
den de tam manasıyla faydalanılmamaktadır. 1978 
Türkiye'sinde devreye girmesi lazım gelen elektrik te
sislerinin hiçbirisi devreye girmemiştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kebanın 4 
ünitesini devreye sokmadınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kebanın 
4 ünitesinin bizim tarafımızdan devreye sokulmadığı 
yalandır. Neden yalandır? Söyleyelim : 

Keban tesisleri yapılmaya kalkışıldığı zaman bunun 
karşısına çıkanlar oldu. Biz onları güç bela alıp götür-
müşüzdür. «Bu kadar elektrik ne olacak?» kafası yi
ne hâkimdi. Kebanın 8 ünitesi vardır, 4 üniteyle çalış
maya başlayacaktı; başladı. Ondan sonra ikinci 4 üni
te tarafımızdan sipariş edilmiştir 1975'te. Bu 4 ünite
nin 1 ve 2 nci kısımları 1979'da devreye girmesi la
zım. Bilmiyorum girer mi girmez mi, girmezse sıkın
tıdadır Türkiye; ondan sonraki 2 ünitesinin de 80'de 
devreye girmesi lazım, her şeyi yapılmış sipariş de 
edilmiş, parası bulunmuş her şeyi tamam; böyle bıra
kılmıştır, 

Şimdi Türkiye'nin doğru bir enerji politikası var
dır. Evvela şunu söyleyelim, Türkiye 1902'de Tarsus' 
da ve o zaman Şam'da - Türkiye toprakları içerisin
de olan - elektriğe başlamış, 1914'de İstanbul'da elek
trik, 1925'de Ankara'da elektrik görüyoruz; 1923 Tür
kiye'sinin 26 bin kilovat 77 milyon kilovat/saat elek
trik üreten tesisi var, oradan başlamışız. Bizim başla
dığımız yeri de başkası tamamlamış; biz sadece bunu 
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yapmakla başlamamışız, 5 milyon çocuğa, 6 milyon 
çocuğa ilkokul bulmakla seneler içerisinde karşı kar
şıya kalmışız, sağlık tesisleri yapmakla karşı karşıya 
kalmışız, yollar yapmakla karşı karşıya kalmışız, de
miryolları yapmakla karşı karşıya kalmışız, havaalan
ları yapmakla, fabrikalar yapmakla, hepsini birden 
yapmakla karşı karşıya kalmışız. Hepsini birden yap
maya kalktığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız; ön
celikler vererek, imkânlarınız nispetinde bunları götü
receksiniz, planın gayesi de odur zaten. 

1950 Türkiye'sine geliyoruz; 1950 Türkiye'sinin 790 
milyon kilovat/saat elektriği var, bir milyardan aşağı. 
tnşa halinde olan hemen hemen hiçbir tesisi yok. 1950 
Türkiye'sinin 62 il merkezinde elektrik var, 500'e ya
kın ilçe merkezinden 209'unda, 40 bin köyünden 13'ün-
de elektrik var; karanlık bir Türkiye. 500 ilçe merke
zinden 300'ü, 40 bin köyün hemen tümü ışıksız ve da
ha sonradan il olan kazalar da düşünülürse, 5 il merke
zi de ışıksız. 1950 Türkiye'sinin yüksek gerilim hattı 
yok. 1950 Türkiye'sinin 190 belediyesi, 84 enstitüsü 
santralı olmak üzere 274 yerde elektrik üreten santral-
ları var. Fevkalade pahalı elektrik üreten tesisler. 

1977 Türkiye'sinin üretim gücü 4 846 000 kilowat, 
üretilen elektrik ise 21 milyar kilovvatsaate yakın. 
1950 yılında 790, 1977 yılında 21 milyar kilowat/saat. 
Geçen 27 sene zarfında 21 milyar kilöwat/saat elek
triğe çıkmışız. Eğer bu olmasaydı, mesela 10 mil
yara çıksaydı, o zaman bugün şu denilecekti : tşte 
Türkiye gibi bir memleketin 10 milyar kilowat/saat 
gibi bir elektiriği var. 

1950 Türkiye'sinin adam başına 38 kilowat/saat 
olan elektriği, bugün aşağı yukarı 500 kilowat/saate 
yaklaşmış. 250 kilowat/saat elektriği var, eğer böyle 
denemiyorsa o bizim bu tesisleri yaptığımızdan do
layıdır. 

1923'ten 1950 yılına kadar geçen 27 sene zarfında 
ne kadar elektrik üretilmişse, yani mecmu 790 milyon 
kilowat/saat, 1978'e kadar geçen her sene 27 senede 
üretilen elektrik kadar elektrik üretilmiş. Yani daha 
doğrusu, 27 senenin sonunda gelinen elektrik üretimi
ne, 1950 yılının elektrik üretimi 790 milyon kilowat/-
saattir, buna her sene bir o kadar eklenmiş, her sene 
katlanmış bu. Bu kendiliğinden olduysa, o zaman 
bırakalım her şey kendiliğinden olsun. Bu bir politi
kanın neticesidir. 

„,jiO'ibirl 

1978 Türkiye'sinde elektriği olmayaa lçşsajj£[,y$k-
tur ve 67 ilin 64'ü enterkonnekte-^b^J^e t ^ ğ ^ ı r 
ve 42 000 kilometre enterjtpn^fe ^ b ^ s j ^ ^ d ^ r . 
1978 Türkiye'sinin J î i i ^ î ş j ^ î ^ i î b l k ^ t t j ^ j j e l ^ k 
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vardır. Neye göre, 1950 Türkiyelinin 13 köyüne, 1965 
Türkiye'sinin 300 köyüne, 1978 Türkiye'sinin 15 000 
köyüne. 15 bin köy köylerin yarısı değildir ama, nü
fus itibariyle, köyde oturan nüfusun yarısı ışığa ka
vuşmuştur. Bu kendiliğinden olmamıştır, bunlar bir 
politikanın neticesidir. 

1978 Türkiye'sinde 3 195 000 kilowat gücü 21 mil
yara yaklaşan üretim kabiliyeti olan 10 termik sant
ral ile, 6 milyon kilowat kurulu gücü 25 milyar ki-
lowat/saate yakın üretim kapasitesi olan 13 hidrolik 
santral, çeşitli inşaat safhalarında bulunmaktadır. Ya
ni buradan şü çıkar: İnşaat safhasında bulunan sant-
ralların yekûnu 45 milyar kilowat/saattir. 21 milyar 
kilowat/saat üretim veren tesis var, 45 milyar kilo-
wat/saatlik de inşa halinde bulunan tesis var. Bunla
rın hemen hemen hepsini biz başlattık. Ve bunların 
birçoğunun da santralları satın alınmıştır. «Anahtar 
teslimi fabrika satın alınmış» gibi bir söz burada söy
lendi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, tabii ne oldu
ğunu bilsem, kim almış fabrikayı anahtar teslimi ve 
gerçekten ne kadar anahtar teslimi, onu bilmek iste
rim. Çünkü, anahtar teslimi fabrika satın alınır, araya 
konacak bir parça veya bir makine o fabrikanın işle
mesini önleyecekse, yüzlerce milyon liralık bir tesisi 
illaki ben buraya şu parçayı koyacağım diye, ben ya
pacağım diye uğraşmakta mana yoktur. Böyle haller 
vardır, ama bizim satın aldığımız fabrikalarda genel
likle bunlara bakılır, Sanayi Bakanlığı bakar, hangi 
parçalar Türkiye'de yapılabiliyorsa o parçaların Tür
kiye'de yapılması şartıyla bu fabrikalar satın alınmış
tır. Hiç böyle olmayanı, yani her şeyi dışardan gele
cek bir fabrika satın alınmışsa, bunun mutlaka bir ge
rekçesi olması lazım gelir, ne olduğunu bilsem söy
lerim, bilmediğim için binlerce tesisin içerisinde ihti
mal üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Bu niye, 
Türkiye'deki teknoloji birikiminin görmemezlikten ge
linmesinden, ne şundan, ne bundandır, halin icabından 
olabilir, öyle bir durum varsa. 

Şimdi, 45 milyar kilowat/saatlik tesis inşa halin
de ve 2 milyon 300 bin kilowat kurulu gücü, 14 mil
yar kilowat/saat üretim kabiliyeti olan 4 adet termik 
santral, 5 milyon 680 bin kilowat kurulu güç ve 14,5 
milyar kilowat/saat üretim kabiliyeti olan 28 adet 
hidrolik santral da 1977 programlarında mevcuttur. 
böylece 29 - 30 milyar kilowat/saat daha program 
santralı ekleniyor; 45 hali - inşada, 21 üretimde, 30 
programdan 95 milyar kilowat/saat eder. 100 milyar 
kilowat/saat hedefi Türkiye'nin önüne konmuştur; bu
yurun yapın, bir an evvel bitirin. İnşa halinde olan

lara 45 milyar kilowat/saat daha ekleyeceksiniz; biti
rin bir an evvel; ama hüzünle ifade edeyim ki, geçen 
on ay zarfında bizim bıraktığımız tesisler birer, ikişer 
sene tehir almışlardır; bunları tabii soracağız vakti, 
zamanı gelince. 

Türkiye'de üretilen elektriğin % 75'ini endüstri 
kullanmaktadır; bundan sevinç duymak lâzım. Bu iş
yeri demektir, işsiz vatandaşa iş demektir, üretim de
mektir, zenginlik demektir. Türkiye sadece elektrik 
santralları yapmakla kalmamış, bunların elektrik kul
lanacak sanayi tesislerini de yapmış, kalkınması be
ğenilmeyen Türkiye 20 milyar kilowat/saat elektriği 
kullanır tesisleri de yapmış ve biz, bu hamleye başla
dığımız zaman bu kadar elektriği nereye koyacaksı
nız lafı içeriden geliyordu, dışarıdan geliyordu. 

Bu hamleye şöyle başlamışızdır; 1000 kilowatlık 
santrallar Türkiye bunları yapmakla meşguldü. 10 000 
kilowatlık santrallara çıkılmıştır su santralları olarak. 
Konya'da Göksu Santralı, Kayseri'de Sızır Santralı, 
Emet Santralı, Emet'te Kayaköy Santralı, Kovada 
Santralı, Hazar Santralı, Nusaybin Çarçal Santralı, 
Van Santralı, Tortum Santralı; böyle 10-15 tane pilot 
santrallardır bunlar. 

Bu santrallar yapılmış, şehirlerine ışık vermeye 
başlamış, enterkonnekte şebeke sadece Sarıyer Barajı 
ile, İrfanlı Barajı ile ve Çatalağzı Santralı ile mey
dana gelmeye başlamış, daha sonra Gediz ve Kemer 
barajları bunların içine girmiş, Seyhan Barajı girmiş. 
Seyhan Barajının enterkonnekte şebekesi gayet küçük
tü o zaman. Sadece Mersin'e kadar gider, hatta İsken
derun'a kadar gitmezdi, daha sonra götürmüşüzdür 
onları. 

Bu santrallardan, 10'ar bin kiîowatlık santrallar-
dan, 1000'er kilowatlık santrallardan 10 bin kilo-
watlık santrâla, 10 bin kilowatlık santraldan 100 bin 
kilowatlık sântrala gelindi. 1960 başında yaptığımız 
santrallar artık 100'er bin kilowat idi. Dahasonra 
da, 1966'larda da milyonluk santrallara geldik; Keban 
milyonluk santraldir. 1976'da 2 milyonluk santrâla 
geldik; Karakaya 2 milyonluk santraldir. Tabii Tür
kiye'miz inşallah Karababa santralının da yapıldığını 
görür, inşallah Ulus, Batman, Kıralkızı, Altınkaya 
santrallarının yapıldığını da görür. 

Halen Türkiye'de 64 tane baraj işletmededir, 16 
tane nehir santralı işletmededir; 80 eder. 65'e yakın te
sis hali inşadadır. Öğreniyoruz ki bunların 17 tane
si, emanet suretiyle yaptırmak için olsa gerek, tas
fiye edilmiş. (AP şıralarından alkışlar) 
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Şimdi bakınız, «enerjide geri kaldık, geri kaldık, 
geri kaldık...» Geri kalmanın rötarı ne? Plan, «% 11 
elektrik üretin» diyor. Türkiye, ı% ll'in üzerinde 
elektrik üretmiş. Türkiye nasıl elektriksiz kalmış? 
Ama Türkiye'nin talebi % 20'nin üzerinde. »% H'in 
üzerinde elektrik üretmiş. Hele 1975, 1976, 1977 yıl
larında Türkiye'nin vasati elektrik üretimi % 16. Pla
nın istediği ise '% 13. Plamn istediğinden '% 3 fazla 
üretmişiz, niye yok Türkiye'nin enerji politikası? Ni
ye savsaklanmış Türkiye'de yatırımlar? Başka memle
ketlerde enerji üretiminde % 5 civarında artma olur; 
Türkiye'de ı% 20 civarında artma oluyor. Bu artmayı 
meydana getiren de yine sanayi hamlesidir, tarım 
hamlesidir. öyle ise, Türkiye kötü idare edilmemiş, 
iyi idare edilmiş, Türkiye hareketli tutulmuş, Türkiye 
% 20 elektrik artışını massedecek, çekecek bir ekono
mik güce sahip olmuş. Bu, bunun işaretidir. 

Değerli milletvekilleri, nihayet 1974'te 4 milyar 
lira olan kamu yatırımları, 1977'de 22,5 milyar liraya 
çıkarılmış. 1974'te dört milyar, 1977'de 22,5 milyar 
lira. Görülüyor ki, plan hedeflerinin üstüne çıkılmış 
ama yine Türkiye'ye elektrik yetmiyor. Şimdi, «bu 
kadar eleketriği ne yapacaksınız» diye vaktiyle önü
müze çıkanlar şimdi «neden daha çok yapmadınız» 
diyorlar. Bu Cenabı Allah'ın işidir. 

OECD ülkeleri içinde Japonya'dan sonra yine 
en çok elektrik üreten ülke Türkiye'dir. Ben dedim 
ki; en pahalı enerji, olmayan enerjidir. Ben böyle de
dim. Elektriği nereden ürettin, şuradan mı ürettin, 
buradan mı ürettin; tahammülü yok kalkınan bir 
memleketin. Çünkü benim hesaplarıma göre bir kilo-
wat/saat elektriğin yokluğu 100 liraya mal olur, ülke
ye. Şimdi belki daha bu rakamlar da büyümüştür. En 
kötü şartlar içerisinde elektrik üretseniz bir liraya 
mal olur. En pahalı elektrik bir liraya mal olur, 99 li
ra kârdasınız elektrik olursa, ülke kârda. Böylesine 
önemli bir konu bu. İstihdam vesaire gibi hususları 
da nazarı dikkate almadan bunları söylüyorum. Ben 
bunları söyledim; bu, takaza konusu oldu, vaktiyle 
de bir söz söylemiştim, «elektrik kendi pazarını ken
disi yaratır», o da takaza konusu olmuştu; ama za
man bana hak verdi. Şimdi görüyoruz ki, bugünkü 
Hükümetin Enerji Bakanı da dün nihayet benim de
diğim yere gelmiş. Eğer bana gelen beyanı doğruysa 
- yani resmi ajanslardan aldım - o da, elektriğin hangi 
kaynaktan üretildiği önemli değil, nereden bulursan 
üret diyor. Kendime şahit olarak göstermiyorum, 
bana hak verdi falan diye söylemiyorum, ben kendi 
davama inanmışım gidiyorum. Başkası buraya gelir 

veya gelmez; (AP sıralarından alkışlar) ama dün ya
pılmış beyandır. 

Sayın Ecevit Cumhuriyet Senatösundaki beyanın
da da (yahut da 4 Kasım günü yaptığı beyanında) 
yine buraya takılıyor: Nereden bulursan üret. Gayet ta
bii; eğer sulardan elektrik üretmek o kadar kolay olsa, 
sulardan hemen elektrik üretilir. Zaman alan şeyler
dir, bunlar. Kaldı ki, Türkiye 790 milyon kilowat/-
saat elektrik ürettiği zaman, bunun sâdece '% 4'ünü 
sulardan alıyordu. % 96'sını termik kaynaklardan alı
yordu. 21 milyar kilowat/saat ürettiği zaman bunun 
8,5 milyarını, yani % 4l'ini sulardan alıyor. Geçeri 
seneye nazaran ı% 41'ini, ı% 59'unu termik kaynak
lardan alıyor. % 4'ten % 41'e çıkmışsınız ve niha
yet 790 milyon kilowat/saatin '% 4'ü 30 milyon eder. 
30 milyon kilowat/saatten 8,5 milyar kilowat/saate 
çıkmışsınız sulardan alınan elektrik olarak. 

Hesaplara göre Türkiye, sularından 100 milyar ki-
lowat/saat elektrik alabilir, tahminler odur ve bizim 
yaptığımız büyük enerji planı ki, 100 milyar kilo-
wat/saat elektriği hedef tutuyor. Bunu meydana ge
tirebilirsek, 60 milyarını sulardan alacağız bunun, 
40 milyarı termik kaynaklardan alınacak. 

4978 rakamlarına baktım, yani geçen seneye naza
ran •% 2,5 civarında artmış olan rakamlara baktım, 
13 civarında artması lazımken % 2,5. onu da görü
yoruz ki, % 45'i bu sene sulardan alınmış. Yani ba
rajlara çok yüklenilmiş, barajların dibi bulunmuş gibi 
geldi bana. Cenabı Allah bol yağmur versin de bir an 
evvel dolsun diyelim. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Şimdi, bugün Türkiye'de neden daha evvel linyit 
santrallarını yapmadığımız soruluyor. Elbistan - Af
şin kömürü 1966'larda keşfedilmiştir. Biz 1965'lerde 
Türkiye'nin 500 milyon ton civarında linyiti olduğu
nu sanıyorduk. Yeni keşifler yapıldı, bu 500 milyon 
ton linyit yalmz Elbistan - Afşin'deki linyitlerle aşağı 
yukarı 5 milyarı buldu. Orada 3 milyar civarında bir 
keşif yapıldı. Belki daha da çok vardır. Başka yerler
de de vardır. 

Biz, Türkiye'nin kaynaklarını bilmiyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olarak kaynaklarını bilmiyoruz. 
1966'da meydana çıkmış kaynakların üzerinde neden 
daha evvel termik santralı yapmadınız, demenin ma
nası yok. 

Biz, Türkiye'nin su kaynaklarını da yeni öğrenmi-
şizdir ve daha çok öğreneceğimiz şey var. Bugün he
nüz bizim devletimiz Zap suyu üzerindeki imkânları 
bilmez. Yapıyorlar, ben yapın dedim aşağı yukarı 
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10 senedir yapılıyor. Bugün bizim Devletimiz Çoruh 
nehri üzerindeki imkânları .bilmez, bizim Devletimiz 
Samsun'dan Sarp'a kadar olan sahildeki Karadeniz 
sularının (ki, fevkalade enteresan sulardır) üzerindeki 
imkânları bilmez, Akdeniz sularındaki imkânları bil
mez, Susurluk üzerindeki imkânları bilmez, bir Kura 
nehri üzerindeki imkânlan bilmez. Türkiye'nin Kura 
nehri de var, Ardahan'ın içinden geçip giden. 600 
milyon kilowat/saatlik elektrik üretme imkânı var. 
Filyos üzerindeki imkânları bilmez. Efendim niye bil
miyorsunuz? Çünkü, Türkiye büyük bir memleket, 
keşfe muhtaç. Gönülle Türkiye'nin üzerine eğiline-
cek. 1950'lerde Türkiye'nin üretim kapasitesini 16 se
ne hizmet görmüş Elektrik İşleri Etüt İdaresi 10 mil
yar kilowat/saat sanıyordu. Bu bugün 100 milyar ki-
lowat/saate çıkmıştır. Eminim bundan da fazla ola
caktır. Bu işler için teknoloji değişmiştir, birçok şey
ler değişmiştir ve inşaat teknolojisi yeni safhalara gir
miştir, dün yapılamaz şeyler bugün yapılır hale gel
miştir. Onun içindir ki, burada «Türkiye'nin enerji 
politikası yoktur» demek bühtandır, günahtır. Bu işe 
ömür vermiş insanlar var; mühendisler var, teknisyen
ler, birçok kimse var, idareciler var. ömür vermiş, 
1936'da Keban'da su ölçerek işe başlamış. O zaman
dan başlar Türkiye'deki hamle, 1936'lardan başlar. 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi o zaman kurulmuştur ve 
elektrik ihtiyacı o zaman doğmuştur Türkiye'de. Tür
kiye'nin yeniden endüstrileşme noktasının başlangıcı 
odur. Etibankın kuruluşu, Elektrik İşleri Etüt İdaresi
nin, Maden Tetkik Aramanın kuruluşu o dönemde
dir. Oradan bu yana gelinmiştir. 

Değerli milletvekileri, Keban Barajıyla ilgili olarak 
Doğu illeri üzerinde yapılan bir istismara da burada 
cevap vermek istiyorum. Keban Barajının 1966'da 
temelini attığımız zaman, karşımıza afişler çıkardılar. 
İşte «Buranın elektriği batıya gidecek ve biz tellere 
bakacağız.» 

O zaman Elazığ meydanında söylediğim nutku ha
tırlıyorum. «Hayır, tellere bakmayacaksınız; Keban 
Barajının elektriği Türkiye'nin her tarafına yayıla
cak.» 

Allah'a şükür, 1978'de Keban Barajının elektriği 
Türkiye'nin her tarafına yayılmıştır, 1974'ten 
1978'e 4 sene zarfında. Bugün Kars Keban'
dan elektrik alıyor umarım Hakkâri'de gele
cek senenin bugünlerinde bağlanmış olacak
tır. Böylece, 67 ilimiz Keban santralına, Tunçbilek 
santralına, Seyitömer santralına, Elbistan - Afşin sant
ralına bağlanmış olacaktır, Oymapmar santralına bağ

lanmış olacaktır, Seyhan tesislerine bağlanmış olacak
tır. Yani bir ucundan bir ucuna Türkiye birbirine 
bağlanmış olacaktır. 

Bu Keban öncesinde Doğu ilerimize elektrik samıt-
ralları yaptık; Van'da Eniğin santralını yaptık, Van'da 
Erciş santralını yaptık, Kars'ta KM santralını yap
tık, Karsta Çilidir santrallini yaptık, Erzurum'da Tor
tum santralını yaptık, Erzincan'da Girleviık santralını 
yaptık, Mardin'de Çağçağ santralını yaptık, Elazığ'
da Hazar santralını yaptık, Siirt'te Botan santralını 
yaptılk, Malatya'da Derme santralını yaptık ve Kah
ramanmaraş'ta Ceyhan santralını yaptık. 

iBuniar Orta Anadöluda yaptığımız küçük sant
ralılar m&lffliiyıdlü. Kayseri için, Konya için, Kütahya 
idin yaptığımız santralar gibi pilot santralardı. Bun
ları yaptığımız zaman, bu elektriği nereye koyacağV 
mız bizden sorulmuştur. Bunlar 10 bin kilovatla, 27 
bin kilovat arasındaki santralardır. Bu santralar 
şimdi görevlerini yapmışlardır. Kilfci santralı, İğdır'da 
kanal üzerinde yapılmıştır; Araş Nehrinin sul'arını 
alır, geçirtir ve İğdır'ın 70 tköyüne ışık verir. Çünkü, 
Cumhuriyetin bir iddiası vardır. Cumhuriyetin iddia-' 
sı; benim sınır köyümde, karşı tarafta elektrik yanı-
yorsa, orada da yanacaktır, benim köyümde de yana
cak, içerideki köylerin elektriğini sonra getirelim. 
Böylece, Mardin'in köylerinden, Kars'ın köylerinden, 
Edirne'nin köylerinden başlayarak, sınır köylerini ışık
landırma cihetine gitömişizdir. Allah'a bin şıüikür, bu
gün 15 ban köy ışığa kavuşmuştur. 

Şimdi burada huzurunuzda söyleyeyim, köy elekt
rifikasyonu hamlesi 1978'de uyunmaya bırakılmış gibi
dir. 5 bin köye ışık götürülmesi lazım'. 'Bu sene, ge
çen senelerden beri devam eden 7 500 klölyün içerlisin-
den ancak bin kadarının ışığa kavuşacağı tahmin 
eldiilîyor. Bu suretle 30 senede, 40 senede ibu 'işin için
den çıkamayız, günahtır. 

Değerli milletvekilleri, birkaç kelime de sulama 
üzerinde söyleyeceğim. Çünkü, Sayın Ecevit, - burada 
söylemedi -. Cumhuriyet Senatosunda, sulamanın 
savsaklandığını söyledi, suilam'aJlann 'ihmal edildiğini 
:söyledi. 

Türkiye'nin 260 mlilyon dönüm ekilen arazisi var. 
Bunun içerisinden mevcut su 'imkânlarıyla 100 milyon 
dönümünün sulanalbıleceğM sanıyoruz. 260 mlilyon 
dekar dönümünü sulayamayız. Bu 100 milyon dö
nüm içerisinden her plan dönümünde 5 ilâ 6 milyon 
dönümünü suDayarak Türkiye'ye geliyor. Birinci Plan
da, İkinci Planda, Üçündü Planda, planlar gerçeklieş-
tirülimiştir. Dördüncü Planda da takriben 6 milyon 
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dönülm kadar bir arazinin sulanması düşünülüyor. 
40 miıyon dönüm böylece sulanmış oluyor. Daha 60 
ımiiİyon dönüm var. Bu hızla giderseniz, 60 müyon dö
nüm, bir plan dönemlinde 6 milyon suluyorsunuz, 10 
plan dönemli ister. Yani, savsaklandığını iddia ettiği
niz sulamalara siz, 3 misi, 4 ımfelli bir hız verâbitaiş 
değişiniz iki, yanli sizin, «savsaklandı» diye iddia 
ettiğinizden sizin yaptığınız çok farklı değil kıi. Eğer 
iddianızda samimiyseniz, 6 milyon dekar civarındaki, 
dönüm civarındaki program hedefinıizi 10 milyona 
çıkarın, niçin çıkarmıyorsunuz? Haydi çıkarın, göre
lim, 

Değeri mMetvekliileri, 1978 senesinde bu Dördün
cü Beş Yılık Plana enerji İçin konmuş paralarla 
Türkiye'nin 1982'deki ihtiyaçlarını karşılamak müm
kün değildir; yarı yarıyadır bu para. 1983 Türkiye-
sinün ihtiyaçlarını bu plan karşılamaz. Şimdi, döviz 
darboğazı kaldırılmıyor, enerji darboğazı kaldırılmı
yor, endüstri darboğazı kaildırıilmıyor, işsizlik darbo-
ğazı kaldırılmıyor; ıbu plan hangi hedefleri vuruyor? 
Yani, Türkiye'nin bunlardan daha önemli hedefleri 
yok. Yani, KİP Projesi, KÜP Projesi, ondan sonra 
ıkarsuyu projesi, Köy -• Kemt projesi Tüırikiye'nra he
defleri değil. Türkiye'nin hedefleri üretimdir, bu ana 
darboğazların açılmasıdır. Türkiye'nin o kadar güzel 
bir enerji politikası vardır ki, bu bir haritanın üze
rime konmuştur, arkasında da bütün plan vardır, 'bü
tün plan. (AP sıralarından alkışlar) 

Değer1! miletvekıilleri, Sayın Ecevit burada dedi
ler ki, «Türkiye'nin dağlar kadar fosfat madeni var-
iken, dışarıdan fosfat 'getirdik». Şimdi, 'bu fosfat ma
deni üzerinde duırmak istiyorum. Evvelâ şunu ifade 
edeyim, Türkiye'nin 1950'de kullandığı gübre 42 bin 
«on, 1964'te 462 bin ton, 1965*te 836 bin ton, 1977\ie 
de 7 milyon tondur. Türkiye'ye gübre kuUanırmasını 
biz getirdik ve 7 milyon tondur. Şimdi 7 milyon ton 
gübreyi Türkiye nasıl karşılayacak? Bugün halen 
bu gübremin 2 «00 000 tonu Türkiye'de üretilebiliyor. 
(Bunun 1 800 000 tonu fosfatlı, 1 milyon tonu da 
amonyakliidıır. Fosfat gübresi, amonyak gübresi, bun
ların çeşitli türleri vardır. Bizim köylümüz bunları 
çok iyi öğrenmiştir. 18/46, 3/15, 5/20/ isimleri ile 
bunları anar ve hangi çeşit toprağa hangi çeşit mah
sule hangi çeşit gübre verileceğimi gayet iyi bilir. 
'Bap dediği cinsi vardır. O, kullandığı cinsleri ister 
ve ona göre de 'biz fabrikalar yapmaya giriştik. 
1983 yılında Türkiye'nin gübre 'ihtiyacı, bizim tah-
minlıerimıize göre 12-14 milyon ton dolayında olacak-
tır. Ona 'göre de yeni fabrikalar yapmaya giriştik. 

Fabrikalar yaptık. Evvela Kütahya fabrikası 1960 
ihtilali ile yarım kalmıştı, onu tamamladık. Sonra 
büyüttük. 100 bin tondu, 500 bin tona 'büyüttük. Da
ha sonra Samsun'da 'bir fabrika yaptık, Elazığ Sivri-
ce'de bir fabrtilka yaptık; 'bir fabrika yaptık Mersin'
de, İskenderun'da ve Dedince'de iki fabrika yapıldı. 
Bir fabrika Petkim civarında yapıldı; istanbul Gübre 
Sanayii ve üç tane de özel teşebbüs fabrika yaptı:. 
Bandırma'da Ağfaş Fabrikası, Efe Gübre Fabrikası 
ve Çukurova Gübre Fabrikaları... Binaenaleyh, şimdi 
10'a yakın fabrikası oldu Türkiye'min. Biraz evveli 
söylediğim gibi 12 kadar daha yenliden yapılması la
zım. Bunlar yapıldığı takdirde 22 fabrikası olacaktır. 
Ama bunları yapmak lazım. Yani 12 milyon ton, 14 
milyon ton gübre hedefini 20 milyon tona çıkarması 
lazım Türkiye'nin, Yapmazsanız, işte adam başına. 
Yunanistan'da bu kadar düşüyor, Bulgaristan'da bu 
kadar düşüyor, deriz. Yapın; Türkiye'deki adam ba
şına düşen da artsın. Biz başlatıverdik. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Yani, biz görev başında 
olsa idük bunları yapardık. 

Fosfat taşı İle ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. 
Fosfat taşı fosforlu gübre için kullanılıyor. İki tane 
önemi unsuru var; Amonyak ve fosfat. Amonyak 
daha çok petrolden çıkarıldığı için -. kömürden de 
yapılabiliyor - dünya petrol krizli ile beraber fosfat 
taşı da pahaıhlanmıştır ve yüksek sınırlara ulaşmış
tır. Şimdi, Türkiye'de biz fosfat taşı aradık. 1970 yı
lında tonu 11 dolar olan Ürdün fosfatı (ki, aşağı yu
karı bunun P2 05 cinsinden tonörü % 29 - 30'dur) 
üç misli pahalilandı. Fas'ta, Cezayir'de, İsrail'de fos
fat vardır, fosfat taşı olarak vardır. 

Bizilm 1966; yılında MTA'ya verdiğimiz talimat, 
Türkiye'min bin yerinde maden aramayı bırakın, ti
cari değeri yüksek ve bize döviz tasarruf edecek 
madenleri arayın'. Bunlar 8 - 10 tane madendir: Demir 
cevheri, kömür cevheri, bakır cevheri, bor cevheri, 
fosfat taşı ve tabii ki en önemlisi petrol, petro
lü gerçi TPAO arıyor; onların görevi yayılma 
Türkiye'nin jeolojik haritasını çıkarma değil, bize 
kısa bir dönem için lâzım olan ihtiyaçlarımızı 
'bulup çıkarmaları söylendi. Aradılar, Mardin Ma-
zıdağı'nda bir tezahür bulundu. Bu tezahürün iiki 
cinsıi var: Karaıtaş mıntıkasında bulunan fosfatın re
zervi 13 milyon tondur, ürkiye'ye 800 000 ton civa
rında fosfat lâzım senede. 1975 yılı başlarında bu 
falbrikayı ihale ettirdik, yapıldı biti ve 279 milyon 
lira da para sarfedSdİ!. 1976 yiı sonunda dş biltüril-
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mlştk, halen fabrika hıilzımettediir, yaiuz söylediğim 
gülbi, 'bunun üreteceği fosfat 125 000 tondur. Şimdi, 
esas büyüık fosgaıt yataıkllaırı var. Büyük fosfat yatak
larımın rezervi 136 milyon ton olarak talhmıiın ediii-
yor, yine Mazıdağı mıntıkasında!. Yalnız, bunu zen-
giinileşittaneden kufflaramaık mümkün değl. Karataş 
mımıtukasıınidaıM fosfatın tenörü % 28; ama (bunların 
temörü % 15 civarında. Bumu fcuMaomaya kalkarsa
nız, taş -• toprak nakletaiış olursunuz. ZengiMeştirile-
biiir mi zeflgdnleştıMemez imli? Etütler yapıldı; bu 
projeler 1966 sonrası projeleridir. Bu etütler, biz MiL 

kümeti bııraktığımız zaman inişli çıkışlı olarak çeşitli 
sekiler aldı. Romenlerle anlaşarak bu etütleri yapma
ya güttük. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Yani ko-
mlüinıist, olur mu yani.? 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Romen-
lerdın komiündlst olduğu doğrudur; doğrudur tabi. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ayıp de
ğil mi? Olur mu yani? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) —Ama, 
Romanya'yı biz idare etmiyoruz ki, biz Türkiye'yi 
(idare ediyoruz, ©iz, Türkiye'de komöniizm inemiyo
ruz. (AP sııralarıındaın «Bravo» sesleri, aüikışiliar) 

ıBüyiük fosfat projesiiriin henüz etütleri tamamlan-
mamjştır. 

Binaenaleyh, «dağlar gibi yığılı fosfat varken bun
dan faydalanılmıyor», diyenlerin, Türkiye'de fosfa
tın nerede olduğunu, var olup da neden faydalanılma-
dığını bilmeleri lazım. Yani zannediyorlar ki, orada 
fosfat var, ona rağmen gidiyor Türkiye fosfat ithal 
ediyor. Yok böyle bir şey. Henüz etüt tamamlanma
mıştır; sıkıştıra sıkıştıra bunlar olmuş, etüdü tamam
lananın fabrikası tamamlanmış. 

Değerli milletvekilleri, birkaç etimle de bu NATO 
boru hattı hakkında söyleyeceğim. NATO boru hat
tı, Antalya'dan İstanbul'a Çorlu'ya; NATO boru hat
tı İskenderun'dan Malatya üzerinden Hasankale'ye 
kadar, Erzincan - Erzurum - Hasankale'ye kadar -
önemli kısımlar bunlardır - gider, 10 senedir uğraşı
rız. Aslında NATO boru hattından faydalanma de
ğildir mesele. Mesele, Türkiye'nin -bir pipe-line şebe
kesine kavuşmasıdır. Akaryakıt naklini, yolları tah
rip eden, kazalara ̂ sebep olan tankercilikten çıkarıp, 
bir pipe-line şebekesini meydana getirebilmektir. İlk 
akla gelen; bu NATO horu hattı şebekesini esas alan 
bir şey geliştirelim. Ne yapalım? Afyon'u izmir'e bağ
layalım, Eskişehir'İT Ankara*ya bağlayalım, Ankara'
yı Samsun'a bağlayalım, Malatya'yı Samsun'a bağla
yalım, Hasankale'yi Kars'a kadar uzatalım, Malatya 

üzerinden Elâzığ, Diyarbakır'ı bağlayalım Batman'a 
kadar ve bunları kullanalım, 

Bu proje 1968 yılında ele alınmıştır, 1973 yılında 
proje haline getirilmiştir. Ama bundan önce bunun 
üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Proje geliştirilmiş 
ve kullanılabilir hale getirilebilmesi için takriben 300 
milyon liraya yakın para sarf edilmiş ve 1973 progra
mında 73 C 12 00 20 şeklinde yer almıştır. 6 sene içe
risinde askeri tesislerin sivil maksatlar için kullanılma
sı bakımından gerekli sarflar yapılmış, şimdi de bit
miştir. Şimdi buraya gelip, Hükümet diyor ki, «İşte 
biz, görüyor musunuz, NATO'nun tesislerinden de 
faydalanıyoruz». Bunu şöyle deseler daha münasip 
olur ve doğru olur: «Yani 1973 senesinde başlanmış 
bulunan bu proje bitti, Türkiye de bundan faydalan
maya başladı.» böylesi daha doğru değil mi? (AP sıra
larından alkışlar) Yani buraya gelip de «Görüyor mu
sunuz, NATO'nun tesisleri vardı, bunları kullanma
ya başladık.» burada bir hususa daha dokunmak is
tiyorum, bu, tabii Türkiye'nin bütün işini görmez. 
Bu, aşağı yukarı birkaç milyon tonun nakline yarar. 
Esas mesele, bir pipe - line şebekesi geliştirmektir; Tür
kiye'nin tümünü kapsayan bir pipe - line şebekesi, bir 
boru hattı şebekesi geliştirmektir. Bunun da etütleri ya
pılmış ve projelendirilmiştir geniş çapta, bu projeler ic
ra edilmelidir. Bilmiyorum, 1979 -1983 arasındaki Dör
düncü Beş Yıllık Planda buna dair ne var? Esas mesele 
budur. Yoksa, NATO hattından faydalanmak mesele
nin onda birini çözmez.ve söylediğim gibi bu, Hükü
metin marifeti değildir. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda bir şeyin üze
rinde daha durmak istiyorum: Silahlı Kuvvetlere ait 
birtakım arazinin tarım için kullanılması, Silahlı Kuv
vetlerin tarım için kullanılması. İkisi de ayrı ayrı. Si
lahlı Kuvvetlerin kendi maksatlarının dışında kullanıl-' 
ması fevkalâde yanlıştır. Çiftçilik yapacak olanlar var -
dır. (AP sıralarından alkışlar) Bir memleketin savun
ması muhtelse, savunması tehlikede ise, o memleket
te ekonomi falan yapılamaz. Silahlı Kuvvetler tek gö
rev yapmalıdırlar, savunma. Silahlı Kuvvetlerin tica
ri işlerin içine sokulması, Silahlı Kuvvetleri tahrip 
eder. Tarımda, «Efendim kendi tarlasında kendi buğ
dayını yetiştir, kendi tankını al» böyle proje olmaz. 
Tank lazımsa devlet alır tankı.. 

Esasen Silahlı Kuvvetlerin, benim bildiğim, 40'ın 
üstünde metruk hava meydanı vardır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Devlet sırrı, açık
lama» 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Herkes 
biliyor kardeşim, herkes biliyor yani, sen de öğren 
ne olur? (Gülüşmeler) 

40'a yakın metruk hava meydanı vardır, atış sa
haları vardır. Bir de mayınlanmış Güney hududu var
dır. Mayınlanmış Güney hududundaki mayınların alı
nıp yerine devlet çiftliklerinin kurulması fevkalâde 
yanlıştır. Bu mayınlar aiırimalıdır, ama bu mayınlar 
alındıktan sonra 10 kilometre derinliğinde devlet çift
liği kurarsanız, burada halkı perişan edersiniz. Ma
yınlar alınsın, mayınların alınmasına karşı çıkan kim
se olmaz Türkiye'de; fakat arazinin kullanışı üzerin
de fevkalade hassasiyetle durmak lazım. 

Şimdi, buradan geliyorum toprak reformuna. Aca
ba 1978 senesi zarfında toprak reformunda bu Hükü
met ne yaptı? Toprak şampiyonlarına soruyorum, 
toprak; ne yaptınız 1978 senesi zarfında? 

1977 senesi sonuna kadar 2 600 000 dönüm arazi 
Urfa'da kamulaştırılmıştır. 1,5 milyon dönümü ka
mulaştırılmış; 1 milyon dönüm hazineden tescil edil
miştir. 2,5 milyon dönüm arazi ve 1978 yılında ne yap
tınız? Kaç para saffettiniz? Hadi soruyorum, bir ce
vap verin buna. (AP sıralarından alkışlar) 

Yani işin istismarına gelince; «Topraksız köylü 
ne yapsın. Eline pankartını kaptığı gibi; toprak işle
yenin, su kullananın, deyip gider, orayı işgal eder» 
dersiniz. 

Onun içindir ki, 2,5 milyon dönüm arazi Urfa'da 
dağıtıma hazırdır. Bu Hükümetin ne yaptığım bilmek 
istiyoruz. 

Toprakla ilgili Anayasanın 38 nci maddesini, Ana
yasa Mahkemesi iptal etti. Hiç ses, şada yok, hiç. Bu 
maddenin yerine ne koyalım diye. Hiç ses şada yok. 
Yarın muhalefete geçerseniz, yine başlarsınız «Top
rak» diye. 

Gayet açık söylüyorum, bu samimiyetsizliktir. Ba
ri kendi fikrinize sadık kalın. 

Değerli milletvekilleri, 10-15 dakikanızı daha ala
cağım. Aslında 6 saatten gidiyor hepsi; bizim 6 saat 
hakkımızdan. 

«Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yatırımlar akı
yor». Beyan bu. 

Ne akıyor Doğu ve Güneydoğu Ânaaolüya bir ba
kalım. Evvela Doğu ve Güneydoğu Anadoluda dev
letin imkânları nispetinde yapılablîec^ ' s t e r i n bir 
çoğu yapılmıştır. banabilecekarazilerin, büyük pro
jeler hariç önemli bir kısmı sulanmıştır, İğdır'da 300 
bin dönüm arazi sulanmış^. Erzincan'da 150 bin dö-' 
nüm arazi sulanmıştır ve Van Gölü civarında Eğerek 

Erciş'de gerekse Gevaş'ta sulanabilecek arazinin önem
li bir kısmı sulanmıştır. Mardin'de Çarşas suyu üze
rinden Nusaybin ovası sulanmıştır, Batman regülatö
ründen Diyarbakır ovasında bir miktar arazi sulan
mıştır, Elâzığ'da Karakocan barajı, Cib barajı ve Ulu-
ova tesisleriyle sulanabilecek arazinin çok önemli bir 
kısmı sulanabilmiştir. Malatya'da Medik barajı ve 
Şahnahan kanalıyla önemli bir kısım arazi sulanmış
tır. 

Şimdi geliyor büyük projeler. Büyük proje; Diyar
bakır, Urfa, Mardin, Gaziantep ovalarım içine alan 
Güneydoğu Anadolu sulama projeleridir. 

Yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Gazian
tep'te bir hava meydanı, Batman'da bir hava meyda
nı, Van'da bir hava meydanı, Elazığ'da bir hava mey
danı, Malatya'da bir hava meydam, Erzurum'da bir 
hava meydam yapılmış; Ağrı, Kars ve Erzincan mey
danlarının yapılmasına karar verilmiştir. Ağrı meyda
nı 1977 programında mevcuttur. Kars hava meydanı 
ihale edilmiştir, anladığım kadarıyla oradaki karga
şadan dolayı inşaat imkanı şu anda yokmuş. Erzin
can hava meydam halen inşadadır ve böylece Doğu 
illerimizin her köşesine ulaşabilecek şekilde hava mey
danları yapılmıştır. 

Elektrik tesislerini biraz evvel söyledim; Muş, Gü
müşhane ve Hakkâri dışında bütün iller elektrik tesis
leriyle bağlanmıştır. 

Devegeçidi barajıyla Diyarbakır ovasında 100 bin 
dönüme yakın arazi sulanmış ve bunlar pilot tesisler
dir. Pilot tesisler göstermiştir ki, gerçekten çok başa
rılı bir sulama tatbikatıyla karşı karşıya kalacağız. 

Şimdi büyük endüstri tesislerine geçtik; 
İkinci kademe et kombinaları yapılmıştır. (Bun

ları demin saydım) Bu büyük endüstri tesislerinden 
çimento fabrikaları 8 adet Doğu illerinde. 3 adet si
gara fabrikası inşasına girişilmiş, bunların tamamlan
ması lazım. 5 adet şeker fabrikası, 3 adet tekstil fab
rikası ve bunlara ilaveten de Mardin'de Traktör Fab
rikası, Elâzığ'da Enerji Nakil hatları ve Tel Çekme 
Fabrikası, Erzincan'da Ağır Takım Tezgâhları Fabri
kası, Diyarbakır'da su buharı gaz türbinleri, Derinkuyu 
pompalan, pompa imal tesisleri» Malatya'da transforma
tör ve alternatör fabrikası, Erzurum'da elektronik dev
re elemanları fabrikası, Hasajıkale'de elektronik ev 
aletleri fabrikası aypılmıştır. Yani bunların inşasına gi
rişilmiştir. 

Şimdi, bunlara baktığımız zaman her biri l'er mil
yar lira proje 'beÖeü. Van - Erciş, Ağn, Kars şeker 
fabrikalarına konan ödenek yalnız 15'er milyon lira-
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dır. 1978 senesinde her birisi l'er milyon lira; nasıl 
akıyor bakın Doğuya. 

Mardin Şeker Fabrikasına 5 milyon, Urfa Şeker 
Fabrikasına da 500 bin lira ödenek konmuştur. Mar
din, Urfa Şeker fabrikaları için ayrıca, bu fabrikalar 
için yeni koşullara göre («Koşul» benim tabirim de
ğil, ben tırnak içinde söylüyorum) düzenlenecek pro
jelerinin Devlet Planlama Teşkilâtınca yeniden onay
lanmasından önce herhangi bir harcama yapılmama
sı, hükmü konmuştur. 

Kars, Ağrı, Van fabrikalarına 1977'de 100'er mil
yon, Mardin'e 45, Urfa'ya 20 milyon lira harcama ya
pılmıştır. 1977'de 20 milyon harcama yapılan fabri
kaya, 1978'de 500 bin lira konmasının anlamı şu; bu 
işi yapmamaktır. Bu hızla giderse bu tesisler 20 yılda 
tamamlanmaz. 

Keza, gübre fabrikaları: 5 milyar liraya malola-
cak olan Şırnak Fabrikası, 3 milyar liraya malolacak 
olan Mazıdağı fabrikalarına, 75 milyon Şırnak'a, 70 
milyon Mazıdağı'na 1977'de sarf edilmiştir. 1978'de 
Şırnak'a 5.milyon, Mazıdağına 20 milyon lira konmuş. 

Çimento fabrikalarının durumu aynıdır ve keza 
diğer tesislerin aynıdır. Bu tesisler çürümeye terk edil
memelidir. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Ana-
doluya kim taş taş üstüne koyarsa, kim Türkiye'nin 
herhangi bir yerine bir taş koyarsa, biz bundan mem
nun oluruz. Çünkü, biz hizmet felsefesinin adamları
yız. (AP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümet geldi, «Köylü bizden çok memnun» 
dedi. Bakalım köylü nasıl memnun olur bu Hükümet
ten. Aslında iddiamız şu: Bu Hükümet köylüyü ez
miştir; iddia bu. Bu iddiayı delillendirelim. 

Hani beyanatları vardı; köylüler hemen bankala
ra dalacaklar, öyle 3-5 bin lira da değil, 500 bin lira, 
1 milyon lira karşılıksız alacaklardı. 5 . 2 . 1974 tarih
li Meclisin zaptı; konuşma bu kürsüden yapılmıştır, 
yapan da Sayın Ecevit'tir. 

Bakınız ne diyor: «500 lira değil, 500 bin liralar, 
milyonlar alabilecektir kredi olarak. Şimdi görüyor
sunuz; bir aya, iki aya kalmadan göreceksiniz. Mad
di karşılık aranmadan, hani senin tapulu malın diye 
sorulmadan, hani bunun ipoteği diye sorulmadan emek 
karşılığı alınacak, ürün karşılığı devletçe hazırlanıp 
köylüye verilecek, proje karşılığı bu krediler kendisi
ne açılacaktır.» 

Tabii Hükümet gelip burada izah edecektir her
halde; bu beyanın gereği olarak bu şekilde paralar 
verilmiş mi verilmemiş mi, ne olmuş? Yani her önü

ne, gelen bankaya girip 500 bin lira falan alabiliyor 
mu? 

MALİK YILMAN (Hatay) —' Soyadı Demirel 
olsa idi mukakkak alırdı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Türkiye'nin 1 832 650 ton kapalı ve 
şartlı bir silo kapasitesi var. Türkiye buğday alıcısı bir 
memleketti, bu kapasite yetiyordu. Türkiye'de 1,5 mli-
yon tonluk Devletin elinde buğday varsa büyük şe
hirleri besleyebilir. Ama hem iyi tohum, hem iyi güb
re, verildi;, hem de Allah yağmur verdi, güzel hava 
şartları oldu; 1975, 1976, 1977, hatta 1978 yıllarında 
iyi mahsûl alındı. Yalnız burada tohumun ve gübre
nin çok önemli tesiri vardır. 

80 kilo ile 100 kilo buğday alan Trakya köylüsü 
bezostiya tohumundan 400 kiloya kadar, 5Q0 kiloya 
kadar aldı, Keza bu kürsülerde 1966 sonrasında tar
tışması yapıldı. Meksika tohumundan yağmur kuşa
ğında olan yerlerimiz faydalandı. Orta Anadoluda 
başka türler denendi. Bugün Türkiye'nin buğday üre
timi 250 - 300 kilo civarına kadar çıkarılabilmiştir va
satide birçok yerlerde. Henüz Orta Anadolu burada 
değil. 

Trakya Konya vilayetinden daha fazla buğday sa
tıyor Devlete bezostiya. Şimdi, yeniden silo tesisleri 
yapılması ihtiyacı doğdu 1975'te. Bir master plan ya
pıldı. Bü silolar yapılıyor yeniden. Yağ için de böy
le, hububat için de böyle. 

Şimdi soruyoruz; «Liman ve silo tesislerimiz kâfi 
gelmediğinden buğday çürüdü», buğdayı muhafaza
nın yeni teknikleri gelşitirilmiştir. Çürüyen buğday fa
lan olduğunu sanmıyorum. Hiç olmazsa biz Hükü
metken bir avuç buğdayın çürüdüğüne dair kimse bize 
bir şey söylemedi. Eğer muhalefet bu işin farkında 
idiyse, o zaman bize gelip söylemesi lazımdı. Yani 
daha doğrusu, bu kürsüden veya başka yerden söyle
mesi lazımdı; söylerdi de. Çürümeye terkedilmiş ta
rım ürünü yoktur. 

Şimdi, tarım planlaması yapılacakmış. Tarım plan
lamasında acaba neyin planlaması yapılacak? Bunu 
bilmek istiyoruz. Yani Türkiye buğday mı çok yetiş
tiriyor başına dert oluyor, üzüm mü çok yetiştiriyor 
başına dert oluyor? Tütün mü çok yetiştiriyor başına 
dert oluyor? Fındık mı çok yetiştiriyor başına dert 
oluyor. Çay mı çok yetiştiriyor başına dert oluyor? 
Pamuğu mu çok yetiştiriyor başına dert oluyor? Yani 
hangi çeşit mahsûllerden Türkiye'nin şikâyeti var? 
E, burada söylüyorsunuz, milyarlarca liralık ihraç et
tik diye. Bir avuç fındığı yok Türkiye'nin satılmamış; 
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bir avuç buğdayı kalmayacaktır Türkiye'nin satılma
mış. Keşke daha çok olsa. 

Tütün : 
Tütün Türkiye'nin altın gibi bir malıdır. Tütünü 

tahdit etmekten çok, geliniz tütünün endüstrisini ku
runuz. Yani sokaklarda sigara kuyruğu, ondan son
ra herkesin cebinde dışarıdan gelmiş sigaralar yerine, 
gelin bunun endüstrisini kurun da, «depolarda kaldı» 
diyeceğinize bunları vatandaşın kullanmasına verin. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sen niye kurmadın? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz 5 ta

ne sigara fabrikasının kurulmasına başladık. Akhisar 
bir, İzmir iki, Diyarbakır üç, Malatya dört, Tokat beş, 
Erzurum altı. (AP sıralarından alkışlar) Müsaade edin, 
bunlardan Malatya'nın biran evvel ikmal edilmesi, 
tamamlanması lazımdı. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Atma Recep, at
ma... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve Bklis-
teki fabrikanın daha büyütülmesi... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edin. 

Devam edin Sayın Demirel. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, 1977 yılında 3 kilo buğday satan köy
lü 1 metre kaput bezi alabiliyordu, 1978 yılında 6 kilo 
buğday satması lazım. 

1977 yılında 1,5 kilo ayçiçeği satan köylü 1 metre 
kaput bezi alabiliyordu, 1978'de 2,3 küo ayçiçeği sat-
masi lazım. 

1977'de 930 gram pamuk satan köylü 1 metre ka
put bezi alabiliyordu, şimdi 1,5 kilo satması lazım. 

1977'de 200 gram tütün satan köylü 1 metre ka
put bezi alıyordu, şimdi 350 gram satması lazım. 

1977 yılında 16 kilo şekerpancarı satan köylü 1 
metre kaput bezi alabiliyordu, şimdi 25 kilo satması 
lazım. 

ÇETİN BOZKURT (Erzurum) — Şimdi kaput 
bezine ihtiyacı yok, artık. 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden mü
dahale etmeyin lütfen, sükûnetle dinleyiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1977 yı
lında 7 kilo buğday satan köylü 1 metre basma alı
yordu, şimdi 14 kilo satması lazım. 

3 kilo ayçiçeği satan köylü 1 metre basma alıyor
du, şimdi 6 kilo satması lazım. 

1 860 gram pamuk satan köylü alıyordu 1 metre 
basmayı, şimdi 3 640 gram satması lazım. 

400 gram tütün satan köylü 1 metre basma alı
yordu, şimdi 877 gram satması lâzım. 

| 32 kilo pancar satan köylü 1 metre basma alıyor
du, şimdi 62 kilo satması lazım. 

I 54 ton buğday satan köylü 1977 yılında bir Fer
güson - 165 traktörü alıyordu, şimdi 100 ton satarsa 
ancak alabüir. 

25'ton ayçiçeği satan köylü Fergüson - 165 trak
törü olıyordu, 1977 yılında alabiliyordu, şimdi 36 ton 
satması lazım. 

15 ton pamuk satan köylü alıyordu, şimdi 23 ton 
ton satması lazım. 

3 240 lkilo tütün satan köylü 1977 yılında Fergü
son - 165'i alıyordu, bu sene 5 413 kilo satması la
zım. 

258 ton şeker pancarı satan köylü Fergüson - 165 
alıyordu, şimdi 400 ton satması lazım. 

Nihayet, bunu böylece devam ettirmek mümkün. 
, Şimdi köylünün geliri yarı yarıya azaltılmıştır. Bu da 
. bugünkü Hükümetin işidir bu. 

Geliri yarı yarıya azaltılan köylü sizden niye mem
nun olsun? 

Bakınız köylüyü nasıl fukaralaştırdınız ve köylü
yü nasıl soydurdunuz. Bakınız söyleyeyim: Ayçiçeği 
fiyatını mart ayında ilan ettiniz ve 650 kuruştan 850 
kuruşa çıkardınız. Hemen 2 gün sonra da yağa 5 lira 
zam yaptınız. Kimsenin elinde ayçiçeği yoktu ki... Ay
çiçeği eylül ayında gelir. Mart 1978'den Eylül 1978'e 
kadar Türkiye 100 bin ton yağ yedi ve 100 bin ton 
yağ da 500 milyon lira yağ imal edenlerin cebine gir
di. Bu, ev kadınının cebinden çıktı, üreticiye gitmedi. 
(AP sıralarından «Ağaların cebine, ağaların» sesleri) 
500 milyon lira. 

Geliniz şu üzüm faciasına bakalım: Üzümde dünya 
piyasaları 1 100 dolarken ve doları 25 liraya çıkarmış
ken çekirdeksiz üzüme 17,50 TL. verdiniz. O zaman 
yırtındık 25 lira verin, dünya piyasalarında 28 liradır 
bunun değeri diye; vermediniz. Sonradan öğreniyo
ruz ki, geçen günkü buradaki genel görüşmeden, 17,50 
TL. ya 6 lira daha ilave etmişsiniz. Peki, aradan yıl
lar geçmedi, 6 lirayı başında verseydiniz ya. Ne oldu 
neticede, kime verdiniz bu 6 lirayı? Bu 6 lirayı 28 bin 
ton üzüm alan Üzüm Birliğinin ortaklarına verdiniz. 
70 000 ton üzüm var, 45 000 tonu elden çıktı ve üzüm 
köylüsünü soydurdunuz. Bu mu sizin taban fiyat politi
kanız? Ne yaptınız buğday köylüsünü? Hangi şey Tür
kiye'de % 13 arttı da buğdayı % 13'te bıraktınız? Ses
siz milyonlar, , ez eze bildiğin kadar; sendikası yok, 
susu çok, busu yok, örgütlenmemiş köylü. Bu mu sizin 
köyden yanalığınız, bu mu kalkınmayı köyden başlat
man? (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 
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Efendim, «tarım mallarını ihraç edebilirlermiş, 
şimdi artık hiç pazar meselesi kalmamışmış». Bu be
yanı nasıl yaptığına şaşıyorum Hükümetin? Dünya 
piyasaları sizin iradenizde mi? Dünya piyasaları dal
galanır; bugün açılır, yarın kapanır. Konjonktürü var 
bunun, bu konjonktürü Ankara'da siz mi idare edi
yorsunuz? Anlaşılıyor Türkiye'yi neden idare edeme
diğiniz; dünyayı idare ediyorsunuz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Buğday 250 dolara çıktı, bizim elimizde buğday 
yoktu satacak; bizim elimizde buğday oldu, 140 do
lara indi, belki çıkar dedik, indi 120 dolara; belki çı
kar denildi indi 100 dolara, kaça satarsanız satın, o 
zaman satılır buğday. Kaç paradan sattınız buğdayı? 
90 dolardan, 100 dolardan, belki son günlerde 110 -
120 dolara çıkmıştır, ama 90 dolardan, 100 dolardan 
buğday satacak olsak, biz hepsini satardık o zaman. 
Onun içindir ki, efendim tarım ürünleri, tütün de öy
ledir, bekler bekler, bir açılır hepsi satılır. Fındık da 
öyledir; bir sene yığılır, bir sene satılır. Böyle dünya 
pazarlarının açılmasını kendi marifetiniz falan say
mayın, fevkalâde garip oluyor. «Siz satamadınız biz 
sattık» neye demiyorsunuz «mal vardı elimizde, mal 
da sizden kaldı». 

Değerli milletvekilleri, Ziraat Bankasının kredile
ri 2,5 milyar seviyesinden 100 milyar seviyesine ka
dar götürülebilmiştir. Türk köylüsüne daha çok kre
di vermek lazımdır. Gerçekten Türkiye'nin kalkınma
sında köylü budur; aslında köylüye yapılan hizmet
ler sadece taban fiyatlardan ibaret değildir, üretimi
ni artıracaksınız. Yani kaç para verirseniz verin de
ğeri yok. Elinde mal yoksa köylünün, elinde mal ol
madığı zaman kaç para verirsen ver. Birçok mallar 
var ki, sizin verdiğiniz fiyatların üstünde para etti, 
koza onlardan birisi. Siz kozaya fiyat verdiğiniz za
man, sizin verdiğiniz fiyattan % 50 daha fazlasına 
hepsi satılmıştı. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz ki, burada 
söylenen şeylerin çoğu büyük hatalarla doludur. Menv 
leket meselelerine bakış büyük hatalarla doludur. Böy
le bir zihniyetin getireceği planın Türkiye'nin hiçbir 
meselesini; ne tediye muvazenesini, ne tasarruf azlığı 
ve kaynak noksanlığını, ne büyüme azlığını, ne İstik
rarsızlığı, ne enflasyonu, ne istihdamı, ne üretimi, ne 
de altyapıyı çözmesi mümkün değildir. 

Böyle bir planın kaynaklan sahih değildir, kay
nakları sahih olmadığı için ödemeler dengesi sahih 
değildir, gayri safi milli hâsıla artışı oranı tespiti sa
hih değildir, kamu sektörü borçlarının azaltılması sa

hih değildir, KİT'lerin giderleri, gelirleri sahih değil
dir, vergi gelirleri sahih değildir bize göre. 

Bütün bunlardan çıkan netice şudur: 108 milyar
lık açık vardır bu şeyde. Bu açık Merkez Bankası 
kaynaklarından karşılanacaktır. Açık finansman bu 
planın anavasfıdır. Açık finansmana gidildiği zaman, 
Türkiye enflasyondan başını kaldıramayacaktır. 

Dış ekonomik ilişkilere bu planda gerçekçi biçim
de yaklaşılmamıştır. Esasen, bir düşünce burada ifade 
edildi, anladığım kadarıyla petrol parası, Batı teknolo
jisi, Türkiye işgücü birleşecekmiş, Türkiye'de birta
kım endüstri kurma imkânları varmış; bunlar hayâldir, 
Bu hayallere kimse kendisini kaptırmasın. Petrol do
ları fevkalade akıllı ellerdedir, hesabını kitabını bilir 
ve Türkiye'ye gelip tesis yapması çok denendi, bu za
mana kadar bir netice alınmadı. Bir tek tesis vardır; 
o tesislerde de büyük sıkıntılar çıktı. 

Bu çeşit böyle çok uluslu tertiplere gitmektense, 
gelin canımızı dişimize takalım, memleketin imkân
larını en iyi şekilde kullanacak en akılcı yolları bulup 
memleketin büyük sıkıntılarını bir an evvel çözmenin 
yollarını arayalım. 

Bizim, bu planı hazırlayan Hükümete güvenimiz 
yoktur. Gerek bu plam hazırlayan Hükümetin kuru
luşunda, gerekse 10 aylık icraatında ortaya koyduğu 
neticelerden, plan içerisinde bunun daha yüz misli 
vaatler olsa, hiçbir netice sağlamayacağı kanaatinde
yiz. Burada, bir memleketin kalkınmasının sadece ra
kamlara dayanmayacağını, maddi kalkınma yanında, 
milletimizin manevi yüceliğinin mutlaka muhafaza 
edilmesi gereğini ve milletimizi millet yapan unsurla-
rııi iyi muhafaza edilmesi gereğini ve memleketimiz
de huzuru, beraberliği, birliği, kardeşliği sağlayacak 
olan milli ve manevi bağları sağlam tutmak için mo
ral ve manevi sahada, kültür sahasında, eğitim saha
sında da önemli işlerin yapılması icabettiğini ifade 
etmek istiyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

Milletler fakir olabilir ama, milletler huzur için
de olur. Milletler zengin olur, milletler birbirini yer. 
Milletler ortahalli olur, huzur içinde olur. Zenginleş
mek mümkündür; yalnız, birbirine düşen milletlerin 
zevali mutlaktır. 

Otaün içîtıdir ki, Türkiye'nin sulhunun, sükûnu
nun, bir taraftan memleketin iktisadi, sosyal, kültür
el kalkınmasıyla, "diğer taraftan manevi, milli, moral 
yüceliğinin mutlaka muhafazası ile olduğu kanaatin
deyiz. Bu sahada da bu planda hemen hemen tek sa-
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tır bir şey yoktur. Esasen, böyle bir plan bize göre 
bir sloganlar bohçasıdır, altalta yazılmış birçok laf 
mevcuttur. Bü lafların büyük kısmı çok gerilerde 
kalmış, modası geçmiş laflardır. Bunlardan ne kay
nak çıkar, ne üretim çıkar, ne istihdam çıkar. Bu 
Planın Türkiye'ye bir şey sağlayacağı kanaatinde de
ğiliz. Adalet Partisi olarak düşüncemiz buldur. 

/. — Görüşmelere gelecek birleşimde devam olun
masına dair Danışma Kurulu önerisi. 

İBAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 30 

Kararlaştırılmış bulunan çalışma süresinin dolması
na bir saatten biraz fazla zaman kalmıştır. Konuş
ma sırası gelen grup Sözcüsünün konuşmasının bö
lünüp yarına kalmaması için görüşmelerin yarınki bir
leşime ertelenmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

1. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Araç, 
TÖB - DER binasının Orman İşletmesi Müdürlüğünce 
onarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Orman Bakan
larından sorusu ve Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın ya
zılı cevabı. (7/306) (1) 

4 . 7 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın irfan 

özaydınlı ve Orman Bakam Sayın Vecdi İlhan tara-

(1) Not : Bu soru önergesiyle ilgili İçişleri Baka
nının cevabı 2 . 11 . 1978 tarihli 2 nci Birleşim Tuta
nak Dergisinde yayınlanmıştır. (7/306) 

Beni uzun saatler dinlediğiniz için hepinizi say
gıyla selamlıyor, Cenabı Allahm milletimize yardım
cı olmasını niyaz ediyorum. Sağolun. (AP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 

Adalet Partisi Grupu adına şu ana kadar 4 saat 35 
dakika konuşma yapılmıştır. 

CHP Grupu Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 
Altan öymen Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grup Görevlisi ıMHP Grup Başkanvekili 
Şener Battal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öneri
sini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki 
müzakerelere devam etmek üzere, 23 Kasım 1978 
Perşembe günü Saat 14.0Û\ie toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22,37 

fından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna mü
saadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

Fethi Acar 

Kastamonu İli Araç İlçesinde yayın yapan «Araç 
Adalet» Gazetesinin 16 Haziran 1978 tarih ve 164 
ncü sayrsmdayer aldığı üzere, takriben (9-10) Hazi
ran günlerinde bir şahsa ait olan ve halen TÖB - DER' 
in ikâmet ettiği bina, Araç Orman İşletmesi Müdür
lüğüne ait teçhizat ve personelle gece saatlerinde ba
dana - sıva yapıldığı ifade edilmektedir. 

L Bu işlem için talimat kimin tarafından veril
miştir? 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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2, Talimat verenler ve ilgililerle, sorumlular hak
kında soruşturma yapılmakta mıdır? 

TC 
Orman Bakanlığı 3.11.1978 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 02-2528/10-b 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2,10.1978 tarih 7/306-2190/11958 Sa. Ya. C. 

Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Araç TÖB 
- DER binasının Orman işletmesi Müdürlüğünce 
onarıfldığı iddiası incelettirilmiştin 

Araç Orman İşletmesi personeli tarafından böyle 
bir çalışma yapılmadığı gibi, bu işletmede görevli ba
danacı veya 'boyacı da bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca, Araç Adalet Gazetesinin 30.6.1978 tarihli 
sayısında, bu haberin asılsız olduğu belirtilmiştir. 

Bilginize sunarım. 
»Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yar
gı organlarının çalışmalarına müdahale edildiği iddia
larına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın 
yazılı cevabı. (7/341) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Meh

met Can tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

18.10.1978 
istanbul Milletvekili 

Turan Kocal 

,1, 18.10.1978 tarihli basında Niğde Aksaray Ağır 
Ceza Mahkemesinde duruşmasına başlanacak davala
rın, Bakan olarak sizin emrinizle başka bir il'e kaldırıl
dığı ifade edilmektedir. Doğru mudur? 

% Anayasamızın açık hükümlerine göre bağımsız 
Türk Adliyesinin çalışmasına siyasi organ olarak şah
sınızın müdahale etme hakkı var mıdır? 

!3. Bağımsız Türk Adliyesine müdahale hakkınız 
yok ise bu tutumunuzla Anayasayı ihlal etmiş olmu
yor musunuz? 

2 2 , 11 . 1978 O : 2 

:• TC 
Aîdalet Bakanlığı 21 .11 .1978 

Ceza İş, G. Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.15.1978 

69653 

Konu : İstanbul Milletvekili Turan Ko
çal'ın yazılı soru önergesinin cevaplandı-
rıldığıHk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 6.11.1978 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 7/341-2405/14439 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Turan Kocal tarafın
dan Niğde - Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde du
ruşmasına başlanacak davaların başka il'e kaldırılma
sı konusunda Bakanlığıma yöneltilen ve ilgi yazıları 
ekinde alınan yazılı soru önergesinin cevaibı aşağıda 
arz olunmuştur. 

İstanbul Milletvekili Sayın Turan Kocal, vaki so
rularında; Niğde - Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde 
duruşmasına başlanacak davaların, tarafımdan veri
len bir emirle başka ile kaldınldığına dair 18.10.1978 
günlü basında yer alan haberlerin doğru olup olma
dığı hakkında bilgi istemiş bulunmaktadır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere; yetkili hâkim 
veya mahkemenin hukuki veya fiili sebepler dolayı
sıyla yargı görevini yapamaması veya tahkikatın ora
da yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli bulun
ması halinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumu
zun 14 ncü maddesinin ilk fıkrası gereğince yüksek 
vazifeli mahkeme, 'davanın başka yerde bulunan aynı 
derecede bir mahkemeye nakline karar vermektedir. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasında da kamu güven
liği yönünden dava naklini isteme görevi Adalet Ba
kanına verilmiş bulunmaktadır. 

Yetkili mahkemede derdest bulunan bir davanın 
orada görülmesinde, kamu güvenliği yönünden tehli
ke bulunması ve bu hususun davanın görüldüğü il'in 
valisi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekçeli ola
rak bildirilmesi üzerine, yukarMa işaret olunan ka
nun maddesine göre; keyfiyet Bakanlığımca Çumhu-
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riyet Başsavcılığına intikal ettirilmekte ve Yargıtay 
ilgili dairesince, davanın başka yerde bulunan aynı de
recede bir mahkemeye nakil edilip edilmeyeceğine ka
rar verilmektedir. 

Nitekim; Niğde Aksaray Aslîye Ceza Mahkemesi
nin 1978/522 esasında görülen kamu davasının Af
yon Asliye Ceza Mahkemesine, aynı yer ağır ceza 
mahkemesinin 1978/188 esasında görülen kamu da-
vasınında keza Afyon Ağır Ceza Mahkemesine na
killerine Yargıtay ilgili Ceza Dairesinde karar veril
miş bulunduğu, 

O yer Ağır Ceza Mahkemesinin 1978/190 esasında 
kayıtlı olarak görülen kamu davasının da kamu gü
venliği yönünden başka yer Ağır Ceza Mahkemesine 
naklinin Aksaray C. Savcılığı ve Niğde Valiliğince 
gerekçe gösterilerek istenilmesi üzerine keyfiyetin 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği, 

İlgili dosyaların incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Keyfiyetin Sayın soru sahibine bildirilmesine de

lalet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Can 
Adalet Bakanı 
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GÜNDEMI 
8 NCÎ BİRLEŞİM 

22/11.1978 Çarşamba 

Saat i 14,00 

V •• • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Dördündü Beş Yıllık (1979 • 1983) Kalkınma 
Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ye 77 sayılı Yasanm 
İkinci maddesinin (6/d) "bendi uyannca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 

.1978 « 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 
21 . 11 s 1978) 

1 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

» • • • < — ••»• 



" — ! S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 254 
Toplantı : 2 

Dördüncü Beş Yıllrk 1979 - 1983 Kalkınma Planınm, (16.10.1962 
Tarih ve 77 Sayılı Yasanın İkinci Maddesinin 6 /d Bendi Uya
rınca Hükümete Geri Verilen Dördüncü Beş Yıllrk Kalkınma 
Planının 1978 - 1982) Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhuriyet Senato
sunca Kabul Edilen Değiştirgelere Dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu Raporu. (Millet 

Meclisi : 3 /442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 824) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 20.11.1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6885 - 3/1544 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9.11.1978 gün ve 3/442 say* yazınız : 
4 neti «eş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planının 16.10.1962 tarih ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

gjöre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkılma Plam ile Plan Karma Komisyonu raporu Genel 
Kunriun 15, 16, 17, 18, 19 Kasım 1978 tarihli 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu birleşimlerinde görüşülmüş, Planın değişik 
şekli açık oyla kabul edilmiştir. 

Gereğimi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı A t alay 
Chımhuriyet Senatosu Başkanı 

17 Adet Önerge {Kabul edilen) 

ACİK OY OVETtCESt 
Kabul 
Ret 
Çek 
Boş 

117 
92 
22 
2 
1 

Plan Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan Karma Komisyonu 21.11.1978 
Esas No. : 3/442, C.S. 3/1544 

Karar No., : 36 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19.11.1978 günlü, 10 ncu Birleşiminde açık oyla kabul edilerek 

77 sayılı Yasanın 2 nci maddesi uyarınca Komisyonumuza gönderilen 4 ncü Beş Yıllık ve (1979 - 1983) dönemi
ni kapsayan Kalkınma Planı hakkında Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda kabul edilen değiştirge ve ge-



— 2 — 

rekçeli geri verme önergeleri, Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin 
ile, DPT Müsteşarının da katıldığı 20.11.1978 günlü Komisyonumuz toplantısında görüşüldü : 

Komisyonumuzun Cumhuriyet Senatosuna sunulan raporunun; Millet Meclisine sunuşta ve Meclisteki gö
rüşmelerde, bu raporumuzla birlikte esas alınması ge eği kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen değiştirge ve gerekçeli geri verme önergeleri, Hükümetin de katıl
masıyla tümü benimsenerek kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Başkanlığın sunuşu üzerine, 4 ncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planı taslağındaki bazı maddi 
hataların düzeltilmesi ve dil bütünlüğünün sağlanması için Komisyon Başkanlığı ile, Hükümetin yetkili kılın
ması kararlaştırılmıştır. 

4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979 - 1983) ile ilgili Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, Planın 
bütünlüğünü bozmayacağı gerekçesiyle kabul edilen değiştirge önergeleri : 

1. C. Senatosu Tokat Üyesi Dr. Cevdet Aykan'ın; Cilt : 1, Sayfa : 535, Paragraf : 1091'den sonra ikinci 
bir bent olarak; 

«Çevre sorunları konusunda çalışan vakıf, dernek ve benzeri gönüllü kuruluşların plan doğrultusundaki faa
liyetleri desteklenecek ve özendirilecektir.» metninin eklenmesi, 

2. C. Senatosu Tokat Üyesi Dr. Cevdet Aykan'ın, Cilt : 1, Sayfa : 535, Paragraf : 1089'a ikinci 'bent ola* 
rak; 

«Ankara'nın hava kirliliğine çözüm getirici projeler hazırlanarak, yapılabilirliği olanlar plan döneminde uy
gulamaya konacaktır.» ibaresinin eklenmesi, 

3. C. Senatosu Tabii Üyesi Suphi Gürsoytrak'ın, Cilt : 2, Sayfa : 1098, Paragraf : 2185'in yerine, 
«Öte yandan, Beşinci Plan döneminde üretime geçmesi planlanan yaklaşık 10 milyon ton/yıl kapasiteli 

uzun ve yassı ürün üretecek entegre demir - çelik tesisi, kamu eliyle gerçekleştirilecektir. 
Tesisin önçalışmaları, 1979 - 1980 yıllarında yapılacak ve Dördüncü Plan döneminde yapımına başlanacak

tır.» paragrafının konulması, 
4. C. Senatosu Tabii Üyesi Suphi Gürsoytrak'ın, Cilt : 2, Sayfa : 1144, Paragraf : 2247, Madde : (7) 

yerine; 
«(7). Traktör üretimine yönelik entegre kamu projesine öncelik verilecek ve uygulaması hızlandırılacak

tır.» cümlesinin konulması, 
5. C. Senatosu Yozgat Üyesi Süleyman Ergin'in, Cilt : 2, Sayfa : 744, Paragraf : 1480'e; 
«Köy elektrifikasyonunda lokal enerji kaynakların dan özellikle küçük hidro elektrik santrallerinden yarar

lanma biçimine önem verilecek ve bu santrallerin komple yerli imalatına teşvik ve öncelik tanınacaktır.» cüm
lesinin eklenmesi, 

6. C. Senatosu Yozgat Üyesi Süleyman Ergin'in, Cilt : 2, Sayfa : 749, Paragraf : 1483, Madde : (6) nın 
altına, 

«Enerji üretiminde öncelikle özkaynaklardan yararlanılacaktır. Termik/hidrolik dengesinin, hidrolik üre
tim kaynakları yönünde gelişmesine özen gösterilecektir.» cümlesinin eklenmesi, 

7. C. Senatosu Cumhurbaşkanınoa Seçilen Üyesi Fahri Çöker tarafından verilen ve Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun da katıldığı, Cilt : 2, Sayfa : 913, Paragraf : 1744, Madde : (22) yerine, 

«Askeri yargının hızlı ve etkin bir biçimde uygulanmasına olanak verecek yasal ve yönetsel düzenlemeler 
yapılacak, disiplin mahkemelerinde askeri hâkimlerin de görevlendirilmesi sağlanacaktır.» metninin konulması, 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, Hükümetin de katılmasıyla yeniden düzenlenerek kabul edilen ge
rekçeli geri verme önergeleri: 

8. C. Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeıi Hüsamettin Çelebi'nin, Cilt : 2, Sayfa : 847'de «Te
mel Eğitim I nci Kademe (îlkokul)» başlıklı ve (I) numaralı maddenin sonuna; 

«4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde okulsuz köylerin tümünün okula kavuşturulması ya da bu 
yörelerdeki çocukların okuma olanağı elde edebilmeleri için, yıllık programlarda özel önlemler getirilecek ve 
uygulanacaktır.» cümlesinin eklenmesi, 

9. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 2, Sayfa : 846, Paragraf : 1637 (I)'in son cümlesindeki 
«İçeriği» sözcüğünden sonra; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 



«Laik, özgürlükçü, demokratik rejim ve Anayasada tayin edilmiş olan Devletin niteliklerine dayatılarak bu 
amaca yöneltilecektir.» ibaresinin eklenmesi, 

10. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : I, Sayfa : 525, Paragraf : 1047'nin altına ikinci bir 
bent olarak; 

«,Bu projelerin kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlamak ve gereksinilen bilgi ve hizmetleri doğrudan doğ
ruya halka götürmek amacıyla kaynak fazlası vatan hizmeti yükümlülerinin, Anayasaya uygun bir biçimde yurt 
kalkınma hizmet görevlisi olarak bütün kamu hizmetlerinde kullanılmalarına yönelik yasal düzenlemeler ya
pılacaktır.» metninin eklenmesi, 

11. C. Senatosu Tokat Üyesi Dr. Cevdet Aykan'ın, Cilt : 2, Sayfa : 923, Paragraf : 1757'nin yerine; 
«1757. Gıda sanayii, kapasite kullanımındaki gelişmeler dikkate alınarak, 4 ncü Plan dönemi yatırım

larına; 3 ncü Plandan arta kalan, bitirilememiş yatıran1 ara, teknolojik iyileştirme ve tevsilere öncelik tanıyan 
bir anlayışla yaklaşılacaktır. Şeker sanayii yatırımlarında teknolojik iyileştirme ve tamamlama yatırımlarına 
önem ve öncelik verilecektir, 4 ncü Plan döneminde üretim hedefini gerçekleştirmek amacıyla, var olan 18 
şeker fabrikasından 11 tanesinin tevsii ve modernizasyonu yanında, yapımları sürdürülecek yeni şeker fabri-
kalarıyla dönemin talepleriyle uyumlu bir zamanlama içinde yeterli üretim kapasitesine ulaşılacaktır. Gıda 
sanayii yatırımları tablo : 285'de verilmiştir. 

12. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 2, Sayfa : 849, Paragraf : 1637, «Temel Eğitim II. 
Kademe (Ortaokul) un devamı, (5) nolu yeni madde olarak, 

«Temel Eğitimin her iki kademesinin süreleri, bu kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak 
program içerikleri yeniden incelenecek; ikinci kademenin (Genel) ve (Meslek ve Teknik) olarak işlevsel bir 
yapıya olan gereksinimi ekonomik yapı içinde araştırılacak, gerekli görülecek olan örgütsel ve yapısal deği
şiklikler için yasal önlemler getirilecektir.» metnini eklenmesi, 

13. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 2, Sayfa : 847, Paragraf : 1637'nin devamı ve (7) 
nolu madde olarak; 

«Yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulacak olan eğitim sisteminde, plan disiplini dışında okul açma uygu
laması önlenecek, teknik eğitime yönelik okullann açılmasına, sanayiin gelişmesi doğrultusunda ve bölgeler 
arası dengeyi gözetecek biçimde öncelik verilecektir.» metninin eklenmesi, 

14. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 2, Sayfa : 802, Paragraf : 1555'in (4) ncü maddesi 
yerine; 

«(4) Kamu kuruluşlarına ait kamplar, dinlenme telisleri ve turistik yörelerdeki eğitim tesislerindeki yatak 
kapasitelerinin tek merkezden yönetimi ve bu tesislerden daha geniş kitlelerin yararlanması sağlanacaktır. 
Nitelikleri dış turizme açılmaya uygun olanların bu kapsam içinde yönetilmesi öncelikle ele alınacaktır. Bu 
kampların iç turizme dönük kullanımlarında kâr amacı gütmeden işletilmeleri sağlanacak; yeni Ucurulma hali 
dışında, kuruluş bütçelerinden işletme maliyetlerini ve idame yatırımı gereklerini karşılamak üzere herhangi 
bir yardım yapılmayacaktır.» metnin konulması, 

Cilt : 1, Sayfa : 415, Paragraf : 662 yerine de; 
«Deniz, göl ve nehir kıyılarının toplum yararına kullanılması sağlanacaktır. Turistik kullanım özelliğinin 

bozulmaması için ikincil konut yapımını önleyici yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar plan dönemi içinde 
sonuçlandırılacaktır. Kamu kuruluşlarına ait kamplar ve dinlenme tesisleri dış turizme açılacak ve bunlardan 
daha geniş kitlelerin yararlanması gerçekleştirilecektir.»! metninin konulması, 

15. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 1, Sayfa : 546, Paragraf : 1131'in sonuna ve deva
mı olarak; 

«Bu amaçla, gerekli çalışmalar yapılacak, öncelikle yerel düzeydeki teknik ve ekonomik örgütlerin sınır
larının eşleştirilmesi amaçlanacaktır.», ibaresinin eklenmesi, 

16. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 1, Sayfa : 416, Paragraf : 667 yerine; 
«Metropoller, kentler ve topluca yaşanan bölgelerin kanalizasyon ve içme suyu hizmetlerinin, toplumun 

geniş kesimlerine ulaştırılması temel ilke olacaktır. Altyapı planlaması, gelecekteki gelişme potansiyeli gözö-
nüne alınarak yapılacak, yeni oluşan kentlerin planlanmasında merkezi ısıtma olanakları araştırılacaktır.» 
metninin konulması, 
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17. C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, Cilt : 1, Sayfa : 530, Paragraf : 1066 yerine; 
«Kentlerin imar planı yapımında, tarımsal amaçlı kullanıma ya da dinlence gereksinimlerinin karşılanma

sına yönelik arazilerin bu niteliklerinin bozulmasına yol açacalk girişimlere olanak tanmmıyacak, ülke ça
pında verilmiş arazi kullanım kararlarına bağlılık sağlanacaktır»! paragrafının konulması, 

Cilt : 1, Sayfa : 535, Paragraf : 1089'a üçüncü bent olarak; 
«istanbul Halic'in rehabilitasyonu ile İzmit Körfezi'nin çevre sorunları bakımından, uluslararası işbirliği 

olanakları da dikkate alınarak, yeniden düzenlemelerine yönelik çalışmalara etkinlik kazandırılacaktır.» cüm
lesinin eklenmesi, 

Cilt : 1, Sayfa : 535, Paragraf : 1092'nin yerine; 
«Tarihi çevrenin ve önemli savaş alanlarının, kırsal ve Ikentsel dinlence bölgelerinin saptanması, korunma

sı ve ulusal tarihi parklar çerçevesinde iç ve dış turizme yönelik olarak değerlendirilmesi çalışmalarına hız 
verilecektir.») paragrafının konulmasına ilişkin önergeler Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Sonuç olarak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Hükümetin de katılmasıyla kabul edilen 17 adet 
önerge Komisyonumuzca da benimsenmek suretiyle kabul sonucu düzenlenen raporumuz Genel Kurulun olur
larının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan Yerine 
Başkanvekili 

Trabzon Senatörü 
Hasan Güven 

Sözcü 
İstanbul Milletvekili 

Sevil Korum 

Adana Milletvekili 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Afyon Senatörü 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan 

Antalya Milletvekili 
Kaya Çakmakçı 

Artvin Milletvekili 
Mehmet Balta 

Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ege 

Aydın Milletvekili 
Muharrem Sökeli 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

Bolu Senatörü 
Neş'et Akmandor 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Bolu Milletvekili 
Halûk Karabörklü 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Zeyyat Baykara 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Erzincan' Senatörü 
Niyazi Unsal 

istanbul Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen 

izmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Kars Milletvekili 
Doğan Ar aslı 

Kars Senatörü 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Konya Senatörü 
Mukbil Abay 

Konya Milletvekili 
Yücel Akıncı 

Niğde Senatörü 
A. Emre İleri 

Ordu Senatörü 
İdris Gürsoy 

Ordu Milletvekili 
Bilal Taranoğlu 

Samsun Senatörü 
Bahri Cömert 

Samsun Milletvekili 
t. Etem Kılıçoğlu 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 
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Plan Karma; Komisyonunca benimsenen Cumhuriyet Senatosundaki değiştirge ve geri verme önergelerinin 
DPT, ve TBMM'de basılan kitaplardaki cilt, sahife ve paragraflarım gösterir cetveldir: 

önerge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

No. : 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
!» 
;» 
» 
I» 

» 
» 
» 
;» 1 
» 
» 
xn 

( D 
(2) 
(3 ) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(14.a) 
(15) 
(16) 
(17) 
(17.a) 
(17.b) 

Cilt 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

DPT'oa basılan kitap 
Sayfa 

535 
535 

1098 
1144 
744 
749 
913 
847 
846 
525 
923 
849 
847 
802 
415 
546 
416 
530 
535 
535 

Paragraf 

1091 
1089 
2185 
2247/7 
1480 
1483/6 
1744/22 
1637/T.Eğt. I (1) 
1637/tlkeler (1) 
1047 
1757 
1637/Tem. Eğt. II/5 
1637/İlkeler (7) 
1555 (4) 
662 

1131 
667 

1066 
1089 
1092 

TBMM Basımevinde basılan kitap 
Sayfa 

225 
225 
477 
498 
310 
312 
372 
350 
350 
222 
377 
351 
350 
332 
187 
228 
187 
224 
225 
225 

Paragraf 

1091 
1089 
2185 
2247/7 
1480 
1483/6 
1744/22 
1637/T. Eğit. I (1) 
1637/İlkeler (1) 
1047 
1757 
1637/Tem. Eğt. II/5 
1637/tlkeler (7) 
1555 (4) 
662 

1131 
667 

1066 
1089 
1092 
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