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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Başkan; İkinci Beş Yıllık Kalkmma Plânmm 
görüşülmesine başlanması münasebetiyle, mem
leketimizin demokratik düzen içinde sosyal, 
ekonomik ve kültürel kalkınmasının bir aracı 
olan plânın yurdumuza güven ve güç kazan
dıracağını ifade e t t i 

îkioci Beş Yıllık Kalkmma Plânının 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu rapora 
üzerinde görüşmelere başlandı ve Başbakan 
Süleyman Demirel Plânı takdim konuşmasını 
yaptı. 

2. — GELEN KÂĞITLAJR 

Tamrılar 

1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/312; Cumhuriyet Senatosu 
1/788) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına) 

Başbakan Süleyman DemirePin konuşma
sından sonra, evvelce alman karar gereğince, 
17 Haziran 1967 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak ve plân konuşmalarına devam olun
mak üzere birleşime saat 17,58 de son verildi. 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Alt an 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/229; Cumhuriyet Senatosu 1/789) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi işler ve 
Bütçe Plân komisyonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır) . Nahit Altan (Çanakkale) 

3 . — GÖRÜŞ 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakalık tezkeresi ve, Plân Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhu
riyet Senatosu 3/590) (S. Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, ikinci 
Beş Yıllık Plânının görüşmelerine devam 
edeceğiz. Grupları ve şahısları adma söz 
.alan sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum. 

M . ' F A İ K ATAYURT (Uşak) — Şahsım 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt,, şahsınız adma 
söz istiyorsunuz peki, kaydediyorum. 

Sayın Yılmaz Mete, C. H. P. Grupu adma, ta
rım konulan üzerinde, Sayın Fehmi Alpaslan 
Güven Partisi Grupu adma. Sayın Ferid Melen 
Güven Partisi-Grupu adma, Sayın Suphi Gür-
soytrak, Milî Birlik Grupu adma, Sayın Ah
met Yıldız, Millî Birlik Grupu adma, Sayın 
Âmil Artus Kontenjan Grupu adma, Sayın 
Lütfi Tokoğlu, Adalet Partisi Grupu adma söz 
istemişlerdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstanlbul) — Sayın 
Başkanım ben dün bir tezkere ile Divan Kâtibi 
arkadaşımıza grup adına söz istediğimi bildir
miştim. Her halde size ulaşmamış. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, grup Reisve-
kili olmanız hasebiyle grup adına görüşmek isti
yorsunuz, kaydediyorum. Evvelâ. İkin Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının Plân Karma Komisyonu 
raporunu okuyarak yüksek bilgilerinize arz ede
ceğiz. 

(Plân Karma Komisyonu raporu okundu) (2) 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 16 . 6 . 1967 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) Rapor 16 . 6 . 1967 tarihli 70 nci Birleşim 
tutanağı sonuna ekli 949 S. Sayılı basmayazının 
başındadır. 

.EN İŞLER 

BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde 
görüşmelerin ilk tatbikatını yapıyoruz. Bu gö
rüşme tatbikatında da bütçelerde uyguladığımız." 
sistemi aynen uygulayacağız. Gruplar adma büt
çe müzakeresin deki tertip üzerine söz vereceğiz. 
Ancak bâzı gruplar ikişer kişi ile söz aldıkları 
cihetle kendilerine grupları adma birer kişi ko
nuştuktan sonra münavebe, rotasyon sistemi tat
bik etmek suretiyle bütün gruplar görüştükten 
sonra ikinci söz alan arkadaşlara ikinci defa yi
ne sırayı takibetmek üzere söz vermek imkânına 
sahip bulunuyoruz, İçtüzüğümüze göre. 

C. H. P. Grupu başta, Güven Partisi, bilâhara 
Millî Birlik Grupu, daha sonra Kontenjan Gru
pu olmak üzere grupların görüşme sırasını terti-
betmiş bulunmaktayız. 

İlk söz, C. H. P. Senato Grupu adma Saym 
Fikret Gündoğan'da, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
müzakeresine bu andan itibaren başlamış bulun
maktayız. C. H. P. Senato Grupu adına bu önem
li doküman üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem .arkadaşlarım; siyasi alanda uzun 
mücadelelerden sonra ve plânlı kalkınmayı bir
takım doktrinlere bağlayan, ya da plânlı kalkın
ma yönteminin yararlarını küçümsiyen siyasi 
'görüş ve inançların kesin yenilgisinden sonra, 
kalkınma çabalarının plâna bağlanmak istendiği 
İkinci Beş Yıllık donemin başında bulunuyoruz. 

Plânlı kalkınma yönteminin, sadece bir Ana
yasa emri olduğu için değil, ülkemizin ekono
mik ve sosyal sorunlarına en iyi ve en tutarlı 
çözümleri getirmenin tek yolu olduğu için bağ
lanan ve plânlamanın faydasına gönülden iria-^ 
nan bir siyasi partinin mensubu olarak, çok kısa 
süre önce plân fikrinin karşısında bulunan bir 
siyasi topluluğun bugün huzurunuza bir kalkm-
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ma plânı ile gelmesinden kendi partim adına kı
vanç duyuyorum. 

Sözlerime başlarken, bir hususu açıkça bslirt-
mek isterim : Plân hiç'bir zaman ve hiçbir ülke
de toplum açısından bir amaç olmamıştır. 

Plân gerçekten bir araçtır. Fakat toplumun 
kalkınması, hele az gelişmiş bir ülkenin kalkın
ması bahis konusu olunca plân, kalkınma araçla
rının en mükemmeli, en etkini ve kalkınmanın 
vazgeçilmez bir unsuru olmaktadır. 

Fakat, ganiş halk kütlelerinin refah sOTİyesi-
ni sürekli ve âdil bir şekilde yükseltmeye yöne-
lemiyen bir plân da, gerçek anlamı ile bir kal
kınma plânı olamaz. 

Bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz 
İkinci Beş Yıllık Plânın maalesef bu niteliğinin 
zayıf olduğu kanısındayız. Bu iddiamızı sırası 
geldikçe açık kanılar göstermek suretiyle ispata 
çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi 20 nci 
yüzyılın özelliklerinden biri geniş halk kütlele
rinin hayat seviyelerini yükseltmek için gittikçe 
artan refah talepleri, özellikle az gelişmiş ülke
lerdeki politik kadroları, daha önce eşine ras-
lanmıyan, ağır baskılara mâruz bırakmaktadır. 

Buna mukabil, az gelişmiş ülkelerin içinde 
bulundukları ekonomik ve sosyal koşullar, onla
rın tabiî ve tarihî gelişme seyri geniş halk küt
lelerinin insanca yaşama arzularının gerçekleş
mesini son derecede güçleştirmektedir. 

îşte bu tabiî ve tarihî gelişme seyrini değiş
tirmek, ekonomiyi içinde bulunduğu durgunluk
tan, toplumu geleneksel yapısından kurtar
mak ve gelişmenin yapısal güçlüklerini yene
bilmek için plânlrma en etken; daha doğrusu 
tek araç olmaktadır. 

Türkiye az gelişmişlikten kurtulmak, ekono
mik ve sosyal yapısını değiştirmek amacı ile 
kalkınma çabasına, bir mânada plâncı kalkınma 
çabasına 1930 larda başhyan 'bir ülke olduğu 
halde aşağıda arz edeceğimi sebeplerle 1960 lar
da, hattâ 1965 lerde halâ biraz gelinmiş toplum 
niteliğini maalesef muhafaza etmektedir. 

Bu acı gerçeğin başlıca nedeni, kısmen 
İkinci Dünya Savaşının yarattığı güçlükler, 

fakat büyük kısmı itibarı ile, savaş sonrası 
dönemde izlenen ekonomik poliaikanın yetersiz
likleri ve plânlı kalkınma yöntemini uzun bir 
süre (1950 lerde) reddedilmiş olmasıdır, 
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Bilinen bir gerçektir ki, Türkiye'de İkinci 
Cihan Harbini takibeden yıllarda tüm ekono
miyi kapsıyaeak bir kalkınma plânı için dün
ya iktisat otoriterleri ile temaslara geçilmiştir. 
Fakat ondan sonraki dönemde, böylesine bir 
yöntem maalesef benimsenmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şuna samimî olarak 
inanıyoruz ki, Tüı'kiye, ımâlik olduğu zengin 
tabiî kaynaklar ve üstün başarı varlığı ile bü
yük bir gelişme potansiyeline sahip bulunmak
tadır. 

Fakat, bu potansiyelin geniş halk kütleleri
ne refah sağlıyacak bir gelişmeye dönüştürü
lebilmesi için ciddî, bilinçli, tutarlı ve gerçek
çi bir politikanın izlenmesi, yani gelişme ça
balarımızın gerçek anlamı ile bir kalkınma 
plânı çerçevesi içinde yürütülmesi de şarttır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın değerlendirilmesini 
yaparken, yukarda tanumladığnmız bu ilkelerin 
ışığında konuyu ele almak: istediğimi peşinen 
arz etmek isterim. 

iliç şüphe yok k i ; İkinci Beş Yılhk Plânın 
eleştirisi yapılırken Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde elde edilen sonuçların ve Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal gelişmesinin tarihî perspek
tifi içinde, konunun ele alınması gerekecektir. 

Bu »bakımdan biz, İkinci Beş Yıllık Plânm 
tümü üzerindeki görüşlerimizi açıklamadan önce 
Birinci Beş Yıllık Plânın uygulaması üzerin
deki görüşlerimizi özetlemek isteriz. 

Birinci Beş Yıllık Plân, bilindiği gibi, on
dan önceki yıllarda Türk ekonomisinde yara
tılan istikrarsızlıkların ve dengesizliklerin gi
derilmesi ve bir anlamda ekonomimizin konso
lide edilmesi için sarf edilen 'büyük gayretler 
üzerine oturtulmağa çalışılmıştır. 

1948 - 1953 döneminin, Türkiye'de iktisadi 
kalkınmanın yeniden hız kazandığı, 1953 - 1958 
dönemini kapsıyan ikinci beş yılında Türkiye'de 
ekonomik istikrarın bozulduğu ve kalkınmanın 
yavaşladığı bir dönem olduğu bugün herkesin 
kabul ettiği -bir gerçektir. 

1958 - 1962 yılları arasındaki beş yıllık dö
nemde ise; Türk ekonomisinin bozulan iç ve 
dış istikrarını tekrar tesis için ciddî gayretle
rin sarf edildiğine şahidolduğuımuz bir dö
nemdir. 

1958 - 1961 yıllarında kalkınmayı artka plâ
na iten ve büyük bir ekonomik çöküşü önle-
mak maksadiyle iç ve dış ekonomik istikrarı sağ-
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lamaya yönelen iktisadi politikanın, 1953 -1958 
arasındaki enflâsyonist gidişin ve plânsız kal
kınma heveslerinin zorunlu bir neticesi olduğu
nu da bugün tarafsız bütün ilim adamları kabul 
ekmektedirler. 

1962 yılı, plânlı kalkınma yöntemine geçiş yılı 
olarak, büvük bir anlam taşır. Çünkü bu yıldan 
itibaren Türkiye/de kalkınma hedefi tekrar ön-
plâna geçmiş ve 1960 - 1962 yıllarında uygulanan 
istikrar politikasından sonra ortam, hızlı ve den
geli bir kalkınmaya elverişli hale getirilmiş idi. 

Geçmiş yılların tecrübesinden acı dersler ala
rak, enfilâsyonla kalkınmanın çıkar yol olmadığı 
görülmüş ve bu nedenle Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında Türkiye'nin istikrar içinde yani en-
filâsyonist fiyat artışlarına meydan vermeden hız
lı ve dengeli bir kalkınmayı gerçekleştirmesi isten-
mişth*. 

Yine aynı sebeplerle, 1950 lerin yarattığı aşırı 
gelir farkları ve sosyal adaletsizliklerin sebehol-
duğu siyasi sarsıntılar, göz önünde bulundurula
rak, Birinci Beş Yıllık Plânda çeşitli gelir grup
ları ve bölgeler arasında sosyal adalet dengesini 
sağlayıcı bir gelişme hedef alınmıştı. 

1950 lerdeki plânsız ve hesapsız gidişin sebe-
bolduğu dış ödeme dengesizlikleri ve ağır dış borç 
yükü bizi, 1958 Ağustosunda son derece güç, 
şartları kabule zorladığı göz önünde tutularak, 
Birinci Beş Yıllık Plânda Türk ekonomisinin on 
yıl içinde dış yardıma bağlı olmaktan kurtarılması 
hedef alınmıştı. 

Birinci Beş Yıllık Plân hazırlandığı sırada, 
Türk ekonomisinde ve toplum yapısında önemli 
dengesizlikler ve bozukluklar hüküm sürüyordu. 
Şimdi bunlardan birkaçına kısaca değinmek isti
yorum. 

Büyük çabalara rağmen Türk ekonomisi sağ
lam bir endüstri bazından mahrum, halkın re
fah seviyesi, tarım sektöründeki hava şartlarının 
dalgalanmalarına bırakılmış bulunmakta idi. 

Gelir dağılımı son derece büyük farklılıklar 
arz eden adaletsiz bir durumda idi. Fırsa t ve im
kân eşitliği sağlanmamış bulunmakta idi. 

Dış ekonomik ilişkilerde büyük dengesizlikler 
yaratılmış, Türk ekonomisi ağır bir borç yükü al
tına sokulmuş idi ve ayrıca ihracatının % 74,4 ü-
nü tarımsal ürünler tefkil etmekte idi. 

Bu şartlar altında Türkiye borç taksitlerini 
dahi, tekrar borçlanmak sureti ile Ödemeye çalı

şan, dış ekonomilere bağlı, güçsüz bir duruma dü
şürülmüş bulunuyordu. 

Köyde ve kentte, gizli ve açık yaygın bir işsiz
lik hüküm sürüyordu ve hızlı nüfus artışı, istih
dam probleminin uzun bir süre içinde dahi çözü
mü imkânsız duruma sokmakta idi. 

Toplum yapısı, toplumun kültür ve eğitim se
viyesi, hızlı kalkınmanın ve sosyal gelişmenin 
kendiliğinden gerçekleştirilmesine imkân vermiye-
cek bir durumda idi. 

Bu şartlar içinde Türkiye'de hızlı ve dengeli 
bir ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanabilmesi 
için temel dengesizlikleri giderici ve yapısal deği
şiklikleri sağlayıcı nitelikte, köklü reformları ön
gören bir kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi 
gerekiyordu. 

işte bu koşullar altında, böyle bir ihtiyacı kar
şılamak için Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
hazırlanmıştır. 

Bugün bu plânın beşinci uygulama yılı içinde 
bulunuyoruz. İlk dört yılın uygulama sonuçları 
veya 1962 geçiş dönemini de hesaba katarsak beş 
yıllık bir dönemin sonuçlarını değerlendirebile
cek durumda bulunuyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemini ve uygulama 
sonuçlarını değerlendirmeye girişmeden evvel, kü
çük, bir serzenişte bulunmaktan kendimi alama
dım. 

Birinci Beş Yıllık Plân hakkında, bugün ikti
darla bulunanlar bu plânın Marksitler ve sosya
listler tarafından hazırlanmış olduğunu söyledik
leri .herkesin hatırında dır. 

Ne garip tecellidir ki, Birinci Beş Yıllık Plân 
hakkında bu hükmü verenler bu plânın üç seneye 
yakın bir müddetle uygulayıcısı olmuşlardır. Ve 
hattâ kendi dönemlerini daha da başarılı göster
mişlerdir. 

Elimizde bulunan plân dokümanının birçok 
yerlerinde bu kendi kendine öğme pasajlarına ras-
lamak mümkündür. 

Plân dokümanının, Birinci Beş Yıllık Plânın 
değerlendirilmesine ayırdığı bölümleri dikkatle 
tetkik edersek görürüz ki, değerlendirme mahiye
ti iyice tâyin edilmiyen bir nedenle objektif ve ta
rafsız 'olmaktan çok uzak bir değerlendirmedir. 

Birkaç örnek vererek, değerlendirmenin objek
tif olmadığını ortaya koyabiliriz. 

Birinci Beş Yıllık Plânın değerlendirilmesinin 
•objektif ve tarafsız yapılmamasının nedenini, 
İkinci Beş Yıllık Plânı, Birinci Beş Yıllık Plân-
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dan çok daha hususi maksatlara hadim bir şekil
de tanzim maksadına makrun olduğu aşikârdır. 
Bir kere bu değerlendirme yapılırken çok fazla 
İyimser bir hava estirilmek istenmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın hedef olarak kabul 
ettiği % 7 kalkınma hızının % 6,5 olarak gerçek
leştirildiği öne sürülmüştür. Gerçekten Birinci 
Beş Yıllık Plân döneminde yıllık % 6,5 oranında 
bir gelişme hızı sağlanmıştır. Fakat bu gerçekleş
me oranı, sadece ve münhasıran plân tedbirleri 
sonucu meydana gelmiş değildir. 

1962 - 1966 yılları arasında sağlanan yıllık 
% 6,5 luk hızın yüzde yarımı, dış ülkelerde çalışan 
işçilerimizin gelirlerinden sağlanmıştır. 

Zaten plân dokümanında da yurt içi gelirlerin 
1962 - 1966 yıllık artış oranı % 6 olarak gösteril
mektedir. Ve bu itibarla yüzde yarımın dış mem
leketlerde çalışan işçilerimizin gelirlerinden sağ
landığına dair iddiamız kanıtlanmış olmaktadır. 

Bundan başka 1963 ve 1966 yıllarında tarım 
alanında iyi hava şartları sebebiyle elde edilen 
bol mahsulün toplam kalkınma hızını artırıcı et
kisi de hesaba katılırsa, bu dönemin gerçek ge
lişme hızı % 5,5 civarına düşmektedir. 

Bu orandaki bir gelişme hızı, Türkiye'nin plân
sız olarak da sağlıyacağı «tabiî» ya da «tarihî» 
gelişme hızının ancak % 1 kadar üstündedir ve 
plân hedeflerinden önemli bir geri kalmayı ifade 
eder. 

Birinci Beş Yıllık Plânın değerlendirilmesin
de objektif ve tarafsız kalınmadığını ispatlıyan 
diğer bir delil de plân dokumanınında, fiyat ar
tışları konusunda ileri sürülen iddiadır. 

Deniliyor ki, yalnız bir yılda, 1965 te fiyat 
artışı olmuştur ve bunun sebebi 1964 yılında vu
kua gelen iktisadi duraklamayı gidermek için 
al man monoter tedbirlerdir. 

Bu çok yanlış bir teşhis ve iddiadır. 1965 yı
lında vukua gelen fiyat artışının 1964 yılında alı
nan monoter tedbirlerden doğmadığı, bizzat Dev
let Planlama Teşkilâtı tarafından düzenlenen ra
porlar ile sabittir. 

1964 yılındaki durgunluk, Kıbrıs konjonktü
rüne bağlıdır. Nitekim bu durgunluk derhal teşhis 
edilmiş ve para ameliyeleri ile aynı senenin yazı 
sonunda giderilmiştir. 

1965 programında enflâsyon yaratıcı birtakım 
tedbirlerin mevcudiyetine ise, bütçe tartışmaların
da'işaret olunmuştur.; 

Fakat, 1965 yılı seçim yılı olduğu için plânla
manın sağlık verdiği tedbirlere kulak asılmamış, 
aksine fiyatları artırıcı yönde çeşitsiz kararlar 
alınmış ve bu arada para arzının ölçüsüz artırıl
ması yoluna cömertçe başvurulmuştur. Bu iddia, 
Merkez Bankası ve diğer resmî daireler kayıtlariy-
le sabittir. 

Enflâsyonun 1965 yılında bizzat A. P. iktidarı 
tarafından yaratıldığı bilimsel olarak tesbit edil
miştir. 

Bu durum da gösteriyor ki, Birinci Beş Yıl
lık Plân, bâzı konularda objektif ve tarafsız bir 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Maksadının 
da ne olduğunu bundan önceki sözlerimle ifade 
etmiştim. 

Birinci Beş Yıllık Plânın önemli bir hedefi de, 
ekonomimizi dış kaynaklara bağlılıktan kurtar
mak idi. Değerlendirmede deniliyor ki, «İhraca
tımız artmış, ümidetmediğimiz alanlarda döviz 
elde etmişiz, Konsorsiyum çalışmaları ve yardım
ları iyi olmuş, üstelik ithalât tavanını da aşma
mışız. 

Fakat durum, gösterilmek istenildiği gibi de
ğildir. Bir kere, ihracatta yapı değişikliği olma
mıştır. Yine en yüksek kalemler tarım ürünleri 
ihracı olarak tekevvün etmiştir. Sanayi mamul
lerinin ihracının ağırlık teşkil ettiği bir ihracat 
birleşimi, sağlamak mümkün olamamıştır. 

Bütün bunlara ilâveten, İkinci Beş Yıllık Plân, 
mevcut dış ticaret rejimini olduğu gibi sürdür
mek için olacak; Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde ithal ikamesi konusunda cereyan eden hâ
diseleri gereği gibi ele almamış ve meselâ montaj 
sanayiinin ne kadar pahalı bir ithal ikamesi oldu
ğunu ve Türkiye'nin gerçek sanayileşmesini nasıl 
kösteklediğini maalesef belirtmemiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde gelir dağı
lımında adaleti sağlama yolunda bâzı çabalar gös
terilmiş ise de, gelir dağılımını düzeltici, köklü 
reformlara katiyen el sürülmemiştir. Meselâ Top
rak Reformu, Vergi Reforu gibi köklü reformlar, 
gelir dağılımında mevcut yüksek farklılıkları gi
derici en etken tedbirler olduğu halde hiçbir şe
kilde ele alınmamış ve bu mevzularda düzeltme 
yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarını, hemen her fırsatta kal
kınmanın sürekli, hızlı ve dengeli olması ve bu sü
recin, vetirenin Sayın İskender Cenap, vetirenin 
sağlanması için ülkemizde üç büyük sorunun çö-
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zümlenmesini zorunlu gördüğümüzü belirten bir 
parti olduğumuzu artık duymıyan, bilmiyen kal
mamıştır. Türkiye'nin bu üç büyük sorunu sıra-
siyle; toprak dağılımındaki adaletsizlikler, gelir 
dağılımındaki düzensizlik ve farklılıklar ile, fır
sat ve imkân eşitliğinin mevcudolmayışıdır. 

Bu önemli sorunların çözümlenmesinin tek 
yolu da bu alanlarda köklü reformların yapılma
sını zorunlu kılmaktadır. Acaba ülkemizde böy
lesine hayati ve önemli sorunlar ve bunların çözü
münü sağlıyacak reformlara ihtiyaç var mıdır? 
Diye tereddüt içinde bulunanlara Türkiyemizin 
bugün toprak, gelir dağılımı ve krediler açısında 
durumunun ne olduğunu kısaca resmî bir kaynak
tan, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 
«Gelir Dağılımı Araştırması Raporundan» pa
sajlar vermek suretiyle gözlerinizin önüne serme
me müsaade buyurmaz mısınız? 

Bu rapora göre toprak dağılımı durumu şöy
ledir: Tabiî bütün sözlerim, Türkiye'de cereyan 
eden hâdiselere veya Türkiye'ye mütaalliktir, bâ
zı yerlerde şayet o kelime noksansa öylece ekle
yin, kısa olsun diye. 

— Ekilebilen tüm arazinin % 61,5 u tarımda 
çalışanların, % 20 sinin elinde bulunmaktadır. 

— Nüfusun geri kalan % 80 i, işlenen arazinin 
% 38,5 unu elinde bulundurmaktadır. 

— Yine Anadolu'nun orta ve kuzey bölgesin
de arazi dağılımına ait durum şudur: Bu orta -
kuzey bölgesinde 38 bin 527 ailenin elinde 88 bin 
500 dönüm arazi varken, 49 ailenin elinde 295 
bin 480 dönüm arazi mevcuttur. 

—• Ege bölgesinde 75 bin 670 ailenin elinde 
204 bin 290 dönüm arazi varken, 41 ailenin elin
de 394 bîn 750 dönüm arazi mevcuttur. 

— Marmara Bölgesinde 22 bin 321 ailenin 
elinde 55 bin 270 dönüm arazi varken, 21 ailenin 
elinde 285 bin 490 dönüm arazi vardır. 

— Akdeniz bölgesinde 38 bin 24 aile; 115 bin 
540 dönüm araziye mâlik iken, 78 aile 603 bin 
200 dönüm arazinin sahibidir. 

— Kuzey - Doğu bölgesinde 34 bin 419 aile
nin elinde 103 bin 150 dönüm arazi mevcut iken, 
26 ailenin elinde 235 bin 230 dönüm arazi vardır. 
Her halde çok müteessir oluyorsunuz sevgili arka
daşım bu duruma; üzüntünüze katılıyorum. 

— Güney - Doğ,u bölgesinde 41 bin 572 aile
nin elinde 116 bin 440 dönüm arazi varken, 964 
ailenin elinde 4 milyon 119 bin dönüm arazi bu
lunmaktadır. 

Türkiye'de 308 bin 899 ailenin elinde ele hiç. 
toprak yoktur. Fakat bunlar yine de köylerde 
yaşamaktadırlar ve geçimlerini topraktan sağla
maktadırlar. Bunu bilimsel olarak ifade etmek 
çok güçtür. 

Türkiye'de 398 bin 866 ailenin elinde 1 milyon 
143 bin dönüm arazi mevcut iken, 491 ailenin 
elinde 4 milyon 56 bin dönüm arazi mevcuttur. 

İşte Türkiye'de toprak dağılımındaki durum 
budur. V e bu adaletsiz dağılımı bertaraf etmek 
için, Toprak Reformunun ne derece zorunlu ol
duğunu Yüksek Heyetinizin insaf ve takdirine bı
rakıyorum. 

Şimdi, ikinci büyük sorunumuz; gelir dağılı
mındaki adaletsizliğe aynı rapordan bir pasaj 
özetlememe yine müsaadenizi rica ediyorum. 

— Türkiye'de tarım sektöründe çalışan 3 mil
yon 514 bin aile, millî gelirin 24 milyar 400 mil
yon lirasını almakta dır. 

— Tarım dışı sektörde'31 milyar 66 milyon 
liralık gelirin; dağılımı da şöyledir: 

— 994 bin 802 memur, ücretli ve işçi aileleri 
millî gelirden 9 milyar 394 milyon lira almakta
dırlar. 

— 119 bin 808 emekli 803 milyon 767 bin lira 
almaktadır. 

— 340 bin 632 esnaf, küçük sanatkâr ve ser
best meslek ailesi, millî gelirden 5 milyar 768 
milyon lira pay almaktadır. 

— Ama üst gelir tabakasını teşkil eden 326 
bin 754 aile, millî gelirin 15 milyar 100 milyon 
lirasını almaktadır. 

— Topluca ifade edersek, 3 milyon 787 bin 
aile, yılda millî gelirden 10 bin liranın altında 
pay almakta ve bunların paylarının tutarı 18,5 
milyar liraya baliğ olmaktadır. 

— Buna mukabil 1 milyon 416 bin aile, 10 bin 
liranın üstünde ve cem'an 35,5 milyar lira pay 
almaktadır. 

— Diğer bir önemli sorunumuz da kredi dağı
lımındaki adaletsizliktir. 

— Bu konuda İş Bankası tarafından Mayıs 
1967 tarihli rapordan bâzı rakamlar vererek, du
rumu belirtmek istiyorum. 

— Bu rapora göre, ticari krediler ve inşaat 
kredileri, 12 milyar 438 milyon liradır. 

— Küçük sanat ve esnaf kredileri 447 milyon 
liradır. 

I . -~ —-Zirai krediler, 4 milyar 512 milyon liradır. 
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— İpotek karşılığı krediler, 1 milyar 967 mil
yon liradır. 

.— Sınai krediler, 849 milyon liradan ibarettir. 
Kredilerin tarım kesimindeki dağılışına da kı

saca bir göz atarsak : 
— İşletmelerin % 50 sine sahip 600 bin kişi 

yılda ortalama 296 lira; % 25 i yılda ortalama 
700 lira, 40 kişi ortalama 626 bin lira, 992 bin 
300 kişi 552 milyon lira, 91 bin 100 kişi de 490 
milyon lira kredi almışlardır. 

İşte, Türkiye'deki sosyal dengesizliği ve ada
letsizliği meydana getiren ve kalkınmayı devamlı, 
hızlı ve dengeli bir süreç olarak tesis edemememi
zin gerçek sebebi, bu yukardan beri sıralıya gel
diğimiz ve bunlara daha birçoklarını ilâve edebi
leceğimiz ekonomik ve sosyal çarpıklıklar, denge
sizlikler ve bozukluklardır. 

İşte bu sebepledir ki, her fırsatta bu çarpıklık
ları değiştirecek reformlardan söz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Birinci Beş Yıl
lık Plânın değerlendirilmesine devanı etmeye ça
lışacağım : 

Birinci Beş Yıllık Plânda, toplam yatırım he
defleri bakımından iyi bir sonuç alınmış İse de, 
yatırımların sektörlere dağılımında, bilhassa özel 
sektör yatırımlarının sektöral dağılımında öngö
rülen hedeflere varılamamıştır. 

Buna mukabil imalât sanayiine gerekli yatı
rımların yeteri kadar yapılmadığı gözükmekte
d i r 

Aksine, 1963 - 1966 yılları arasındaki nisbet-
lere bakılırsa, özel sektör imalât sanayiine, gittik
çe düşen bir oranda yatırım yapmıştır. 

1963 te % 36,4 oranında olan imalât sanayii 
yatırımı, özel sektör için 1965 te % 23,9 dur. 

Burada sırası gei misken değinmekte fayda bul 
duğum bir hususu dile getirmeme müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Bilindiği giibi bizim Plânımız özel sektöre 
yol göstericidir. O takdirde, Plânda özel sektör 
için hedef tâyini imkânsızdır. İster isltemez, bu 
sektörün eğilimlerine bağlı kalınacaktır. 

iBu anlayış içinde, 'hızlı ve dengeli bir kal
kınma hamlesi gerçekleştirmek nasıl mümkün 
olacaktır? Bu üzerinde çok önemle durulması 
gereken bir konudur. 

Hızlı kalkınma, 'dengeli ve sürekli îbir geliş
ime, ancak ekonominin foüyük sanayi yatırım
ları bazına oturtulması ile mümkün olur. Bunu 

her bütçe konuşmamda arza çalıştığımı arkadaş
larımın lütfen hatırlamasını istirham ediyorum. 

Hattâ, C. H. P. si olarak ortanın solunda bir 
politikayı gerçekleştirmek isteğidimizin ciddî 
ve zorunlu seibefbi, sanayi devriminin Türkiye'de 
bundan sonra ancak yatırım malları ve ara mal
ları endüstrisine yapılacak büyük çapta yatı
rımlarla gerçekleşebileceğine olan inancımıza da
yalıdır. 

Bu alanda ciddî bir sanayileşme hamlesinde 
ise, görevin en büyük ağırlığının Devlete düş
tüğü pek aşikârdır. 

Türkiye'nin hızı a kalkına.bilm'esi, ekonomik 
ve sosyal problemlerine kısa süre içinde, çözüm 
yolları bulunaib ilin esi için, sağlam bir sanayi
leşme -bazına saihilbolma yanında, toplumun ya
pısının ve ekonomik yapımın 'belli yönlerde 
değiştirilmesi de şarttır. 

Bu gerçek, İkinci Beş Yıllık Plânda dahi 
•açıkça kabul edilmekle beraber, böyle bir yapı 
değişmesini sağlıyacak temel politikalara ve 
reformlara, plân dökûmanınüa rasılaımak müm
kün olmamaktadır. Bu çok önemli bir e r ik l ik
tir. Ve Plân dokümanı, (itici güçten) mahrum 
<bir boş çerçeve, bir- rakamlar yığını durumuna 
düşmektedir. 

Türkiye'de toplum yapısnrn A. P. nin temel 
felsefesine uygun olarak «gel-cne'ksel toplum* 
niteliğinde kalmasını istemek ve aynı zamanda 
ekonomik yapıyı değiştirmeğe, üretim araçları
nı miöderni'ze etmeye çalışmak çok önemli bir 
çelişmeye düşmek değil midir? Ve A. P. Hükü
metinin hazırlattığı bu Plân, böyle bir temel çe
lişmeyle maalesef malûl bulunmaktadır. 

İkinci Beı Yıllık Plân, bir taraftan Türk 
e'konom!Gİni yı7da ortalama % 7 lik bir üretim 
kapasitesi artışına başvurmak ve bu şekilde bu 
artış hızına kavuştu rmrik istenken, bir taraftan 
da, sosyal adalet dengesini sağlamayı, ekonomi
mizin dış kaynaklara ^bağlılığını azaltmayı, iş
sizlik problemini kısmen de olsa çözümlemeyi 
ve hızlı bir şehirleşme 'hareketini hedef almış 
bulunmaktadır. 

Bu derece önemli hedeflerin nasıl gerçekleş
tirileceği konusunda ise, gerekli tedbirlerin, te
mel politikaların, Plânda yer almamış bulun
ması bu Plânın en 'Mryük zaafım teşkil et
mektedir. • 
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Aslında buna fazla şaşmamak da gerekir. 
Çünkü Plânın arkasındaki siyasi ekip «muha
fazakâr» okluğunu göğsünü gere gere söyli-
yem, tutucu ve statükocu bir ekiptir. 

Şimdi, bu zihnıje't ve tutum içinde hazırla
nan veya öylece hazırlatılan İkinci Beş Yıllık 
Plânın kenMi içinde tutarlı olmasına imkân var 
mıdır? Bu tutarsızlıkların birkaçına işaret et
mek istiyorum : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, özel sektör 
yatırımlarına ağırlık ve öncelik veımek hevesi ile 
hazırlanmıştır. Veya öyle gösterilmek istenmiştir. 

1963 - 1966 döneminde özel sektör yatırım
ları, toplam yatırımların % 49 undan % 43 üne 
doğru önemli bir düşüş trendi gösterdiği halde, 
imalât tabiî 1967 - 1972 d<Wm Tide hu trcr.1 r 
tersine çevrilmek istendiği görülmektedir, özel 
•sektörün yatırım gücü arttığı için mi, yoksa 
gönüllü tasarruflar büyük artışlar kaydedeceği 
için mi? Bunun hangi sebebe bağlı olduğunu 
kestirmek mümkün olmuyor ve böyle bir trent 
değişikliğinin mümkün olacağını da hiç sanmıyo
ruz. 

Çünkü, özel sektörün gönüllü tasarruf imkân
ları - plândaki şişirilmiş tahminlere rağmen -
özel yatırımlar için bir sınır olarak kabul edil
memiş; ayrıca fakir halktan alınacak vergilerle 
Devletin elinde toplanacak fonların, bu mev
zua konuşmamın sonunda geleceğim, özel şa
hıslara veya şirketlere devredilerek, yatırım 
-oranlarını artırmak ve Devlet eliyle fertlerin 
zenginleştirümesi gibi Anayasanın ruhuna ay
kırı bir politika düzenlendiği apaşiıkârdır. 

Ayrıca, 1962 - 1963 döneminde kamu sektörü 
yatırımlarının % 96,6 arttığı, özel sektör yatı
rımlarının ise % 80 arttığı ve yıllık ortalama 
artışların kamuda % 16 ve özelde de % 14 oldu
ğu İkinci Plânda tesbit edilmiştir. 

1966 yılında ise, kamu sektörü yatırımların
da artış hızı % 19 a yükselmiştir. 

Şimdi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
bü gerçekleri bir tarafa itip, kamu sektörü 
içim % 10, özel sektör için % 12,5 çevresinde 
bir yıllık ortalama artış hızı öngörmüştür. Bu 
süret'le bir taraftan yatırımların tümünün yıl
lık artn hızı yavaşlatırken, hu* fa "af ta" da jra 
mu 'kesiminim yatirunları ikinci derecede önem 
taşıyan bir duruma sokulmak istenmektedir. 

Halbuki, bu kabîl manevralar göstermelik 

propaganda tutumları daha önceki dönemlerde 
de birçok defalar sahneye konulmak istenmiş, 
fakat uygulamada tam aksi yönde hareket edil
diği de tarihen sabit olmuştur. 1950 lerde bile 
Devlet gittikçe artan yatırımlar yapmış, yeni 
yeni İkticadi Devlet Teşekkülleri kurmak zo
runda kalmış ve fakat yine de özel teşebbüsü 
bir parti gibi gözükmeye inatla, ısrarla hâdi
selerin kendilerini cerh etmesine rağmen de
vam etmişlerdir. Bundan sonra da durum umul
duğu gibi olmıyacak ve yine daha çok kamu 
yatırımı yapılacak ve Türkiye'de sanayi devri
mi bu el ile gerçekleştirilecektir. Bu söyledikle
rimizi bir cümle ile ifade edersek A. P. ve ona 
uyan plâncılar, önümüzdeki beş yıllık dönemde 
önemli trent değişiklikleri yapmaya muvaffak 
olamıyacaklardır. Çünkü, Türkiye'nin gerçekle
ri A. P. nin plânda yer verilen siyasi tercihleri
nin çoğunu gerçekleştirmeye imkân vermiyecek-
tiı*. Bunların bâzı gerekçelerinin şimdiden ha
zırlandığını da, plânın şurasına, burasına ser
piştirilmiş ifadelerde görmek mümkündür. 

İkinci Beş Yıllık Plânın bir diğer çar
pıklığı ve yetersizliği de şuradadır : 

Bir plân, kısa süreler içinde kontrolü müm
kün olmıyan büyüklükleri önceden ne kadar 
ihtiyatlı ve doğru tahmin ederse; başarı şansı da 
o kadar büyük olur. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, özel tasarrufların 
önemli ölçülerde artacağı var sayılmıştır. 

Halbuki, gelir gruplarının tasarruf eğilimi 
kısa süreler zarfında çok az değişme gösterir 
ve binnetiee bir plân döneminde özel tasarruf 
miktarlarının ve katsayılarının değişmesi müm
kün değildir. 

Bir plân dönemi içinde Özel tasarruf hacmi
nin önemli ölçüde artacağına gerçekten marnlı
yorsa, o takdirde toplam gelir içinde «kâr gelir
leri» yüksek mikyasta artacak demektir. 

Çünkü bilindiği gibi, yüksek mikyasta tasar
ruf eğilimi, hattâ imkânı, ancak kâr gelirleri 
sahiplerine, aşağı - yukarı bir ilâhî vazife ola
rak verilmiştir. Diğer ücret gelirleri ve az ge
lirlerde tasarruf eğiliminin az olacağı, bizzat 
ücretlerin ve dar gelirlerin tasarrufa müsa-
idolmayışmdan ileri geldiği de ekonomik bir 
vakıadır. Eğer böyle sayılıyor ve kâr gelirleri
nin çok yükseleceği ve bundan dolayı tasarruf 
eğiliminin artacağı öngörülüyorsa; demektir ki 

"35 — 
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bu dönem içinde geliı' dağılımında şiddetli bir 
şekilde bozulma olacaktır. Ve sosyal, adalet 
ilkelerinden çok uzaklaşılaeaktır. 

Büyük zenginler, büyük kapital sahipleri 
yaratılacalktır demektir. E, böyle ıbir gelir da
ğılımı bileşiği bozulmasına ve bir sınıfa yük
sek gelir sağlamaya hiçbir iktidar kadir değil
dir. 

Halbuki, İkinci Beş Yıllık Plân, gelir dağılı
mında da adaletsizliği değil, adaleti sağlıyaca-
ğı iddiasındadır. 

Bu muazzam çelişkiyi yüksek nazarlarınıza 
arz etmekte fayda buluyorum ve elimden gel
diği kadar plân dokümanı üzerinde kalmak is-
tiyorum, siyasi polemikten ziyade, şüphesiz ki, 
bu durum hem açık bir çelişkiyi, hem de im
kânsız bir şeyin kendiliğinden gerçekleşeceği
ni hayal etmek olur. Fakat bu işleri iyi bilen
ler yaptıkları hesaplar sonunda şu neticeye var
mışlardır : 

Türkiye'de özel tasarruf eğilimi % 8 ilâ 
% 8,5 civarındadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân, bu katsayıyı daha 
1967 baz yılında % 11,6 olarak kabul etmiş, 
1972 yılında % 13,7 ye çıkarmıştır. 

Bu rakamlar öylesine hayali, öylesine şişir
medir ki, tahakkuiku imkânsız düşlerdir. Böy
lesine bir tasarruf eğilimini dünyanın gelişmiş 
memleketlerinde dahi görmek mümkün değil
dir. Hattâ burada bir başka çelişkiye de işaret 
etmek isterim : 

Bu rakamlar yıllık ortalama % 7 gelir ar
tışına karşılık gönüllü tasarruflarda'ki artışın 
% 9,2 olacağını var saymaktır ki, bu bir çeliş
kidir. 

Bu aynı zamanda marjinal tasarruf eğilimi
ni, % 20 nin üstüne çıkarmalk mânasına gel
mektedir. Bunlar son derece hayalî ve şişiril
miş tahminlerdir. 

Batı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde tasar
ruf eğilimlerinin oranlarını sıralamak suretiy
le vaktinizi almak istemiyorum. Aıma bizim 
İkinci Beş Yıllık Plânda % 13,7 ye çıkmış bir 
tek ülkeye rasladık. O da galiba Belçika, diğer
leri hepsi onun altında ona yakın, onun biraz 
üzerinde. Mümıkündür ki, bizim başvurduğu
muz kaynak yanlış gösterebilir. 

Şimdi gönüllü tasarrufların bu denli şişi
rilmesinin politik nedeni acaba nedir? Hükü
met 119 milyar liralık şişirilmiş bir yatırım 

plânı ile ortaya çııkaeak, fakait bunun gerektir
diği finansman gayretini imkân nisbetindö 
küçük gösterecek, bu amaçla bir yarıdan yatı
rımların daha büyük bir kısmını özel sektörün 
yapacağını iddia edecek, bir yandan da onla
rın tasarruf gücünü olduğundan ço<k yüksek 
gösterecek ki, neticede kamu sektörünün ger
çek finansman açığı meydana çıkmasın. Bu ta
sarruf eğiMmlerindeki yüksek oranlar ve şişi
rilmiş rakamlar sırf bu maksada matutfen plân 
dokümanına konmuştur. Ama gerçek her halde 
bu değildir, 

Böylece 1967 - 1968 ve 1969 yıllarında - ya
ni seçim yılma kadar hiç ek finansman bu çok 
mühim bir husustur muhterem arkadaşlarım 
ve yeni vergi gayreti göstermeden, ondan son
ra da gayreti gayet cüzi hale getirmek sureciy
le % 7 lik kalkınmayı öngören bir plânı finan
se ede'bilecekmiş gibi bir görüntü venmek, bir 
kurnazlıktır. 

Gerçekte durumun bu olmadığı da ; uzman 
olmıyan herkes tarafından bilinmektedir. 

Kaldı ki, plânın finansmanı konusunda 
İkinci Beş Yıllık Plân dokümanında verilen ka
mu kesimiyle ilgili rakamlar da tıpkı özel ke-
simdeiki rakamlar 'gibi şişirmedir ve gerçek du
rumu aksttirmekten uzaktır. 

Vergi gelirleri yüksek tahmin edlilmiştir. 
Amaç, plânın finansman açığının önemli olma
dığı kanısını uyandırmaktır. 

Bu tutum kendi kendini aldatmakitan baş
ka hiçbir netice sağlamıyaeaktır. Mevcut vergi 
sisteminin sağlıyacağı otomatik vergıi artışla-
riyle finansman ihtiyacını karşılamak mümkün 
olmıyac aktır. 

İster istemez yeni vergilendirmelere başvu
rulacaktır. Öyle zannediyoruz ki, bu tedbire 
mutlaka 'ihtiyaç duyacak olan iktidar, 1969 yı
lına (yani seçim senesine) kadar durumu ida
re edecek, seçimden sonra ama (şayet iktidar
da kalırlarsa) gelsin yeni vergiler... 

Böylesine nazik konularda usta olduğu bili
nen iktidarın bu yolu taıkibedeceğ-ini iddia et
mek ileni bir iddia sayılmaz. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, sonunu tahmini 
etmekte güçlük çekilen, fakat en cüreıtli atılış, 
özel sktöre finansman sağlamak maksadiyle, 
sigortalar fonlarını kullanmak ve özel bir ör
güt aracılığı ile Devletten özel sektöre 3,5 mil-
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yarlık bir kaynak: transferini öngören bir po
litikadır. 'Bu mevzuda da .konuşmamın sonun
da bugünkü Cumlıuı*iyet Gazetesinde gördü
ğüm kanun tasarısı sebebiyle kısa izahat vere
ceğim. 

Bu yöntem aslında, Devlet eliyle adam zen
gin etmeden öteye hiçbir fayda sağlamıyacalk-
tır. 

Ama bu plân ile Türkiye'nin ekonomik ve 
siyasi hayatına yeniden getirilmek istenen bir 
başka hastalık; bundan da daha kötümser ol
mayı icaıbettirir. Görüldüğü gibi plân dokü
manında karma teşebbüsten bahsolumnıakta-
dır. 

Bu, denenmiş ve partizanca tutumların, sui
istimallerin yuvalandığı ve geliştiği bir ekono
mik mikrop yuvasıdır. 

İkinci Beş Yıllık Plândan karma teşebbüs 
sisteminin kesinlikle çıkartılmasını hem Türk 
ekonomisi, hem de cidden bu dönemde, iktidar 
dönemlerinde muvaffak olmasını istediğimiz ik
tidardan önemle rica ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım değinmemiş olmamak 
için bir hususa da birkaç kelime ile işaret ede
ceğim : 

Plânın bir bölümünde teşkilâtlanmamış kredi 
yerlerinden bahsedildiğine şahidolmaktayız. Adı 
konulmamış olmakla beraber, bu, teşkilâtlanma
mış kredi merkezlerinin murabahacıları dahi 
içine aldığı izahtan varestedir. 

Gerek vergi vermek suretiyle faiz karşılığı 
kredi verenlerin, gerekse murabahacıların kredi 
olarak ekonomiye verdikleri paraların büyük bir 
kısmının bizzat bankalardan kredi olarak alın
mış ve faizi yükseltilerek ekonomiye çevrilmiş 
meblâğlar olduğu düşünülürse, bankacılık ve 
genellikle kredi konusunda ne kadar bozuk bir 
düzen içinde bulunduğumuzu anlamak güç ol
maz. 

Bu durumu işaret etmek ve pahalı kredinin 
ekonomiye yapacağı zararları hatırlatmak iste
rim. Bunu bendeniz Bütçe ve Plân Komisyonun
da ifade ettim. Şükürler olsun ki, Sayın Başba
kan da sanayileşmenin ekonomik kalkınmanın 
pahalı olmaması, ekonomik zaruretine ve lüzu
muna inanmış bulunduğunu dün burada ifade 
ettiler. Bu bir şayanı şükran gelişmedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde sektörle

rin değişik gelişme hızları neticesi, ekonominin 
yapısında bâzı değişikliklerin meydana gel
mesi öngörülmektedir. 

Meselâ tarım sektöründe 1962 - 1966 döne
minde ortalama artış hızı yüzde 3,3 olarak ger
çekleştiği halde, bu hız 1967 - 1972 arasında 
yüzde 4,1 e, sanayi sektöründe yüzde, 9,5 dan 
yüzde 12 ye ulaştırmada; yüzde 7,5 dan yüz
de 7,2 ye. Konutta; yüzde 8 den 5,9 a, hizmet
ler sektöründe; yüzde 7,6 dan yüzde 6 ya ine
cektir. Müsamahanıza sığmıyorum, plân doku
manı üzerinde konuşuyoruz, rakamlar belki 
sıkıcı ama çaresiz. Bu gelişme hızlarının çeşit
li sektörlerde bu oranlarda artması veya ek
silmesi sonunda bu sektörlerin gayrisâfi mil
lî hâsıla içindeki nisbeti ve önemleri de elbet-
teki ona göre artacak veya eksilecektir. Ve 
İkinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda tarım 
sektörünün gayrisâfi millî hâsıla içerisindeki 
önemi yüzde 29,7 den 25,9 a düşecektir. Sana
yi sektörünün oranı yüzde 16,3 den yüzde 20,6 
a yükselecek? Ulaştırma sektörünün oranı 5,9 
aynı kalacak, gerçekleşme hızına uyarak aynı 
kalacaktır. Kamu sektörünün oranı yüzde 3,2 
den 3 e düşecek ve hizmetler sektörü ise, yüz
de 23,9 dan 22,9 a düşecektir. 

Plân dokümanından aldığımız bu rakamlar, 
önümüzdeki beş yıllık dönemde ne 'gibi güçlük
lerle karşılaşacağımızı açıkça ortaya koymak
tadırlar; yani şimdi aldığımız rakamların tef
siri yolu ile ekonomimizde karşılaşacağımız güç
lüklerin ne olacağını arza çalışacağım:. 

Birinci Beş Yıllık Plânda gelişme hızları 
büyük tutulmak istenen ve fakat gerekli ted
birlerin zamanında ve yeteri kadar alınma
mış olmasından tavanlarını, delip geçen üç 
önemli sektörde; ulaştırma hizmetler «özellik
le Devlet hizmetleri savunma dâhil» ve konut 
kesimlerinde ikinci plânda da bundan önceki 
beş yılda gerçekleşmiş artış hızlarını önemli 
oranlarda düşürmek hedef alınmıştır. Demek 
ki iki plân arasında ayniyet vardır. Bu kesim
lerdeki hız azalışından alınacak, sağlanacak 
imkân ve kaynakların sanayi ve tarım alanla
rına aktarılarak, 1962 - 1966 döneminde gerçek
leştirilmenin üstünde yüksek bir üretim ka
pasitesi artışına ulaşılmak istenmektedir. Kay
nak dağılımındaki bu önemli değişmelerin eko
nomik yapıyı değiştireceği ve sıhhatli bir ge-
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üşme düzenine kovuşturacağı elbette ki naza
ri olarak doğru bir düşüncedir. Fakat bu öl
çüde bir kaynak transferini beş yıl gibi kısa 
bir süre içinde hangi tedbirlerle gerçekleştir
menin mümkün olduğunu öğrenmek bütün 
Türklerin en tabiî hakkıdır. Çünkü, bunun plân 
dokümanında sarih olarak usulü ve politikası 
tâyin ve tesbit edilmemiştir. Akla gelen ihti
maller şunlar olabilir: özel sektörü başı boş 
bırakarak özel sektör için sadece birtakım gev
şek ve özendirici tedbirler alarak mı! Bu naz
lı sektörü gücendirecek tedbirlerden tevakki 
ederek mi? Bu önemli kaynak transferini sağ
lamak mümkün olacaktır? Yoksa başka bir ted
bir ve politika düşünülmekte midir? Bir baş
ka ihtimal, özel sektör yaparsa, o kesimde 
Devlet yatırım yapmaktan vazgeçecektir diye 
fileksbi, bir sektör plânlaması metodu ile, bu 
hedefin gerçekleştirileceğine dair bâzı ema
reler sözlerden zorla çıkarılan mânalar ile âmel 
etmeye mecbur kalacağımız anlaşılıyor. Ama 
bunu yine de sarih olarak belirtmek ve hepimi
zin öğrenmesi bir zarurettir. Bu mevzuda ve 
bu arada Sayın Başbakanın düşünce sistemin
deki bir ör emli değişmeye de işaret etmek isti
yorum: Çeşitli vesilelerle Sayın Başbakanın bi
rinci plândaki konut yatırımlarının artış hızı-

-nı azaltma yönünde getirdiği politikaya karşı 
olduğunu, bunu, halkın tercihlerine aykırı bul
duğunu beyan ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu is
tikâmetteki beyan ve kanaatleriyle İkinci Beş 
Yıllık Plânda ve doğru istikâmette olduğuna 
açıkça kaani olduğumuz bu siyasi tercih ara
sındaki çelişmeyi nasıl gidereceğiz, onu me
rak edryorum. Biraz evvel temas ettiğimiz ya
pısal değişikliğin hangi tedbirlerle gerçekleş
tirileceği konusuna dönerek plân dokümanın
dan bir misal vermek istiyorum: 

İkinci cildin 6 ncı sayfasında ikinci parag
rafın son cümlesinde «Tarımda, tarım dışı sek
törlere kaynak transferleri sağlamak zorun
ludur» deniliyor. Gerçekten Türkiye'de, hızlı 
ve sağlam bir sınai hamle, ancak bu tarımdan, 
tarım dışı sektörlere kaynak transferi yapıla
bildiği takdirde mümkün olacağına biz de ina
nıyoruz. Müteaddit kereler tarımdan kaynak 
sağlanmadıkça Türkiye'de sanayi devrimini ba
şarmanın ve sermaye terakümünü kuvveden 
fiile çıkarmanın mümkün olamıyacağını söy

lemiştim. Ama şimdi iktidardan soruyorum: 
Tarımdan sanayie kaynak transferi hangi 
araçlarla yapılacaktır? Bizim bildiğimiz iki ara
cı sıralıyacağız. Buna ilâve edecekleri ve bu 
araçların dışında bir araçları varsa onuda 
öğrenmek isteriz. Bu şöyle olur; yüksek gelirli 
tarım kazançlarından vergi alırsınız, bu top
lanan vergilerle Devletin temel yatırımları yap
ması ve sanayi kapasiteleri korumasını sağlar
sınız. Bu vergi politikası ile tarımdan sanayie 
kaynak aktarması usulüdür. Bunu mu tercih 
edeceksiniz? Lütfen sarahatle evet veya hayır 
şeklinde milletin bir vekili sıfatiyle öğrenmek 
istiyorum. Yoksa 2 nci bir yol vardır. 

Fiyat politikası yoludur bu yol. Tarım 
ürünlerinin fiyatlarını düşük tutup sanayi ma
mullerinin fiyatını yükselterek kurulacak sa
nayinin finansmanını tarımdan elde edilecek 
ucuz hammadde ve gıda maddeleriyle ödetmek 
ve elbette ki, tarım sektöründe çalışanlara da 
sanayi mamullerini pahalı satmak. Ama elle
rindeki ürünü ucuz almak neticesine varacak
tır, bu yöntem eğer takibedilirse. Şimdi vergi 
mi yoksa tarım ürünleri fiyatlarını düşük tut
mak mı? Bu iki yöntemden hangisi iktidarca 
tercih ediliyor veya buna ilâveten bir araçları 
varsa onları öğrenmek istiyoruz. Çünkü ikti
darlar bilhassa 1950 den sonraki zamanlarda 
bugüne kadar aldatmaca tedbirleriyle rey alma 
yollarından maalesef bu öyle diyeyim; az ge
lirmiş ülkelere has hastalıktan kendilerini kur
taramıyorlar, tarım ürünlerini, iktidarlarının 
ilk senelerinde yüksek fiyatla mubayaa etime 
politikalarını güdüyorlar. Ama seçim senele
rinde bir zam ile büyük tarım mensuplarını, 
tarımda çalışanları kendi partileri lehine oy 
kullandırma yöntemini tercih ediyorlar. Bu bir 
aldatmacadır ve ekonomide husule gelen dar 
boğazların çıkmazların, kalkınma süresinin 
•mümkün olmamasının sebeplerinin başlıcaların-
dan biridir. Lütfen bunu iktidarın açıklama
sını istiyorum. Bizim ekonomik anlayışlımıza 
göre bu iki yoldan başka tarımdan sanayie 
kaynak aktarmanın başka bir aracı yoktur, 
oma varsa (dinlemek istiyorum. Şayet bu iki 
yolu tercih etmiyeceklerse, o takdirde, tarım
dan sanayie kaynak aktarmak mümkün o'imıya-
c aktır. O takdirde finansman kaynakları yeteri 
kadar sağlanmıyaeaktır, o takdirde yatıranlar 
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yeteri kadar yapılmıyacaktır, o takdirde İkin
ci Kalkınma Plânında gösterilen hız kazamlmı-
caktır, o takdirde Türkiye kalkınmış olmıya-
eaktır. Bu plânın, büyük bir plân olduğu iddi
ası vardır. Filhakika İkinci Beş Yıllık Plân
da yatırılacak toplam kaynakların miktarı ile 
Birinci Beş Yıllık Plândaki toplam kaynaklar 
arasında toplamı miktarlar arasında bir fark 
gözükmektedir. Ama şurasını hemen işaret 
etmek isterim ki, Birinci Beş Yıllık Plânda sek
törler arasında sektörler içinde, sektörlerde ya
tırını hızları, bilindiği gibi, yü'ksek oranlara 
varmıştır bir çok alanlarda. Şimdiki İkinci 
Beş Yıllık Plânda bu gerçekleşen hızların al
tında bir artma öngörülmüştür. Hal böyle 
olunca bu plânın büyük bir plân olduğunu id
dia etmek biraz komiktir. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ko
mik ne demek, sizin sözünüz komik. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Güldürücüdür. İkinci 
Beş Yıllık Plânın temel hedefi, dış kaynaklara 
bağlılığının azaltılması şeklinde gösterilmekte
dir. Bu temel hedefi de esas itibariyle benimse
mekteyiz. Yalnız, elimizdeki plân taslağının 
bizi bu hedefe ulaştırabileceğine inanmıyoruz. 
Bir kere İkinci Beş Yıllık Plân, daha önce 
Birinci Beş Yıllık Plânla tesbit edilmiş ve bü
tün dünyaya ve bu tarada Konsorsiyumdaki 
üye devletlere va'adedilmiş, bulunan bir hede
fi lüzumsuz yere daha da ileriye atmıştır. 

Ayrıca 1975 yılında bile Türk ekonomisinin 
yani daha ileriye atılan sene olan 1975 yılında 
dahi Türrk ekonomisinin dış kaynaklara bağlılı
ğının tamamen ortadan kaldırılması; bu plân 
tam olarak uygulansa bile, mümkün görüleme
mektedir. 1972 yılında 2G0 milyon dolar dış 
finansman gereği gösteren bir millî ekonominin 
iki yıl sonra normal ticari muamele ve kredi
lerle yüzde 7 kalkınma hızını devam ettirebile
cek bir güce kavuşabilmesi için, üçüncü bir 
plânın değil, bir mucizenin gerçekleşmesi şart
tır. 

Sayın Başbakan, Bütçe ve Plân Komisyo
nundaki konuşmasında haklı olarak, dış kay
naklara bağlılık azaltılmadıkça bağımsızlık 
sağlanroıaz, daha doğrusu ekonomik bağımsız
lık sağlanmadıkça, siyasi bakımdan kuvvetlene-

•miyeceğimizi ifade etmiştir. Bu ifadelerden 
şu neticeyi çıkarmak kaçmı'ımaz olmaktadır. 

Türkiye, 1975 yılma kadar ve gerçekte bel
ki 1980 yılına kadar dış ekonomik kaynaklara 
bağlı, dış yardıma muhtaç bir durumda tutu
lacak ve iktisadi bakımdan gereği kadar kuv-
vctlencmediği için siyasi bakımdan da arzula
dığımız kadar kuvvetli olaımıyacaktır. Bunu 
Başbakanın sözlerinden çıkarmak gayet man
tıksal bir sonuçtur. Biz, İkinci Beş Yıllık Plâ
nın bu ikinci önemli hedefiyle bu bakımdan 
hemfikir değiliz. Sayın Başbakan, (Müdaha
leler) vazife yaptığıma kaaniim, bu taraftan... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

GAN (Devamla) — Nahoş sözler geliyor, mâni 
olmazsanız cevap vereceğim. Bu plân gibi ciddî 
bir konu üzerinde gayret sarf ederken lütfen 
müdahalelerin önlenmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Siz de arada sırada görünmele
riniz esnasında Sayın Ege ve saire diyerek bâzı 
iltifatlarda bulunuyorsunuz. O bakımdan siz 
de sebebiyot verdiğiniz kanaatindeyim. Mahaza, 
siz görüşlerinize devam ediniz, nahoş sözler 
vâki olduğu zaman müdahale edilecektir. Buyu
run devam ed'-n. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şunu arz etmek isterim ki, 
ciddî bir iş yapıyoruz sanıyorum. 

BAŞKAN — Mutlaka, mutlaka ciddî. Ku
lağınızı oraya vermeyin efendim, mikrafonlar 
sizin, teypler sizin. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, affedersiniz 
ama, parazitleri kesmek de sizin. 

BAŞKAN — Parazitler benim kulağıma ka
dar gelmiyor efendim. Fısıltı halindedir. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Hayır ikesmek kesmek efen
dim. 

Türkiye 1975 yılma kadar ve gerçekte bel
ki 1980 yılma kadar dış c'konomik kaynaklara 
bağlı, dış yardıma muhtaç bir durumda tutu
lacak, ve iktisadi bakımdan gereği kadar kuv-
vetlenemediği için siyasi bakımdan da arzuladı
ğımız kadar kuvvetli olaımıyacaktır. Biz İkin
ci Beş Yıllık Plânın bu 2 nci önemli hedefi ile 
bu bakımdan hemfikir değiliz. 

— sa 
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Türkiye, önümüzdeki Beş Yıllık Plân döne

minde daha büyük bir gayret göstererek, kay
naklarını daha çok seferber ederek, ekonomik 
'bağımsızlığını dönem sonunda sağlıyabilecek 
güce sahiptir ve bunu mutlaka yapmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, dış kay
naklara bağlılık hususunda birkaç dakika sonra 
vereceğim bâzı rakamlarla sizleri daha ziyade 
aydınlatmaya çalışacağım. Ama şimdi bu plân 
dokümanının zayıf olan bir temel politikasına 
dokunmak istiyorum : 

Bu plân, sanayi kesimini ekonominin sürük
leyici sektörü yapmak iddiasiyle ortaya çıkartı
lan bir plândır. Fakat her hangi bir ciddî sana
yileşme etüdüne istinadetmiyen ve Türkiye ger
çeklerine uygun kendi içinde tutarlı uzun vade
li bir sanayileşme stratejisini aksettiren bir te
mel politikayı ihtiva etmiyen mesnetsiz, daha 
doğrusu noksan bir plândır. Şimdi plânı yapan
lardan veya iktidardan şu suali açıkça soruyo
rum : 

Türkiye'nin sanayileşmesi konusunda uzun 
yıllara ışık tutan bir sanayi etüdü yapılmış mı
dır, yapılmamış mıdır? Yani sanayileşmeyi eko
nominin sürükleyici sektörü sanayii, ekonominin 
sürükleyici sektörü haline getirmek istiyen bu 
plâna ancak sanayileşme hususunda uzun zaman
lara yayılmış gerçek stratejik bir sanayileşme 
plânının m evcııdolup, olmayışını öğrenmek sure
tiyle inanırım. Aksi takdirde bu plânda birtakım 
.hedefler gösterilmesi Türkiye'nin sanayileşmesi
ni gerçekçi bir yoldan tabakkuk ettirmek anla
mını taşımaz. Şimdi yine bu plânın zayıf buldu
ğumuz bir diğer yönüne değinmek ve itirazları
mızı ve fikirlerimizi arz etmek istiyorum : Bu 
plânda dış ticaret konusunda, ihracatı geliştirme 
ithal ikamesi sağlıyacak endüstrilerin kurulu
şunda ve Ortak Pazar ilişkileri mevzuunda bü 
yük bir dağınıklık ve yetersizlik müşahede edil
mektedir. 

1967 - 1972 döneminde hızlı bir sanayileşme 
hamlesini öngören plân, bu hamlenin ne yönde 
ve ne oranda bir (ağır sanayiin) ve ne oranda 
(ara mallar) endüstrisine yer vereceğini ve bun
ların ne surette gerçekleştireceğini belirtmemiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye'de üretim kapasitesinin sü
rekli artışını. sağlıyacak ve aynı zamanda dış 
kaynaklara bağlılığı, belirtilen sürenin sonunda 

ortadan kaldıracak bir sanayi bazının mukaye
seli avantajlar ilkesini bir yandan da Avrupa 
Ortak Pazarı ile özel ilişkilerimizi göz önünde 
bulundurarak nasıl gerçekleştireceğimiz yine bu 
plânda anlaşılamamaktadır. 

Gerçekten, telifi zor hedeflerin bir arada ta
hakkuk ettirilmesi mümkün görülmekte ise, bu
nu aksettiren politikanın plân dokümanında be
lirtilmesi gerekmez mi idi? 

Oysa, bu konuda da yuvarlak birtakım ifa
delerle yetinilmekten ileriye gidilmemiştir. 

Saym Başbakan, Plânı takdim konuşmasında, 
pahalı sanayileşmenin sakıncalarından söz etti- _ 
ler ve smai maliyetlerimizin dünya fiyatları se
viyesine indirileceğini söylediler. Bu ifadelerin
de samimî iseler, bunu hangi araçlarla yapacak
lardır, bunu açıkça ortaya koymalıdırlar. 

P abalı sanayileşmenin sakıncalarından söz 
eden bir Başbakanın bu sakıncaları giderici ted
birleri plânda veya konuşmasında veya Hükü
met programında belirtmesi kadar tabiî hiçbir 
şey olamaz. Plânın, şurasına, burasına serpeştiri-
len bâzı sözde tedbirlerle meselâ, gümrüklerin 
indirileceği, liberasyonun artırılacağı, vergilerin 
azaltılacağı, ucuz hammadde sağlanacağı gibi 
araçların bizi bu amaca götürmiyeceği muhak
kaktır. 

Kaldı ki, son beş 'yıllık uygulama sonuçları 
da bu konuda ters yönde bir gidişin mevcudol-
duğunu göstermektedir. 

Bilindiği gibi, 1962 yılından bu yana her yıl 
çok sayıda ithal malı liberasyon listesinden çıka
rılmıştır. Kamyon, otobüs, oto lâstiği, petrol 
ürünleri, merinos v. s. gibi çok önemli kalemler 
liberasyondan çıkarılmıştır. 

Ayrıca bu dönemde gümrük vergileri artırıl
mış, ithalâttan Damga Resmi alınmaya başlan
mış ve birkaç ay önce bu Damga Resminde 
önemli bir artış yapılmış ve gümrük vergilerin
deki artışın matraha girmesi dolayısiyle ithalde 
alman diğer vergilerin artmış olması ve bunlara 
ilâveten teminatların da artırılmış olduğu bili
nen hakikatlerdir. 

Buna rağmen, liberasyon yoliyle 3rapılan it
halâtta Önemli bir artış olmuş ve sistemde kont
rol edilnıiyen unsurların bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Bütün kısıtlayıcı tedbirlere rağmen libere it
halâttaki bu aşırı artışlarda, plân tahminlerinin 
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düşük yapılmasından çok, montaj sanayiinde gö
rülen anormal ve yurt yararlarına aykırı geliş
melerin önemli rolü olduğu aşikâr olmuştur. 

Bu tecrübe, başıboş bir sanayileşme politi
kasının montaj sanayii adı altında dejenere bir 
ithalâtçılığın Türkiye'de gerçek ve sıhhatli bir 
sanayileşmeyi iki yoldan; hem gerçek sanayici
nin pazarım kapatarak, hem onların döviz imkâ
nını elinden alarak nasıl önlediğini açıkça gös
termiştir. 

Bu sıhhatsiz gelişmeye karşı yeni plân ne gi
bi çareler getirmektedir? Bu meçhuldür, ithal 
ikamesi endüstrisi kuracağız diye bu gibi pahalı 
oyuncaklarla milleti oyalamak doğru mudur? 

Hatalı istikametlerde atılan adımlarla kuru
lan ikame endüstrilerinin yarattığı maliyet yük
sekliği ve hayat pahalılığı yurt içinde üreticiye 
ve tüketiciye ne yüksek külfetler yüklediği dış 
ticaret dengemizde ise nasıl olumsuz sonuçlar 
yarattığı pek bilinen gerçeklerdendir. Bu plânın 
özel sektör anlayışı içinde bu olumsuzluğu gider
mesi nasıl mümkün olacaktır? Cidden çayı sual
dir. Kanaatimizce bu rejim böylesine devam etti
ği müddetçe umulan gereekleşmiyecektir. öyle 
sanıyoruz ki, ihracata dönük endüstrilerin geli
şebilmesi için dış pazarların iç pazarlardan daha 
cazip hale getirilmesi -şarttır. 

Bunu hangi tedbiri almak suretiyle sağlamak 
mümkündür, onu öğrenmek isteriz. Meselâ fiyat 
politikası araçlarını kullanarak mı, yoksa dağı
nık ve farkluaştırılmış bir primler ve supvansi-
yonlar sistemi ile mi? 

Bu önemli konularda açık ve seçik tercihle
rin yapıldığını, gereken politikaların karar al
tına alındığını hiç sanmıyoruz ve plânda da gör
müyoruz. Oysa, bu konuda şu anda bir karar 
alınmamış ise, bir süre sonra karar almak için 
vakit çok geç sayılması lâzımgelir. 

Çünkü, Plân tatbikatı, altı ay sonra bağlı
yacaktır. 

Bu durumla alâkalı başka 'bir konuya geç
mek istiyorum ve müsaadenizi diliyorum : 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin Ortak 
Pazarla ilişkileri konusunda kani'mea İkinci Beş 
Yıllık Plânda yeterli bilgi bulunmadığı pek 
aşikârıdır ve îkinci Beş Yıllık Plân, Ortak Pa
zarda ilişkilerimize çok yetersiz bir şekilde de
ğinmiş, bunu, hiç ele almamış demek'de caizdir. 

17 . 6 . 1Ö67 O ; 1 
Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişkilerini, yu

karda işaret ettiğim hususların ışığı altında tet
kik edersek şunları görmek mümkün olacaktır : 

Önce, Ankara Anlaşması ile buna ek proje
lerdeki, proseverball erdeki hukukî durumu ha
tırlatmayı lüzumlu buluyorum. 

Bu anlaşmaya göre : Türkiye, 1968 yılından 
itibaren Ortak Pazara geçiş dönemi şartlarını 
tesbit etmek üzere müzakerelere oturacaktır. 

En geç 1 Aralık 1973 tarihine kadar «geçiş 
döneminin»' nasıl gerçekleştirileceği kararlaş
tırılacaktır. 

Bu hususta karara varış tarihine göre «ge
çiş dönemi» 1 Aralık 1969 ilâ 1 Aralık 1975 ara
sında bağlıyacaktır. 

Müzakerelerde böyle bir geçişe imkân bulun
madığı sonucuna varılırsa, Türkiye Ortak Pa
zar ilişkilerinin ayrıca ne olacağı karar altına 
alınacaktır. Ankara Anlaşmasının ve İrana 
yapılan eklerin bize tahmil ettiği görevler bun-.. 
lardır. Şimdi önümüzde bulunan zaman çok az 
olmasına rağmen, incelemekte bulunduğumuz 
ikinci Beş Yıllık Plânın bu çok önemli konu kar
şısındaki kayı'tsızİLC'i millî menfaatlerimize veri
lecek yön balonundan ümit kırıcı -olduğu ka
dar, Sayın Başbakanın son Brüksel ziyaretle-
rindeki beyan'lariyle de çelişıme ''halindedir. 

Oünk'ü incelemekte olduğumuz Plân tasarı
sından anlaşıldığına göre, Devlet Plânlama Teş
kilâtı bu hususla ilgilenmemekte ve ancak İkin
ci Plân döneminde hazırlık ve inceleme çalış-
tmalannı «koordine etmeyi» düşünmektedir. 
Plân dokümanında yazılı olan bir cümle, esa
sen gerek himaye tedbirleri, gerek ekonominin 
kendi kendine yeter hale gelmesine ilişkin ted
birler ve ithal kısıtlamalarının devam edeceğine 
dair ibareler, İkine, Plân döneminde Ortak Pa
zara geçiş dönemine girilemiyeceğ.iy hattâ giriş 
dönemine başlangıç olarak Üçüncü Plânın ilk 
yılının dahi düşünülmediği intibaını vermek
tedir. 

Oysa, daha îkinci Plânın ilk yılında müza
kerelere başlanacaktır. Bu müzakerelerdeki 
Türk tezinin kapsamı, incelemekte olduğumuz 
Plân tasarısı ile yakından ilgili olmak gerektir. 
Hangi madde grupları için indirim düşünülece
ği çok mühim, bir problemdir. Yine meselâ, na
sıl bir liberasyon uygulanmasına geçileceği o da 
ehemmiyetli bir problemdir. Yine bir yandan 
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kalkmma çabalarına devam edilecek, öte yan
dan ödemeler dengesi açığı, nasıl kapanacak 
ve bu çabalarla denge açığının kapatılması hu
susunun bağdaştırılması nasıl mümkün ola
caktır. Plânda bu hususta her hangi bir sara
hat yoktur, ama bunun öğrenilmesine, bunun 
daha doğrusu önlenebilmesine şiddetle ihtiyaç 
olduğu aşikârdır. Görüşümüz odur ki, Plân bu 
konuda tam bir kayıtsızlık içindedir. 

Yine görüşüm odur ki, geçiş döneminde en 
azından şu üç olay cereyan edecektir : 

Gümrük tarifelerimizde küçük oranlarda da 
olsa, doğrusal bir indirim yapmaya mecbur ka
lacağız. 

İthal kısıtlamaları, yani, tahsisli ithal mal
ları listesi kal'dınlacatır. Ve bugün ithal liste-
lerimi'zde yer almıyan birçok malların, meselâ 
otomobil, kamyon, lâstik ve Plânın üzerinde 
durduğu bütün tüketim maddelerinin 'liberasyon 
rejimi dâhilinde ithaline başlacanaktır. 

Ayrıca, liberasyon Ihtemizdeki (falan Ba-
'kanlığm müsaadesiy'e) kayt^ar da ortadan ka1-
kacaktır. Bunlar vnkua gelecektir. Şimdi bun
ların etkisi ne olacaktır : 

Evv-^â kurnİTTins? ve knm7actak sanayiimiz 
bu duruma nasıl intibak ettirilecektir? Bu o<r\k 
önemli bîr problemdir. Yine Türkrye Ortak P°-
zar ülke1 erine çok yüksek bir gümrük tarife
si uyanmadığımız halde, sanayimiz, yüksek güm
rük ödiyerek friren malların rekabetine dayn-
nomom~M-od-!-" P^ Vnn-ndı h^r^î hususi ve muci
zevi tedbir düşünülmüştür? Öğrenmek isterim. 
ErpğH D ^ ı ' r - Ofdik Fabrikalar'nm mamulle
r i n d T? liiVnio-^olçi berfp^i mamulla^den ne 
kadar yüksek fiyatla satılmak istendiği veya 
maliyeti yüksek olduğu hususuna a.'t kanun ve 
ondnn doksan zararlara ait kanun yakımda gele
cektir. Bu hususta bu yüksek maliyetin ne 'de
mek olduğunu arza çalışacağız. 

§imdi bu maksatla bir kısım sanayimizi feda 
etmeyi göze alsak dahi, öyle ya birtakım mallar 
gelecek, geniş bir liberasyon uygulamasına baş
latmak için halen sıfırın altıda bir seviyede 
'bulunan döviz kaynaklarımızda nasıl bir ge
lişme olacaktır? Bilindiği gibi bundan pek kısa 
•bir zaman evvel faizi 3,7 veya daıha fazla olan, 
yani ağır bir oranda olan dcıvizi yani ecnebi 
parayı, E. M. T. den nasıl aldığımızı ve onunla 
nasıl en âcil ihtiyaçlarımızı karşıladığımızı ve 
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binnetiee döviz stoklarımızın ne halde bulundu
ğunu bilmiyen kimse yoktur. Hatırlatmaikta 
fayda görüyorum. Şimdi, Ortak Pazara geçiş 
döneminde; .geçişte döviz durumumuzun bu 
halde bulunduğu bir sırada liberasyon sistemiy
le nasıl ithalât yapacağımızı tâyin etmek, kes
tirmek, bunun çaresini bulmalk büyük uzman ve
yahut dehakâr siyasilerin harcıdır, onlardan 
bunu soruyoruz. Plân tasarısı 1976 yılma kadar 
tavizli kredilere mmhtaoolacağımızı ve ondan 
sonraki dönemde ise, ıkendi deyimi ile, «millet
lerarası piyasadan .'borçlanmak» suretiyle geliş
meyi devam ettireceğimiz öngörmekledir. Dûn 
Sayın Başbakanın yaptığı konuşmada da bu 
husus belirtilmiştir. Metinde açrklJk olmamak
la beraber bu durumda dahi muhtemelen ithal 
kısıtlamalarına devam edeceğimiz var sayılmak
tadır. Bu durum karşısında, başlangıçta küçük 
hacımda bir liberaayon ömgörülse dahi, bunun 
getireceği külfet yeni borçlanmalarla karşıla
nacak demektir. 

Bu izahattan sonra, özellikle şu soruların 
cevabını öğrenmek istiyorum: 

Ortak Pazara girenken, bütün sanayi kolla
rının kurulması bahis konusu olmıyaeağına gö
re, hangi sanayiler feda edilecek ve hangileri
nin kurulmasından vaageçileccr-tir ? 

Hükümet, geçiş döneminin anahatlarım na
sıl tasarlamaktadır? 

Geçiş döneminde, sanayii gümrük yoluyla 
koruma imkânı tedricen kaldırıldığına göre, 
tedbir olarak eşit fiyata inmekten ve eşit kali
tede mal imalinden başka çare var mıdır? Bu 
teşebbüslerin âzami derecede tclkmolojikman ve 
iş organizasyonu bakımından güçlendirilmesi 
zorunlu değil midir ve bu .güçlendirme yeni 
yatırımları gerektirmez mi? Şimdi soruyorum 
bu yatırım külfeti hesaplanmış mıdır? Ve neye 
bağlı olacaktır? En az bu hususta önceden ya
pılmış bir etüdün mevcudiyetidir ki, ancak be
ni ve bütün Türik vatandaşlarını müsterih kı
lar. Ve soru olarak Hükümetten rica ediyorum, 
böylesine bir etüt hazırlanmış mıdır? Şayet bu 
kürsüden bu sorulara yuvarlak, dallıa doğrusu 
genel ifadelerle değil, bir yıl sonra Ortak Pa
zar müzakerelerine başhyacağımız göz önünde 
tutularak, açık ve seçik cevap verilmezse, doğ
rusu işin ciddiyeti ile kabili telif olmıyan bir 
yola gidildiğine şimdiden işaret etmelk isti-ye-r 
ceğim. 
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«Bu konulara lişkin «olarak bir başka durum 

şudur : 
İhracatla ilgili tedbirler sayılırken «ihracata 

'dönük bir kredi sisitemi getirilecek» ve «etkin 
bir kredi düzeni ile ihracatçıların desteklenmesi 
üzerinde durulacaktır» denilmektedir, Plân do
kümanında. Yine teşkilâtlanma durumuna de
ğinilmiş ve bu durumun gözden geçirileceği ya
zılmıştır. Ancak, teşkilâtlanmadan amacın ne 
olduğu anlaşılamamaktadır. Buna göre (ihra
catçı birliklerinin federasyonlar ve konfederas
yon şeklinde dikey teşkilâtlanması sağlanacak
tır) deniliyor. Bu ifadeden yanlızca bundan ne 
umulduğunu ve ne sağbvacağım yine öğrenmek 
istediğimizi arz etmek isterim. Böylesine bir 
politika ihracatın gelişmesi için yine aracılara 
güvenil mekte ve onların desteklenmesini öngör
mek demektir. 

Bu durum kadşısında haklı olarak şu soru 
aıkla gelmektedir: 

Üreticilerin ve üretici birlikleri olan Tariş 
Pisikobirlik, Çukobirlik gibi örgütlerin duru
mu ne olacaktır? 

Aslında çok daha geniş kütleyi ilgilendiren 
bu gruplar üzerinde durulması, hem dış ticaret
ten sağlanan kazançlardan bunları yararlandı
rılması, hem bu yolla bu grupların ihracatı ge
liştirici güçlerin sağlanması ve hızlandırılması 
çok etkili bir politika olarak görünmüyor mu, 
görünmez mi, kabul edilmez mi? Halbuki Tür
kiye'de, teşkilâtlanma yoliyle büyük ihraç im
kânları olduğu söylenebilir. (Hayvancılık ala
nında olduğu gibi). 

Bu görüşümüz, çağımızdaki eğilimlere de 
çok uygundur. Fransa'da Ortak Pazar içinde 
tarımsal ürünler sürümünü artırmak için üreti
cilerin teşkilâtlanmasını özellikle teşvik eden ve 
(Psani Reformu) adı verilen bir reform yapıl
mıştır. İtalya'da da yapıldığına dair bir' bilgi 
edindim, henüz onu tetkik edemedim. Böylece 
bir yandan üretimin büyüyen pazardaki talep 
şartlarına yönelebilmesi, öte yandan bu şartlar
dan doğan kazançların üreticilerde kalması sağ
lanmıştır. 

Acaba aynı yönde bir örgütlenme, bizde de 
uygulanmaz mı? Uygulanırsa bundan ekonomi 
zarar mı eder? Uygulanırsa üretici teşvik mi 
görür, uygulanırsa üreticinin alım kabiliyeti 
azalır mı çjoğalır mı? Lütfen bunu da cevaplan-
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dırırlarsa kendilerine müteşekkir kalacağım. 
Bizim C. H. P. olarak ortanın solu anlamında, 
anlayışında bu üreticinin ürettiği maldan âza
mi istifadeyi sağla/ması için aracı tabir etti
ği, istenirse burada rakamlarını da verebilece
ğim bir kısım insanın kârı yerine üreticinin 
kârını ilkma etmek istediğimiz artık anlaşıl
malıdır ve lütfen ortanın solunun niye nasıl 
artanın solunun ne olduğu, ne nesne olduğu hu
susunda tereddüde düşenler olacaktır, olmuş
tur oldu, Başbakan da oldu bu hususta onlara 
sözüm bittikten sonra hem sosyal adalet açı
sından, hem de bizim ortanın solu politikası 
açısından birkaç kelime ile cevap vermiyc ça-
hşacağım, müsaade buyurursanız. İşte bu hay
vancılık hususundaki örgütlenmenin üreticiyi 
irettiği maldan âzami surette istifade ettirme 
aracı olarak gelişmiş memleketlerde, Fransa 
re İtalya'da nasıl uygulandığını ifade etmekle 
kendi mensubu bulunduğum partinin ekono
mik politikasından bir örnek vermiş bulunu
yorum. Şimdi bu konuda bir diğer tema üze-
ünde birkaç söz söylemek istiyorum. İkinci 
olânm çok yerinde olarak çeşitli vesilelerle an-
1 aşmalı ülkelerle olan ticaretimizin geliştiril
mesi sorununa ve bunun sakıncalarına ve özel
likle fiyatlar üzerindeki etkisine «değinildiği 
görülmektedir. Yine bu ithalâttaki dağıtım 
sisteminin genellikle eleştirisi yapılarak, bu
nun gözden geçirileceği belirtilmektedir. Bu 
çok geç anlaşılmış bir hakikattir Türkiye'de. 
Anlaşmalı ülkelerden yardım sağlamak sure
tiyle ekonomimizde gelişmeyi tahakkuk etti
receğimizi sananların kısa dönem içinde bu 
anlaşmalı ülkelerden alman yardımlarla aslın
da ekonomiye fayda değil ne büyük zararlar 
iras edileceği ortalardadır. Bir başka tahkikat 
dolayısiyle misal olarak söylüyorum, buna de
ğin, hiç taşımadıkları için karşılığı olarak Al
man Gemi Armatörlerinin Türkiye Devletin
den, karşılıksız, hiçbir hizmet karşılığı olmı-
yarak para aldıklarının sebebini araştırdığım 
zaman, karşıma bu parayı anlaşmalı ülke Kon
sorsiyum ve saire olduğu için Almanya, diğer 
bir krediyi vermek için önce bizden almayı 
şart koştuğuna bağladım, bağlandığını gör
düm ve anladım ki anlaşmalı ülkelerle yapı
lan alış verişler, dış yardımlar şunlar bunlar 
aslında yardımı veren ülkenin lehine işliyor, 
alan ülkenin aleyhine işliyor. 
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•Bunu uzun uzun tafsil etmek vaktinizi ala
caktır, ,o itibarla biraz sonra üzerinde birkaç 
söz edeceğim, belki sizi aydınlatmış olurum 
Ama plânın bu anlaşmalı ülkelerle olan ticari 
•münasebetlerimizin gözden geçirilmesi bu ve bu
nun sakıncalarının giderilmesi gibi, fiyatlar ba
kımından birtakım tedbirleri öngörmesini, şük
ranla karşılıyorum ve plâncıları- tebrik ediyo
rum. Dağınık ve düzensiz sistem içinde bir kı
sım sözde ithalâtçılarım da ülkemizin dış tica
retine çok büyük zararlar verdikleri aşikârdır. 
Bilindiği gibi bu anlaşmalı ülkelerin ve diğer 
ülkelerin yurdumuzda temsilcileri vardır, bir 
nevi ticaret ateşeleri vardır. Bunlar ataşeden 
ziyade temsilcidir. Ve çoğu Türkiye'de fiilî te
keller kurmuşlardır. Bu ülkelerin temsilcileri
nin Türkiye'de kendi ülkeleri lehine ekonomik-
man tekel kurduğu hususunda gazetelerde çok 
geniş malûmat yer almıştır. Şimdi 'gazete ma
lûmatıdır diyerek inanılmamazlık etmiyoruz, 
ama böylesine bir tekelin kurulduğu veya var
lığı bizim de bildiğimiz bir gerçektir. Fakat 
buna Hükümet ağzından bir cevap olarak bir 
öneri bir teklif öneri, bir teklif bir tedbir işi
tirsek çok memnun olacağımızı arz ediyorum. 
Şimdi bugünkü bu dağınık sistem içinde dış 
ticaretimizin idare idame edilmesinden kurtul
ma çarelerinden bir tanesini, şurada dile ge
tirmek istiyorum: Biraz yukarıda ifade etti
ğim gibi, ticari temsilcilerin yurdumuzda eko
nomik kararları, ticari kararları tek başlarına 
aldıkları yani bir tek karar merkezi halinde ça
lıştıkları aşikârdır. Buna mukabil ihracatçılar 
ve ithalâtçılar Türkiye'de yani Türk ihracatçı
ları ve ithalâtçıları dağınıktır ve bu, çok ka
rar merkezi var demektir. Şimdi bu Türkiye'de 
dağınık olan ihracatçı ve ithalâtçı kimselerin 
çok karar merkezi halinde çalışmaları, tica
ret yapacakları ülkelerin mümessilleriyle veya 
kendileriyle yani o ülkelerde rekabet yapa
cakları halde, kendi aralarında rekabet düş
müş olmaları, düşmekte olmaları, dış ticareti
mizde büyük olumsuz neticeler husule geti
riyor. Biz bu dağınık karar merkezleri halinde 
çalışan ithalât ve ihracatçıların birbirleriyle 
rekabet halinde bulunmalarını önlemek ve tek 
karar merkezi haline getirilerek pazarlık gü
cümüzü artırmak bakımından bunların örgüt
lenmesine taraftarız. Şimdi bu durumları göz 

önünde tuturak plândaki ilkelerin gerçekleş
mesi için anlaşmalı memleketlerle olan tica
retimizi tek elden yürütecek bir kuruluşun sü
ratle gerçekleşmesini ve bu hususun plânda 
yer almasını ve Hükümetin de bu önerimizi 
kabul buyurmasını istirham ediyoruz. Baş
ka bir alternatif düşünüyorlarsa onu da öğren
mek istiyoruz. Anlaşmalı ülkelerde olan tica
retimizi tüm olarak düzenlemek imkânına sa-
hibolacağı için, bu kuruluşun bize sağlıyaca-
ğı yararları şöylece sıralamak mümkün olacak
t ır : Bu örgütlenme tahakkuk ettirildiği tak
dirde, uzun vadeli kararlar alacaktır, uzun 
vadeli bağlantılar yapabilecektir, ve dış ünite
lerin ticaretinde görülen katılığı giderecektir, 
bu suretle ticaretimizin lehine gelişme sağlı-
yacaktır. Karşı taraftaki tek karar merkezinin 
karşısına, Türkiye bakımından da tek bir ka
rar merkezi çıkacağı için, ticaret protokolleriy
le sağlanamıyan pazarlık gücümüz artmış ola
caktır. Bugüne kadar basma akseden ve var
lıkları muhakkak olan çeşitli suiistimaller de 
önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir nebze de 
dış yardım ve yabancı sermaye konularına 
değinmek istiyorum: Az gelişmiş ülkeler için 
2 nci Cihan Harbinden sonra, bilhassa 1950 
lerde yardım mı, ticaret mi sorusu tereddüt
süz yardım şeklinde cevaplanıyordu. Yani az 
gelişmiş ülkelerin kalkınması için 2 nci Ci
han Harbinden sonra acaba bu ülkeler ticaret
le mi kalkınsınlar, yoksa dış yardımlarla mı 
kalkmsınlar gibi bir suale tabiî ki yardımla 
diye cevap veriliyordu. Çünkü halk bunu or
tamında büyük sanayi ülkelerinin birtakım 
doktrinlerle Ttuman doktrini v.s. Marşal Yar
dım Plânı v.s. gibi doktrinlerle az gelişmiş ül
kelere yardım vermek, imkân sağlamak sure
tiyle onların kalkınmasını mümkün hale geti
receği kanısını uyandırmıştı ve o zaman ki 
az gelişmiş ülkeler de ticaret mi yardım mı 
sorusuna; yardımı, kolay, rahat, külfetsiz olduğu 
İçin, kabul etmişlerdi. İşte bu sual sorulmuştu 
ve o sual de yardım şeklinde cevaplandırılmıştı. 
Aynı soruya ise 1960 larda ve hattâ bugün az ge
lişmiş ülkeler yeni bir cevap aramak zorunluğu-
nu duymaktadırlar. Bu acaba niçin? Bu soru Bir
leşmiş Milletler Sosyal ve Ekonomik Komisyonu
nun 39 ncu birleşiminde şöylece cevaplandırılmış-
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tır: 1960 larda- ve hattâ 1965 lerde yardım yeri
ne ticaret lâzımdır. Yardımın, az gelişmiş ülke
lerde ekonomik kalkınmayı sağlamadığına dair 
delil olarak Birleşmiş Milletlerin Sosyal ve Eko
nomik Komisyonunun 39 ncu Birleşimindeki ka
rardan bir pasaj okumama müsaadenizi rica edi
yorum. Bakınız ne diyor o pasaj: «Yerilen yar
dımların şartlarında, son yıllarda bir yumuşama 
olmasına rağmen, az gelişmiş ülkelerin ekonomik 
kalkınmaları, kaynaklarını dış borçların ödenme
sine tahsis etmeleri dolayısiyle tehlikeye girmek
tedir.» Bu, Birleşmiş Milletler Sosyal ve Ekono-

Yıl Dış borç faizi Anapara taksidi 

1962 29,3 milyar dolar 97,3 milyar dolar 
1965 28,0 » » 187 » » 

(Milyar değil, milyon olması lâzım sesleri.) 
Affedersiniz, biraz evvelki konuşmamda söyle

diğim milyar kelimelerinin hepsini milyon olarak 
tashih ederim. Kusura bakmayın, yoruldum da 
ondan. Mamafih, milyar dediğimiz sözü, eğer 
10 la çarparsanız, Türk lirası olur, o da büyük 
'bir yanlışlık sayılmaz. 

BAŞKAN — Biri on misli biri bin misli. 
(Yanlış yazmış sesleri.) 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) —• Türk parası da aynı şey, do
ları 10 a vurursanız milyar olur. 

BAŞKAN — Milyon onla çarpılırsa milyar 
olmaz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Hayır efendim milyon diye 
tashih ettim Sayın Başkanım. (Mİ.) yazmışım. 

Şuna da yeni tesadüf ettiğim bir kaynaktan 
da bir misal vereceğim : 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, yeni bir konu
ya girmeyin, bu konuyu bağlayın. Çünkü mesai 
zamanımız bitmek üzeredir. 

• « —' 

inik Komisyonunun 39 ncu Birleşiminde cereyan 
eden müzakereler sonunda verilen kararın bir pa
sajıdır. Kimsenin kızmaya hakkı yok yani. 

Bu ülkeler, bilhassa anapara taksitlerinden 
çök hızla artan faiz yükü altında ekonomik kal
kınmalarını olduğu kadar, ekonomik bağımsızlık
larını da, alacaklı ülkelerin ellerine teslim etme
ye başlamışlardır. 

Bu konuda Türkiyemizin durumu, yukarıdaki 
tanımlamadan pek ayrı gözükmemektedir. 1962 -
1965 yılları arasındaki durum şöyle idi : 

Faizin ihracata Yıllık taksit 
oranı yıllık toplamı 

6,6 126,6 milyar dolar 
11,1 -215,0 » » 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Devam etmek şartı ile. 

BAŞKAN — Tabiî pek tabiî, saat 15,00 te yi
ne bu konu ile görüşmenize başlarsınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu konuda yeni elde ettiğim bir kaynaktan da mi
sal vermek istiyorum, Sayın Başkanın nazik ikaz
larına uyarak, mesai saatinin bittiği şu anda ko
nuşmamı burada kesiyorum. Fakat kaldığım yer
den devam etmek ve bildiğimi konuşmak şartıyla 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın C.II.P. Grupu adına Fik
ret Gündoğan Bey görüşmelerine öğleden sonra 
devam edecektir. 

Birleşime saat 15,00 te devam etmek üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

im ı • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Sadık Artukmaç (Yozgat 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

O. H. P. Grupu adına Grup sözcüsü Sayın 
Fikret Gündoğan görüşmelerine devam etmek 
dizere buyurun. 

Sayın Sözcü, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Efendim tatbikatımızın bir hususunu daha arz 
edeceğim. Gruplar adına birer kişi görüştük-
/ten sonra, tatbikatımız gereğince, kişisel gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunan al
ttı sayın üyeye söz verdikten sonra tekrar grup
lar adına söz venilec ektir. Bu hususu tavzih 
ederim. Tatfbifcaltımız bu merkezdedir. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 

O. H. P. GBÜPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Değerli arkadaşlarıım, 
muhterem Başkanım, ara vermeden önce yap
tığım konuşmama devam etmek üzere müsaa
denizi istirham ediyorum.' 

Hatırlanacağı üzere, ara vermeden evvel az 
ıgeliişmiş memleketler ülkeleri için İkinci Cihan 
Harbinden .sonra bilhassa 1950 lerde yardım 
mı ticaret mi sorusu tereddütsüz yardım şek
limde cevaplanıyordu, demiştim. Ve yardımın 
bir ekonomik kalkınmada pek büyük rahatlık 
sağlıyacağı mahiyeti itibariyle o tarihlerde bil
hassa büyük endüstriyel ekonomiye sahibolan 
ülkelerin birtakım dofctriner görüş veyahut 
plânları sdbdbiyle yardımın az gelişmiş ülke
lere akacağı mülâhaz asiyle o tarihlerde bu so
ruya böylece yardım şeklinde cevap veriliyor
du. Fakat aradan pek kısa bir zaman geçtik-
(ten sonra, aşağı yukarı 10 - 15 yıl zarfında 
bu yardım yoluyla az gelişmiş ülkelerin kal
kınmasının mümkün olup olmadığı, yahut yar
dımların az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına ne 
miktar katkıda bulunduğu hususu elbette iki, 
modern dünyada ve tabiî aız gelişmiş ülkelerde 

tetkike tabi tutulmuş ve 1960 1ar yahult 1965 
lerde yardım ile kalkınmanın mümkün olmadı
ğı ve yardımın kalkınmayı destekleyici mahi
yette bulunmadığı, aksine köstekleyici bir et
ki yaptığı açıkça ortaya çıkmıştır, demiştüm. 
Ve bunun böyle olduğu, yani benim biraz "ev
vel arz etfctiğim hükmün doğruluğunu Birleş
miş Milletler Sosyal ve Ekonomik Komisyonu
nun 39 ncu Birleşiminde cereyan eden muza* 
kerelerde şöylesine bir pasajın mevcudiyetin
den bahsetmiş, okumaya çalışmıştım. Şimdi bu
radan itibaren devam ediyorum. Bu Birleşmiş 
Milletler Sosyal ve Ekonomik Komisyonunun 
39 ncu Birleşiminde yapılan görüşmelerde bu 
yardım hususunda şu pasajı okuyorum. 

«Verilen yardımların şartlarında, son yıl
larda bir yumuşama olmasına rağmen, az geliş
miş ülkelerde ekonomik ve kalkınmalar bu ül
kelerin, kaynaklarını dış borçların ödenmesine 
tahsis etmeleri dolayısiyle tehlikeye girmiş bu
lunmaktadır.» diyor. 

«Bu ülkeler, bilhassa anapara taksitlerin
den çok hızla artan faiz yükü altında ekono
mik kalkınmalarını olduğu kadar, ekonomik 
bağımsızlıklarını da, alacaklı ülkelerlin elleri* 
ne teslim etmeye başlamışlardır.» diyor. 

Birleşmiş Milletler Sosyal ve Ekonomik 
Komisyonunun 39 ncu Birleşiminde dile getiri
len bu gerçek, hakikaten bilimsel bir gerçek
tir, deneysel bir gerçektir. Filhakika bu ger
çeği doğrulıyan ve ülkemize taallûk eden bir 
tablo da şudur: 

Bu konuda memleketimizin durumu şu hal
dedir : 1962 - 1965 yılları arasındaki durumu 
ve sonra da 1968 - 1972 yılları arasındaki du
rumu sizlere rakamlar vermek suretiyle arza 
çalışacağım. 

Şimdi; 
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Dış. borç Anapara 
Yıl faiz taksiti 

1962 29,3 Milyon dolar 97,3 Milyon dolar 
1965 28,0 » 187,0 » 

Şimdi yeni elde ettiğim bir kaynaktan 
1968 - 1972 yılları arasında dış yardımların 
1 ımilyar 250 ımilyon doları bulacağını, aynı 
devrede ödenmesi gereken borçların yekûnu, 
468 milyon ve faizlerin ise 282 milyon dolar 
olımak üzere 750 milyon doların borç ve faizlere 
gideceği görülmektedir. Bu rakamlar ile dün 
Sayın Başbakanın bu kürsüden yaptığı konuş
malarda belirttiği ihracat gelirlerimiz arasında 
pek büyük bir yakınlık, aşağı - yukarı bir ımü-
savat olduğu yüksek nazarlarınızdan her halT 

de kaçmamış bulurumaıktadır. Demek ki, 1965 
te olduğu gibi bundan sonra da böyle ölacak-
ıtır ve Türkiye'miz 1965 yılında ihracat geliri
nin yarısından fazlasını borç ödemelerine tahsis 
etmek zorunda kalımıştır diyoruz. 

Faiz ertelemelerine rağmen, Türkiye'mizin 
dış borçlarının ihracata oranı, diğer az gelişmiş 
ülkelere nazaran daha fenadır. Türkiye'de bu 
oran en az % 30 un üzerindedir. 

Böylece Türkiye, bin zorlukla elde ettiği 
ihracat gelirlerinin üçte birini borç veren ül
keye derhal geri döndürmek .mecburiyetinde 
bulunan bir ülke olduğunu böylece ıbelirtımiş 
oluyoruz. Bu hal yeni deyimi ile kısır bir 
döngü yeni bir fasit daire içine düşmektedir 
ve onun içinde dolaşmaktan başka bir anlamı 
taşıımaınıaktadır ve bu kısır döngünün bu fasit 
dairenin esası da şudur: 

«Borç ödemek için, borç alınmaktan ve alı
nan borcun büyük bir kısmı tekrar dışarıya 
gitmekte bu yüzden yatırım finansmanlarında 
kullanılmak üzere yeni döviz kaynakları bul
mak, yeni borçlar bulmak gerekmektedir» işte 
kısır döngü budur. 

Biz öteden beri bu kürsüden «'hiçbir kalkın
ma çabasının, yabancı yardıma güvenerek yü-
rütülemiyeceğini ifade etmiş bir kimseyiz, bir 
partiyiz ve onun (mensubuyuz. 

Bunu Sayın Başbakan da konuşmalarında 
belirttiler. Ancak, biz Birinci Beş Yıllık Plân
da Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağımlı
lığının 1972 yılında sona erimesini temenni et-

Faizin ihracatta Yıllık taksit 
oranı yılyık toplamı 

6,6 126,6 Milyondolâr 
11,1 215 000 » 

mistik. Hedef olarak almıştık ve bu yolda ge
rekli politikaları da plân dokümanına koymuş 
bulunmaktaydık. Fakat bu plânın bütün dönem 
boyunca bizim partimiz tarafından uygulan
maması hasabiyle maalesef dış kaynaklara ba
ğımlılık 1972 de sona erememiş, bugün ikinci 
plân dokümanından anladığımıza göre bu ba
ğımlılık 1972 den 1975 e kadar uzatılmış, hattâ 
eğer ikinci plân dokûmanmdaki rakamlara 
bakarsanız, artma hızına bakarsanız, bu 1975 
,te dahi mümkün olımıyacaktır. 1980 lerde, hattâ 
daha ileriki tarihlerde yine Türk ekonomisi 
dış kaynaklara, yardımlara ve borçlanmalara 
muhtaç bir halde kalacaktır. İşte böylesine bir 
sürece hâ'kim olacak, böylesine bir süre devam 
edecek ise Türkiye'de kalkınma istenilen he
defe varamayacaktır. Türkiye'de kalkınma de
mek caizdir ki, hemen hemen mümkün olmıya
caktır. Çünkü bir 'ekonominin dışa bağlılığının 
uzun süre devam etmesi ve bu bağlılığın o eko
nomiye tahmil ettiği, yüklediği külfetler devam 
ettiği müddetçe o ekonomide kalkınma, o eko-
nemide büyüme ve genişleme -binnetice onun 
neticeleri olarak sosyal adalet, gelir dağılımın
da, bölüşümünde farklılıkların azaltılması 
bütün o ülkede yaşıyan insanların medeni ih
tiyaçlarından, yaşama araçlarından faydalan
ması mümkün olamayacaktır. Daha büyüğü, 
daha mühim bir tehlikesi de o ekonomi, dış 
ekonomilere bağlı kalacaktır. O takdirde o 
ülke daima dış ekonomilerin kendisine müsaade 
ettiği nisbette gelişecektir. Müsaade ettiği 
yerlerde gelişecektir. İstemediği, arzu etmedi
ği yerlerde gelişme kaydetaıiy e çektir ve böy
lece ekonomi bütün' olarak kendisine yeterli 
hale ve devamlı, sürekli, hızlı ve dengeli bir 
süreç haline gekniyecektir. Bir otomatizim 
kazanamıyacaktır. Bağlı ekonomilerin ise akı
betinin o memlekette yaşıyan insanlara fayda 
sağlamadığı yüz yıldan beri Cenubi Amerika'
da, G'üney Amerika'da uygulana gelmekte olan 
bu bağımlılığın bu o ülkeyi hâlâ çok az geliş
miş bir ülke halinde bırakması ile sabittir. 
Onun için bir münakaşa açmanın dahi gerek-
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sizliğine kaanikn. Yalnız hakikati teslim etme
lidir. Bundan bir an evvel kurtulmanın çaresi 
aranmalıdır. Öyle zannediyorum ki, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve Başbakan, dış 
ekonomilere bağımlı kaşımızı yahut dış borç
lara, dış kaynaklara ımuhtacoluşumuzun da
ha uzun sürelere yayılan asını, yalnız finansman 
eksikliklerinden ve ekonomiyi bir an evvel kal
kınma hedefine ulaştınmak, ulaştırmanın iç 
kaynaklarla mümkün olmamasından, mümkün 
olmaması sebebiyle istememektedir. Yani bu 
bağımlılığın, kaynaklara, dış kaynaklara, dış 
yardıma ihtiyacın uzun süreye yayılmasını iste
mesi yalnız bu eksiklikten değil, kanım o ki, 
Muhterem Başbakan nasıl olsa bize; müttefik
lerimiz yahut beraber olduğumuz ülkeler borç 
vereceklerdir, niye bundan müstağni kalalım 
niçin kendimizi sıkıntıya sokalım, gibi benc< 
ekonomik olmıyan ve ekonominin o ülkenin 
ekonomisini 'bağımsızlıktan kurtanmıya yara 
mıyan bir düşüncesinin tesiriyle böylece ha
reket ediyor ve plânlama da maalesef buna 
uyuyor. Bunun ciddî mahzurlarını biraz evvel 
anlattım. 

Bize başkalarının borç venmesi mümkün
dür. Ama borçların mahiyetinin ne olduğunu 
burada verdiğim rakamlar göstermiştir. Ağır 
faiz, kısa vadeli kredi bir de verilen borç mu
ayyen ekonomilere sarf edilmek üzere verilmek 
gibi bir memleket ekonomisinin başka sahalar
da gelişmesini önleyici, dolayısiylfe memleketin 
ekonomisini kendine bağlı bırakıcı bir halde 
tutması bakımından bize daha uzun süre yar
dım yapacaklarını hesabederek, daha uzun sü
reler yardım almayı kaibul edici bir Plânın mem
lekete hayırlı olmıyacağı kanısındayım. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanın Cumhuriyet Senatosu toplan- I 
ti salonunu teşrif buyuran Şah ve Sahbanu Peh- j 
levi'ye hoş geldiniz söylevi. ' 

BAŞKAN — Bİr dakika Sayın Gündoğan, 

3. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — İkinci Be.? Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dai
ma öyle zannedersiniz,. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Deva'mla) — Sayın İskerMer Cenap Ege, 
zatıâliniz Komisyon üyesisiniz. O vazifeyi ifa 
etmek.... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Hatip 
ve Sayın Karma Bütçe Komisyonu Başkan Yar
dımcısından. Karşılıklı konuşmıyalım. Sayın 
Fikret Gündoğan hakikaten bizim kulağımıza 
Başkanlık Divanı olarak gelmiyen kelimelere 
kulağımızı vermemenizi istirham edeceğim. 
Çok rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Özür dilerim. 

Şimdi, hiç unutmamak lâzımdır ki, Iher fi
nansmanın bir maliyeti vardır. Dış borçlanma
nın maliyeti ise, yalnız bir miktar fazla para 
veya fedakârlıktan ibaret değildir. Dış borç
lanma bir taraftan kalkınmayı zorlaştırır, diğer 
taraftan ekonomik bağımsızlığı tehlikeye düşü
rür demiştim ve bunun üzerinde ısrar ediyorum. 

Acaiba dış borç alırken borç verenlerin bu 
paraları hangi ekono'mik faaliyetlerde kulla
nacağımızı önceden belirliyen sarflarını kabul 
etmesek bize borç vermezler mi, bu yol hiç de
nendi mil Bu bir. 

Acaba yine borç alırken faiz haddi ve 
amortisman süresi! bakımından finansman mali
yetini yükseltici unsurlardan arınmış 'bir borç 
almamız mümkün mü? 

Şimdi meseleyi şöylece 'bir cümle ile hulâsa 
etmek mümkündür : Öyle anlaşılıyor ki, biraz 
evvel Birleşmiş Milletler Sosyal Kurumunun 
toplantılarında... 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dost ve kardeş İran Şahı ve Şalhlbanu Senato
muzu ziyaret etmektedirler. Kendilerini Cum
huriyet Senatosu adına saygı ile selâmlarım. 
(Şiddetli alkışlar) 

İŞLER (DEVAM) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
konuyu 1 0 - 1 5 yıllık süreler içinde ele almış 
olduğumuz takdirde şöyle bir neticeye ulaştı
ğımız görülüyor : 
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Denebilir ki, gelişmiş ülkeler bir elle verdik
lerini iki elle geri almak çalbası içindedirler. 

Yalbancılarm dış yardım politikaları, daha 
ziyade kendi ekonomilerinin çıkarlarına yarıya-
cak biçimde az gelişmiş ülkelere 'dikte edilmek 
olduğu da bir gerçektir. Bizce, dış yardım po
litikası temel sanayiin kurulması amacına yö
neltilecek bir biçime sokulmalıdır ve sanayiin 
anakaynağı olan Tarımsal reformlar yolunda 
dahi kullanılmalıdır. Büyük kısmı itibarı ile 
'de kamu se'ktörüne tahsis olunmalıdır. Ancak 
bu takdirde dış borçlanmalardan dış yardım
lardan memleket ekonomisini daiha az bağımlı 
Mr hale getirmek ve memleket ekonomisinde 
hızlı ve dengeli bir kalkınmayı sağlamak müm
kün olabilir. Aksi takdirde o ekonomi, dış kay
naklara bağlı olmakta devam eder. Muhterem 
arkadaşlarım, dünya milletlerinin bugün uygu
laya geldikleri demekte hata bulmadığım poli
tikaları hepinizin malûmudur. Bilhassa çok ge
lişmiş memleketler, gerek kendi ülkelerinde ya-
şıyan vatandaşlarının hayat seviyelerini gittik
çe artan bir hızla yükseltmek ve gerekse üretim 
süresinin devamını, üretimin devamını sağla
mak için daima pazar aramakta, daima bağım
lı bir ekonomi yürütmekte, yani başka millet
lerin ekomomisimi kendisine bağlı bırakmakta 
fayda görmektedir ve bir bakıma, onların acı
sından bakılırsa meseleye, doğrudur da. Şimdi 
Türkiye olarak böylesine bir 'bağımsızlığının 
içine, bir zararın içine düşmenin çarelerini ara
mak elbette'ki vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım biraz da yabanc1 

sermaye konusuna değinmek isterim, bir cümle 
ile, İkinci Beş Yıllık Plânda yaibancı sermaye
nin, yabancı özel sermayenin memleketimize bü
yük mikyasta gelmeyeceğine dair rakam1!arı gör
mek, doğrusunu söylemek lâzımgelirse, beni 
mensıib olduğum partinin ekonomi politiği açı
sından memnun etmiştir, ikinci Beş Yıllık Plân 
yaibancı özel sermayeden büyük bir yardım bek
lememekte, başka bir tâbir ile İkinci Beş Yıllık 
Plân yabancı özel sermayenin bu memlekete 
büyük mikyaslar içinde akmıyacağını ifade et-
metkedir. Bu, öyle geliyor ki, İkinci Beş Yıllık 
Plânı bu suretle düzenlemeye sevk eden iktida
rın arzusundan ziyade, hatdı zatında yabancı 
özel sermayenin kendi içinde cereyan eden ka
nunların zorunlu bir neticesi olarak böyle ol

muştur. Yani yabancı özel sermaye ne kadar 
teşvik edici tedbirler koyarsanız koyunuz di
yebilirim, şimdi görülüyor ki. son zamanlarda 
başka memleketlere kolay akmıyorlar. Çünkü 
kendi mantığı içinde ya'bancı sermaye bu akı
şı azaltmaktadır. Neden mi? Bir defa ne de ol
sa millî sermaye, ulusal sermaye, içerde bü
yüyor. Yahancı özel sermaye içerde, hangi ül
keye gidecekse ulusal sermayenin büyüdüğünü 
elbette biliyor ve görüyor. Bir noktada çatı
şacaklarını hesaibediyor. Böylesine tehlikeli 
'bir durumu göze a imayı uygun bulmuyor. Zan-
nım o ki, ulusal sermaye ile yabancı sermayenin 
bir memlekette bir biri ile zıtlaşacağı gibi bir 
tabiî oluşumu ve gelişim, yabancı sermayeyi o 
memleketlere fazla •akıtmıyor. Ya/bancı serma
ye geliyor ama şunu istiyerek geliyor! Bir ke
re kendisine en kısa zamanda amorti edebile
cek yüksek kâr oranı varsa geliyor. Her türlü 
riskten korunacak garantiler istiyor ve gelir
ken de lisans ve patent hakları ve diğer o gay
rı maddi haklarını yüksek değerle getirmek is
tiyor. Nihayet geldiği ülkede o mevzuda tekel 
kurmak istiyor. Bu, 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güridoğan. 
Sayın Dost ve kardeş İran Şahinşahı ve Şe'h-
banu Senatomuzu terk; etmektedir. (Alkışlar) 

Devam buyurun Sayın hatip. Teşekkür ede
rim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOGAN (Devamla) — Bu mevzuda montaj 
sanayii, lâstik sanayii ve bilhassa- gıda sana
yiinde Türkiye'de yabancı sermayenin bu ga
rantileri ve bu tekelleri kurmak üzere olduk
ları ve hattâ bâzılarını kurdukları artık bir 
gerçek olarak ortada durmaktadır. 

İkinci 5 Yıllık Plân da özel sermaye yatı
rımlarından elde edilen kârların Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanunu gereğince kâr trans
ferlerinin düşük mikyasta olduğunu görmemiz, 
filakika bizi memnun etmesi lâzımgelir, ilk 
bakışta. Ancak tetkikatımız onu göstermiştir 
ki, yabancı özel sermayenin kâr transferi hu
şunda gittikçe azalan nisbetlere yahut, kâr 
transferi nisbetlerini çoğaltmaması, kâr etme
diğine veya kârlarını dışarıya transfer etmek 
istemediğine delil değildir. Aksine gittikçe ge
lişmek, o sahada yayılmak ve tekel kurmak için 
ek yatırımlarda bulunduğu aşikâr olmuştur. 
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Bu itibarla yabancı sermayenin kâr trans
ferinde az bir miktar kârı transfer yoluna git
mesi, aslında kârın ne azlığından, ne de kâr 
transfer etmek istemeyişinden değil. Ama bu
lunduğu sahada tekelleşmek ve ek yatırım yap
mak amacına matuftur. 

Yabancı sermayenin Türkiye'de dikkatle 
izlenecek bir tarafı vardır : Tekel kurması, ga
ranti istemesi, kendisini çabuk amorti etmesi, 
diğer garantilerden başka; yabancı sermaye, 
hammaddesi ithal malı olan sanayi dallarına 
daha çok yatırım yapmayı tercih etmesidir. 

Bu, Türkiye'de hammadesini dışarıdan te
darik ettiğimiz sanayilerin kurulmasının, sa
nayileşme politikamıza binnetice millî gelirimi
zin dış kaynakalara bağlılığımızı azaltması ba 
kımmdan ehemmiyetini belirtmek isterim. 
Hammaddesi ithal malı olan sanayi dalma 
yardım yapmayı tercih eden yabancı ser
mayenin, bu memlekete büyük mikyasta dö 
viz sarfını ve dış ticaret ödeme dengesinde 
bu memlekete büyük yükler yükliyeceğini 
unutmamak lâzımdır. Onun için Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununu tekrar ele almak 
yatırımlarının Türk ekonomisinin muhtacol-
duğu sahalara, yönelmesini sağlamak, böylece. 
Türk ekonomisini hakikaten istiyorsak bir sa
nayi devrimine, o araçlardan da faydalanarak. 
ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde 
bizi daima kendilerinin bağlı olduğu ülkenin 
'ekonomisine tâbi ekonomiler haline getirmek
ten öteye bir fiyatları olmıyacaktır. Nite
kim lâstik, plâstik, ilâç ve kimya sanayiine. 
elektrik aletleri sanayiine neden fazla yatı
rım yapıldığını anlamak gayet kolaydır vo 
bu sanayilerin Türkiye'de ifade ettikleri eko 
nomik mâna her yönü ile sanayiin yönelmes5 

gereken hedefler bakımından, işte, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, hammadesinin dışarıdan 
ithal edilerek getirmek bakımından, tekelleş
mesi bakımından ve saire bakımından, bü
tün bu ekonomik sakıncalarından uzak, fakat 
kendi lehlerine bir yatırım olduğunu düşün
mek ve bunu daima göz önünde tutmak lâ
zım. Yabancı sermayenin yatırım yaptığı alan 
larda imal ettiği ürünleri ihracetmek ile görev
lendirilmeleri ve hattâ hesabını ben şurada. 
şu anda yapmış değilim. Ürün istihsallerinin 
muayyen bir yüzdesinin zorunlu olarak ihraca 

ayrılması ve ihracını o sermayeyi yatıranların 
yapmasını zorunlu kılan birtakım ekono
mik tedbirlerin alınması şarttır. Bu, Muhterem 
Başbakanın «sanayi mamulü ihracetmeliyiz» 
şeklindeki önerisine, arzusuna da zannederim 
uygun düşer ama ben Muhterem Başbaka
nın önerisine uygun düşsün diye değil Türk 
ekonomisinin yararına olsun diye bunları söy
lüyorum. Destek oluyorum demek istiyorum. 

Bu yabancı sermaye hususunda bir noktaya 
daha değinmek istiyorum. Son zamanlarda ga
zetelerden ve di^er malûmat kavnakl arından 
edindiğimiz haberlere göre yabancı sermaye, 
getirdiği sermayenin pek küçük bir kısmını, 
çok çok küçük bölümlere ayırarak halka, ver
mek, satmak suretiyle onları, o yatırım dalın
da hissedar yolunu tutmuşlarıdır. Bu birden 
bire eh. halk da artık yatırım yapmaya işti
rak ediyor, halk da sanayide sermaye sahi
bi oluyor, daha uzatarak sermaye piyasası te
şekkül ediyor gibi bir görüntü vermek ama
cına doğrulma gibi gözüküyor. Ama aslında 
o değil, çünkü kendi sermayelerinden böldük
leri kısım çok az olduğu gibi, o sermayeyi kü
çük parçalara bölüp halka dağıtmaktaki mak
satları halkın yatırımlara yönelmesini sağla
mak değil, ama o senetleri, yahut o payları elin
de tutan halkı, memleket efkârı umumiyesi 
içinde bir menfaat grupu olarak, sonra ileride 
belki bir baskı grupu olarak, belki onların ko
paracakları vaveyla ile yabancı sermayeyi ik
tidarların hoş görmesini sağlamak maksadına 
matuf olduğuna inanıyorum, çünkü aksi tak
dirde bu kadar küçük parçalarla bir memle
kette insanların yatırım yaptıklarını kabul et
mek ve sermaye piyasasının teşekkül ettiğini 
kabul etmek gibi zayıf bir ekonomik düşünce-
ya bağlı kalınmış olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının çok mühim saydığımız bir 
noktasına daha değinmek istiyorum. O da bu 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yıllık yüz
de 7. kalkınma huzma ulaşacak bir gelişmede 
ve bunun yanında da dış kaynaklara dağınıklık
tan kurtulmak gibi iki anahedefin dışında Türk 
ekonomisinin veya Türk toplumunun muhta-
colduğu diğer hedeflere yönelmemiş bir plân
dır. özellikle sosyal adalet tedbirlerini sos
yal adaleti sağlıyacak politikaları ihtiva etmi-
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yen bir plân dokümanıdır. Sosyal adalet bu 
plân dokümanı için bir hedef değil, bir nevi ne
tice gibi alınmaktadır, öylesine ki, o sosyal 
adalet neticelerinin, bu iki hedefin yüzde 7 
kalkınma hızı, dış kaynaklara bağlılıktan kur
tulma tahakkuk ettiği zaman o sosyal adale
tin, Türk vatandaşlarına nasıl intikal edece
ğini anlamak çok güç. Ama diyelim ki, böyle 
bir felsefe içindeler. Kanaatim şu: Sosyal ada
let Öyle hedef alınmadan, mühim bir hedef 
alınmadan, en az yüzde 7 kalkınma hızı gibi, 
ana hedef, temel bir hedef alınmadan tahak
kuk ettirilmesi kolay bir sosyal hareket değil
dir. Sosyal adalet öyle sanıldığı gibi sadaka 
dağıtmak da demek değildir. Yine sosyal ada
let sanıldığı gibi şartları ne olursa olsun, şu
rada ve burada bir insanın başını sokacağı bir 
deliği, bilmem üzerine giyeceği bir çulu, çapu-
tu bilmem hangi.. (A. P. sıralarından «çulu kim 
giydi» sesi) ben giydim, evet uzun seneler giy
dim evet. Bilmem işte 40 yılda bir belediye dok
toruna gitmesi, efendim veya belediyelerin fa
kirlere yardım faslından ilâç alması mânasına 
gelen bir ülke değildir. Sosyal adalet, 20 nci 
asrın hattâ, hattâ 19 ncu asrın, sosyal adalet, 
20 nci asrın, bütün insanları tarafından büyük 
bir devrim anlayışı içinde artık insanca yaşa
ma haysiyetinin korunmasını anlamış da ve her
kesin bir toplum içinde yaptığı işin değerinin 
kendisine intikali anlamında ve herkesin kader
cilik dışında alınacak birtakım sosyo politik 
tedbirler, ekonomik tedbirlerle herkesin işinin 
değerini, hiç değilse insan olma haysiyetine 
yaraşır derecede alması anlamına gelir. Sosyal 
adalet, 28 milyon insanın serbestçe iş görme
si, iş tutması serbest teşebbüs halinde telâkki 
edilmesi ve binaenaleyh 28 000 000 insanın yap
tığı işten veya yapamadığı, elde ettikleriyle ye
tinmesi, işte adaletin de böyle sağlanacağı, bun
dan başka nasıl adalet olacağı, bir adam 5 dö
nümlük bir tarlada karısiyle, çoluğuyla çocu
ğuyla taşlık bir tarlada tosbağalık bir tarla
da sabahtan akşama kadar çalıştığı takdirde 
karnını, doyuramazsa, e, bu hususi bir teşeb
büstür. Bu kadar muvaffak oluyor o kadar yi
yecektir demekle yerinilecek bir ülke değil
dir. Sosyal adalet, eğer yine Sayın Başbakanım
dan ilham alarak söylemek istiyorum, bir mem
lekette 28 milyon insanın rahat iş tutması... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan 28 000 000 
milyon değil efendim, 1965 sayımına göre nü
fusumuz 32 000 000 dur. 4 milyon fazla. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Efendim, bu kadar müte
şebbis var demek istiyorum. 

BAŞKAN — 28 milyon müteşebbis mi efen
dim. özür dilerim efendim. Ben Türk Milleti 
olarak sanmıştım. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Evet ihtiyar ve çocuk
ları da Başbakanım saymaz herhalde bu
nun için de söylemiyorum 28 milyon diye. 
Eğer bu sosyal adalet böylesine bir ka
dercilik, böylesine bir Laisse Pase-Lais Fair 
diye tâbir edilen ekonomide bir böyle taban, 
bir kurt hayatı içinde, gemisini kurtaran kap
tandır gibi bir anlam içinde değerlendirilmeye 
kalkılırsa buna sosyal adalet filân denmez ve 
müteşebbis bu kadar buldu, şu kadar buldu 
demek doğru olmaz. Sonra başka bir şey daha 
vardır, sosyal adalet ne demektir dediler, sor
dular cevap vereceğim E, peki 28 milyon in
san, hususi teşebbüs sahibidir güzel kabul öyle 
anlaşıldı kazançları ne olursa olsun, şartları ne 
olursa olsun, gelir dağılımları ne olursa olsun, 
toprak dağılımı ne olursa olsun biran için ka
bul ediyorum çoluğunu çocuğunu kadınını bı
rakıyorum peki bir taraftanda bu memleket sa,-
nayileşecektir, sanayileşmesi 'gereklidir. Sana
yi toplumu haline gelmesi lâzımdır. İşte onun 
için çalışılıyor denmektedir. 

Öyle ise bir vakıa ile karşı karşıya kala
caksınız o takdirde büyük bir işçi kütlesi bu 
memleketin en büyük nüfusunu teşkil edecek 
demektir, öyle ya çok fabrika kuracaksınız, 
çok sanayileşeceksiniz, çok insan işçi olacaktır. 
İşçilerin de hususi teşebbüs sahibi sayıldığına 
ben hiçbir kitapta rastlıyamadım. 

Ama efendim işçi işçiliği tercih etmiştir, 
patron patronluğunu, hayır efendim. Hiç kim
se bir tercih yüzünden işçi olmaz, hiç kimse 
tercih yüzünden patron olmaz. İnsanın üzerin
de, kabul ediyorum, yaratan ondan sonra tabiat, 
ama onlardan da etkili nerede ise toplum şart
ları diye; tarihî toplum şartları diye, kıramadığı 
aşamadığı çelikten de değil daha kavi madenden 
bir çember vardır. Hiç kimse kaderini kolay kolay; 
serbest bir ortam vardır, istediğini herkes yap-
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sın demekle, değiştiremez, kolay değildir bu. 
Bunun çaresi müteşebbisin kaç tane olduğunu 
söylemek, müteşebbis olmıyanm kaç tane oldu
ğunu söylemektir, çaresi budur, bunu biz ka
bul ederiz. Bir memlekette; patron vardır, ka
pitalist vardır fabrikatör vardır bir memle
kette, işçi vardır küçük çiftçi vardır. Çok kü
çük çiftçi vardır, ırgat vardır, yarıcı vardır, 
anlarım bunları. Ama bunlar teşebbüstür. Te
şebbüs eğer hangi sabahleyin kazmayı küreği 
omuzuna alıp zorunlu olarak bilmem nerede 
yol yapmaya gitmek ise o zaman teşebbüs. Ama 
bu teşebbüs değildir. Teşebbüs... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — İşte o söy-
liyeceğin o bizde yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Bir dakika efendim. İş
te ona geleceğim. Yaratmak istiyorsunuz diye 
geleceğim. \ 

BAŞKAN — Bizde var mı yok mu? sayın 
hatip izah edecek efendim. Lütfen müsaade bu
yurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunun 
plânla ne ilgisi var? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, toplumlarda plân aslında sosyal adalet için 
yapılır. Bir cümle ile, ne demek istiyorsunuz 
diyeceksiniz, toplumların «geleneksel yapıları 
insanların muayyen hayat biçimlerini zorun
lu olarak tercihe mecbur eder. Bu tercihler ek
seriya toprakta, gelir dağılımında, çalışma ha
yatında, fırsat eşitliğinde ve insani ihtiyaçları 
sağlamakta dengesizlik olduğu için, tarihî geliş
mesi dengesiz olduğu için, plân yapılır ki bu 
dengesizlikler değiştirilsin bu muhtelif dallar
da ve muhtelif kollarda çalışan insanların ka
derleri değişsin. İşte artık gelirleri artsın, ya
şama seviyeleri yükselsin ve insan gibi sayıl
sın ve öylesine toplum olsun ki, herkes haya
tından memnun olsun. Herkes hayatında hod
ri meydan, ortalık açıktır istiyen fabrikatör 
istiyen işçi olur. Memnun olamaz böyle şey yok 
bu vardı, geçti bu devirler. Bir vakitler böyle 
idi. Çare yoktu. Ama bugün var. Devlet sosyal 
Devlettir diye Anayasaya yazıldığı zaman iş
te bu kasdedilmiştir. Tercihi kendi başına ba
şaramadığı, yapamadığı kıramadığı kaderini 
aşarak, hamalın çocuğu hamal olur, bilmem iş-
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yır, bu kaderi aşamadığı için, gelir dağılımm-
çinin çocuğu işçi olur, yahut falan şey. Ha-
daki adaletsizleri aşamadığı için, toprak dağı
lımındaki adaletsizlikleri aşamadığı için, şu 
için bu için. Sosyal Devlet ilkesi anayasalara 
yazılır. Devlet bunu alır adeta sun'i olarak in
sanın kendi kendine başaramadığını o insana 
bahşedici tedbirler, politikalar getirir. Buna 
sosyal adalet derler işte. Buna sosyal Dev
let derler işte. 

Şimdi değineceğim, bu plânın getirmek iste
diği özel teşebbüsçülük, karma teşebbüsçülük-
le bunun ne kadar ihlâl edildiğine, rakamla 
değineceğim. O zaman da anlaşılacak ki, elbet-
teki dediklerim bir nebzeye kadar doğrudur. 
Şimdi geleneksel toplum yapısından ne mu-
radediyorsunuz diye bana sual ettiler. Buna ce
vap vermek istiyorum. 

Geleneksel toplum yapısı devletlerin henüz 
jandarma ve polis olduğu zamanlarda, devlet
lerin her sene dış ülkelere sefer açıtıkları za
manlarda kendiliğinden husule gelmiş adalet
sizliği, dengesizliği ve farklılığı göze batacak 
kadar aşikâr bir toplum yapısı; kırlarda, köy
lerde bir miktar toprak üzerinde veya hiç top
raksız veya yarıcı olarak çalışmak, birkaç ke
lime ile konuşmak, okumaktan, enerjiden, bil
mem giyimden, şundan bundan, kader yüzün
den mahrum olmak, sanayileşmemek değer yar
gılarını aşamamak, dinsel veyahut dinselleşti-
rilmiş hurafelerle onun o şekilde yaşamasına 
aşağı yukarı kanunla da öyle bakılmış ve 
Devlet de bunu zorlamışsa işte 'geleneksel top
lum budur. 

Ey, siz ne istiyorsunuz siz? Hakkını istiyor, 
aşikâr pek aşikâr. Biz ne bilmem neyin doktri
ninin, bilmem neyin izminin peşinde koşacak 
kadar gerçekçilikten uzaklaşacak, bugün ülke
mizin içinde bulunduğu koşulları ölçüp tart-
mıyacak, bir nevi teorik gezegenlerde yaşa
mış insanlar gibi hareket etmiyeceğiz. Etmi
yoruz ve etmediğimizi bin defa söyledik, biz. 
Yoksa ne mahzuru vardır, şu «izm», bu iz-
mi» kendi partimize elbette yakıştırırdık ama, 
«ortanın solu» slogani diye kendi memleketi
mizin gerçeklerine uygun olduğuna inandığin 
mız bir ekonomik ve sosyal politik anlayışı ge
tirmek istedik. Onu da izah etmeye çalışacağım 
müsaade ederseniz. 
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ŞEVKET AKYÜEEK (İstanbul) — Plânın 
neresinde vardır, neresini bozuyor plânın? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Evet, var efendim. Bo
zuyor plân bunları. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Neresi
ni bozuyor plânın? 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip C. H. P. 
Grupu adına konuşmaktadır. Konuşma hudut 
ve şümulünü tesbit etmemize imkân yoktur. 
Beş Yıllık Plân üzerinde konuşmaktadır. Plân 
demek beş yıl, bir Devletin, bir milletin tatbik 
edeceği hususlardır. Her hususu görüşmekte ser
besttir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Plâ
nı tenkid etmiyor ama. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan o arkada
şıma bir kelime ile cevap vermeme müsaadenizi 
rica ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, bir karşılıklı gö
rüşmeye girişmeyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Peki Başkanım, peki. 
Bu plân dokümanında yapısal değişiklik diye 
en az 17 tane lâf vardır. Beyefendi, yapısal de
ğişiklik nedir? Yapısal değişiklik bir toplumun 
bulunduğu yapılan başka bir yapıya doğru de
ğiştirilmesi, götürülmesi, o yapıya dönüştürül
mesi demektir. Yapısal değişiklikten bahseden 
bu plân da, sosyal adalet ilkelerine gereği ka
dar yer verilmemiş ise demek ki, bu plânda ya 
yapısal değişildik lâfı hatadır, yalandır, yan
lıştır, (Plân dışına çıkıyorsun sesleri) yahut da 
benim söylediklerim, çok rica ederim, neden 
ben plânın dışına çıkıyor muşum? Ne gereğim 
var, ne işim var plânın dışında? Tahammül ede
miyorsanız .başka bir şey diyemem. Ama siz 
mâni olamazsınız bana. 

BALKAN — Sayın hatip, görüşmelerinize 
devam edin. Ben tahammül ediyorum ama, Ta
hammül etmiyorsanız dediniz, ben buradayım, 
tahammül ediyorum efendim, 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Bizi dinle
meye icbar edemez efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen müdahale 
etmeyin. Buyurun sayın hatip, çok rica ede
ceğim, karşılıklı olmasın lütfen. 

j C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
| DOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
i Türkiye'de geleneksel yapıyı değiştirmenin zo

runlu olduğuna şu bakımdan da mecburuz. Çün
kü, Türkiye'de yapısal değişildik yapılmazsa ar
zu edilen endüstriyel toplum haline dönüşeme-

. yiz. Öyle tedbirler alacağız ki, bugün tarıma 
bağlı ekonomiden köy toplumlarına bağlı tabiî 
yerleşme itibariyle, köysel topluluklara bağlı 
toplum olmaktan çıkacağız ki, endüstrileşelim. 
Endüstrileştiğimiz zamanda, eski yapımızı bı
rakmış yeni yapınıza girmiş olursunuz. Yapısal 
değişiklik budur ve bunun her hangi bir dok
trinle ilgisi yoktur. Şayet bu memlekete, toprak 
dağılımında rakamları okudum size, gelir da
ğılımı, fırsat eşitliği ve imkân eşitliği içinde ge
rekli köklü yapısal değişiklikler olmazsa bu mem
leketi, bu ülkeyi endüstriyel toplum haline sa
nayi toplumu haline getirmenin imkânı yok-
yoktur. Bu bilimsel ve deneysel olarak sabittir. 
İşte bizim çırpınmamız buradadır. Biz bu iti
barladır M, bu plânda bu yapısal değiışiklikleıri 
öngören reformların bulunmayışını onun ya
nında da bu sosyal adalete hiç yer verilmemesi
ni büyük şiddetle kınıyoruz. Şimdi meselâ; sos
yal adalet, için toprak reformu şarttır diyoruz. 
Sosyal adalet için biraz evvel arz ettiğim gibi 
sadaka vermekle veyahut şu veya bu belediye
den yardım etmekle bir adama adalet temin 
etmiş olmazsınız. Topraktaki büyük farklılıkları, 
dağılımdaki büyük dengesizlikleri değiştirmez
seniz sosyal adalet olmaz, yapamazsınız, müm
kün değildir. Burada okuduğum rakamları 
tekrar etmek sizin vaktinizi alacaktır. 41 kişiye 
491 bin dönüm arazi, 395 bin aileye ise 200 
dönüm arazi olmaz. Böyle bir yapı geleneksel 
bir yapıdır ve endüstiyel topluma dönüşmeye 
mânidir bu yapı. Toprak reformunu yapacak
sınız ondan sonra endüstriyel topluma geçişin 
kaynaklarını oradan elde edeceksiniz. 

Muhtenem arlkadaaşilarım, ben bu kürsüden 
dört seneden beri C. H. P. sinin Sanayi Bakan
lığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçeleri münasebetiyle bunları dile getirmiş 
bir insanım. İlk defa söylemiş değilim. Partim 
de buna inanıyor, ben de buna inanıyorum, bu
nu da her yerde söylüyoruz. Ortanın solu poli
tikasının tatbikçisi olarak da bugün buna daha 
fazla inanıyoruz. Çünkü gittikçe artan dar bo
ğaza, gittikçe artan bir çıkmaza girdiğimizi top-
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rak dağılımında görüyoruz. Hele artan nüfus 
yüzünden, toprak üzerinde yaşıyanlarm çek
tikleri ıstırapları demiyeceğim, duygusal ol-
ısun diye. Çektikleri cizyeyi eski tâbirle, ağır 
yükü görmezlikten geliyorsanız eğer, bu sizin 
sosyal adaletten ya nasibiniz yoktur, ya iste
miyorsunuz demektir. Dahası var. Gelir dağılı
mındaki yüksek adaletsizlikleri gidermediğiniz' 
takdirde sosyal adalett olmaz dedik, diyoruz. 
Söyledim, biraz evvel okudum rakamları, ge
lirlerde ne var, ne vaziyeti var. Bu memlefket-
'te biri yinmüki bin, bire onbeş bin farklar hâ
lâ hıiiküm sürtmektedir. Bu memlekette adam 
başına düşen gayriisafi millî hasıladan adam 
başına düşen miktar bellidir. Buna mukabil en 
üst gelir seviyesine düşen miiktar da bellidir. 
O sakın aklınıza gelmesin en üst gelir seviye
sindeki insanlardan paralarını alıp gelip orta
ya paylaşalım, asla. Paylaşmak, sözünü şayet 
bir yerde kullarumışsak, zannetmiyorum ama, 
katiyen kimsemin malını, mülkünü parasını 
paylaşmak anlamına gelmez. Bizim bu paylaş
maktan, yani gelir dağılımındaki adaletsizliği 
(gidermek bakımından paylaşmaktan bahsetmi
yoruz, ya gelir dağılımındaki adaletsizliği gi
dermekten maksadımız şu, herkes işinin değe
rini, oldukça yakın bir ekonomik hesapla, sos
yal hesapla alsın. Yani iş, yani emek elden 
ıgeldikçe onun elinden çıkarana dönsün diyo
ruz,. 

İşte o kooperatifçiliklerimiz, işte o aracıla
rı kaldırma isteyişimiz, işite birtakım kanuni 
tedbirlerle yüksek dilimlerden fazla vergi al
mak isteyişimiz hep bundan ileri geliyor. Bi
naenaleyh bizi paylaşıcı gibi birtakım sıfatlar
la nitelemek affedersiniz ama işin içinden ko
lay sıyrılmak olur. Ben bu 'kürsüden bütçe mü-
nasebetyle konuştuğum zaman çok sıkışan ba
kan, ismini söylemiyeeeğim hemen beni bilmem 
neyin paralelliğine sokardı. Paraleline sokmak
tan memnun olurdum, çünkü paralel birleşme-
meJk demektir. Bereket versin yani demek bir
leş emiyeceğimiz bir yerdeymişiz. Ben hiçbir 
parti ile beralber değilim. Yalnız C. H. P. ile 
beraberim. Yahut onun âzası olarak konuşuyo
rum. Onun için o paralel lâfını tekrar eğer 
kullanacaklarsa şimdiden söyliyeyim, bana fe
nalık değil iyilik ederler. 

Sosyal adaletten hiç bahsetmiyen bu plânın 
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tenkidine yarıyan bir husus daha vardır. Tür
kiye 1de ziraatte çalışan işıçi yok mudur, bey
ler? Türkiye 1de ziraatle çalışan işçilerin hak 
ve hukukunu korumaya yarıyacak bir kanun 
teklifi ile Hükümet ne zaman benim karşıma 
gelirse o Hükümete, kabul ederse, en derin te
şekkürlerimi sunacağım. Bırakınız bu ziraait 
işçilerini 1905 yılında mıydı, 19Ö6 yılında mıy
dı, iyice hatırımda kalmadı. Buradan çıkan ve 
sanayi işçilerini ve diğer işçileri kapsıyan İş 
Kanununun Millet Meclisinde ne hale dönüştü
ğünü, o kanun hakkında yine burada parti adı
na sözcülük yapmış bir insan sıfatiyle bilgi 
için arz ediyorum. 

O kanun birtakım baskı gruplarının sizin 
de gözlerinizde bulduğunuz şekilde birtakım 
broşürlerle, «efendim böyle yaparsanız batı
yor, efendim böyle yaparsanız Türkiye gidiyor. 
(Ne demek bu işçiye bu kadar yüz vermek 
sonra bizi bunlar boğarlar...» Neler yazılı içle
rinde, birtakım ticaret erlbabmın çok güzel kâ
ğıtlara bastırıp gönderdiği broşürleri her hal
de hatırlarsınız. O, o baskı grupları yüzünden 
milyonlarca işçinin haklarını koruyacak kanun, 
buradan çıktığının dışında bir şekle dönüştür ve 
meselâ bir işçiyi korumak gerekiyor iyi bu kanu
na göre, şimdi artık muhtemeldir, 3 veya beş işçi
yi korumak gerekiyor bu kanuna göre. Yani 
İş Hukukunu ki, 3008 sayılı Kanunun 1935 
lerde galiba ısdarı, o günkünden daha geri gö
türülmek istendiğine ben şahit insan olarak 
bunları burada dile getirirsem ve böyle hare
ket eden bir Hükümetin veya onun plânının 
sosyal adalet ilkelerinden nasübi olmadığım 
söylersem hata mı etmiş olurum? Siz, yalnız 
sanayi işçilerini veya diğer sahalarda çalışan 
ziraat dışında çalışan işçileri kapsıyan kanun 
hakkında bu kadar sosyal adaleti esirgiyen in
sanlarsınız. Peki tarım işçileri diye bir zümre, 
bir grup yok mu? Bu tarım işçilerinin halk ve 
hukuku yok mu? Bunlar saat ve mesai ile bağ
lı olmıyacaklar mı? Bunların bir sigortası yok 
mu, olmıyacak mı? Ücretlerini, asgari geçim 
seviyelerine göre tâyin edilecek bir ufacık, bir 
mi]yar bu Türkiye'de bulunmazsa sosyal ada
let vardır denelbilir mi? İstirham, ederim. Bu 
işçi taraftarlığı falan yapmak değildir, kati
yen asla. Çünkü ben Türkiye'de biliyorum ki, 
kabul ediyorum Ömer Ucuzal'ı, ne kapitalist 
anlamda bir kapitalist var. Biraz sonra gelece-
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ğim bıı mevzua simidi girmek istemiyorum. Ne 
ide maalesef bizim baskılarıımızın yüzünden o 
işçi anlamında işçi var ve hiç de gönlüm arzu 
etmiyor: Biz 1967 senesinde 1700 lerde, 1800 
lerde 1850 ve 1900 lerde başka memleketlerin 
içine düştükleri o sınıf çatışması içine girmeyi 
hiç arzu etımiyoruz. Eğer kolayını bulursak ki, 
biraz bu işte partli olarak iddia sahibiyiz. Bu 
çatışmalara meydan vermemek, verımem'eksizin 
efendim olur mu? olur. 1848 in şartları ile 1968 
in şartları farklıdır. Bunu her türlü «izim» 
lerle anılan doktrinler kabul eder. Böyle fana
tik bir doktrin içinde bunalıp kalanların bu
günkü dünyada her hangi bir ülkeye hâkim 
olduklarını zannetmiyorum. Kendine sosyalist 
diyenlerin ne halde bulundukları, demiyenle-
rin de ne halde bulunduklarını görüyorum. O 
itibarla bu sosyal adalet ilkelerine hiç yer ver
mediğine hemen hemen inanıyorum, bu İkincıi 
Beş Yıllık Plânın. Ücretlilerin, memurların sos
yal güvenlik bakımdan tam mânası ile kapsan-
dığmı da görmüyorum, böyle bir kanunla böy
le bir ilke ile de gelmiyor bu İkinci Beş Yıllık 
Plân. Bu itibarla bu plânın en zayıf yönlerinde 
ıbiri : Sosyal adalette gereği gibi yer vermemiş 
olmasıdır. Halbuki, Devletimiz, Anayasanın ar
tık herkes tarafından ezberlenen maddesine 
göre sosyal devlettir. Siz sosyal adalet için 
çalışmazsanız, sosyal adaleti maddeleştirmiiş 
Anayasayla yan yana durursunuz. Beraber bu
lunmuş olmazsınız. Aykırı düşersiniz demiyo
rum, belki bir modayı takibetmiş olurum diye 
demek işitemiyorum böyle şey. Muhterem arka
daşlarım, müsaade buyurursanız yine plânı 
eleştirmeye 'devam edeyim! ; 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan ne kadar zamanda bitirecek aca
ba arkadaşımız konuşmasını? 

BAŞKAN — Efendim İçtüzüğümüze göre 
hatibin konuşmasının süresi yoktur. Yalnız 
kanuna göre altı günlük müddet içinde konuş
maktayız. Senatomuzda beş tane grupuınuz 
vardır. Hepsi bir gün konuşursa beş gün eder. 
Onu arz etmekte fayda mütalâa ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLü (Kayseri) — 
Ben tahdit edilsin demiyorum. Ne kadar za
manda bitecek acaba diyorum. 

BAŞKAN — Bunu Başkanlığın sorması za
ten mümkün değildir. Yalnız altı gün ile mu

kayyet olduğumuzu beş grupun bulunduğunu 
ve her grup birer gün konuşursa grupların 
beş gün konuşacağını ifade ettim. Bununla ik
tifa ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Muhterem Başkanım, 
arkadaşlarımın umumi temayyüllerine riayet 
ederek, sosyal adaletçi bir insan olmam itiba
riyle kabul ediyorum. Ama söyliyec eklerimi 
bitirmeden gitmiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sosyal adaletten 
bahsettiğine göre, diğer sayın grupların ve 
bilhassa 27 kişisel görüşlerini ifade edecek ar
kadaşların da sosyal haklarına halel getirıııi-
yeceklerini taJhmin ederim. 

C. H. P. GRÜPU ADINA FİKRET GÜN-
DÖĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
şehirleşme konusuna değinmek istiyorum. 
Plânda yer almış olan şehirleşme konusuna de
ğinmek istiyorum. Bu aynı zamanda muhterem 
Başbakanın da bu mevzudaki konuşmalarına 
biraz değinmek olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
ve plân diyorlar ki, «her hangi bir kimse ne
rede oturmak isterse o tercihine karışılmaz» 
O elbet hürriyetlerin bu kadar geliştiği bir 
mamanda bir kimsenin burada değil başika yer
de oturmasına karışmak gibi alkil dışı, çağ dı
şı, değer yargısı dışı bir tutuma girmeyi elbet
te ki, biz de ihtiyar etmiyoruz. Binaenaleyh 
vatandaş eğer köyden şehre gelmek istiyorsa 
buyursun, buyursun tabiî buna biz mâni olma
yız, elbette biz de mâni olmayız. Zabıta ted
birleri kullanmayız, tabiî biz de kullanmayız. 
Ama acaba vatandaş söyledikleri gibi, köyden 
şehre, şehirde daha çok rahat ettiği daha çok 
medeni hayat imkânlarından istifade ettiğini 
düşünerek ve öyle bir özlem içinde bir nevi 
hani böyle zenginleşen adamın, bu senede Nis'-
te geçireyim tatilimi, der gibi, gelip gelmedi
ğini biraz şöyle ötesinden, berisinden yoklamak 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, köyden şehire ge
lişleri önlemek, zabıta tedbirleri almak, hayır, 
katiyen böyle bir tedbire ne partim ne de ben 
razı değiliz. Ama köylerden şehirlere niçin gel
diğini üzerinde durmak ve geliş sebeplerini iyi 
tanımlamak, geliş sebeplerine göre tedbir al
mak ve geldikten sıonra da onun Türk eikono-
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misine neye mal olacağını hesabetmek. 0 tak
dirde o güce malik olup olmadığımızı yine he
sapla burada göstermek ve eğer o bize ağır ge
liyorsa malî yük olarak o takdirde o ağırlığı 
hafifletecek ekonomik ve sosyal tedbirleri al
mak lâzım değil mi? Yoksa, başı boş bir şehir
leşmeyi teşvik edercesine, sonu ne olursa olsun 
sadece; gelin efendim serbestsiniz demek bir 
nevi, bak bizi şehirlere lâyık görüyor iktidar, 
şehirlerin, elektrik ışıkları, sinemaları vesairc-
leri var. Bak sizi oraya lâyık görüyor, gibi bir 
nevi insanları zayıf taraflarından yakalıyarak 
o beyanlarla sanki şehirlere geldikleri zaman 
o insanları istedikleri gibi o rahata o medeniye
tte kavuşıturacaklarmış gibi bir edaya bürünen 
sözlerle bu kürsüden o büyük geniş kütleye hi-
tabetmenin bir aldatmaca olduğunu iddia edi
yorum. 

Çünkü hiç kimse eğer benim bildiklerim 
yanlış değilse ki arkaibalarımdan bir çok inısan 
var İstanlbuPun gecekondu bölgelerinde; hiç 
kimse rahatından, keyfinden, parasının, pulu
nun, gelirinin ve servetinin yüiksok bir hale 
gelmesi yüzünden ve o serveti ile o parası ile 
'O geliri ile şehirde yaşamaik anzusu ile şehir e 
yaşamıya gelmiyor. Gelmiyor emin olun bilâ
kis toprak daralıyor küçjülüyor baba ölüyor 
5 kişilik toprak 20 - 25 kişinin oluyor, 25 ki
şiye toprak yetmiyor onun için de kalkıyor, 
ısırtma yorganını alıyor, geliyor şehre ve bir 
yerde antik iş bir yer bulabiliyorsa bulabili
yor bulamıyorsa sürünüp gidiyor. Ve ne ya
pıyor, gecekondu yapıyor. Benim şimdi aklının 
geldi, geçen sene idi galiba biz burada Gece
konduları Önleme Kanunu diye bir kanun çı
karttık gibi geliyor bana. Ben o kanunda 
yine sözcüydüm. Şüphesiz gecekonduları önle
menin tâ başından beri 1950 senesinden b<H 
aleyhindeyim. 0 ki, bir insan köyde artık 
köyde yaşama imkânı bulamıyacaktır, sırf doy
mak için şehire akacaktır. Elbette şehirde ba
rınacaktır. Elbette parası olmadığı için işi 
olmadığı için, geliri az olduğu için gecekondu 
yapacaktır. Birtakım kanunlar çıkarıp nasıl 
buna mâni olunmak istenir? 10 - 15 sene ev
velki iktidarların bir yanlış tutumu içinde 
şimdi de bir kanun getirdik Gecekonduları Ön
leme Kanunu. Ne yapacaksınız? Gecekondu 
yapılmıyacak. Fena yerlerde yapılmışsa yı

kılacak, ve saire, ve saire. Ama dikkat eder
seniz bu bizim şehirleşmemiz aslında Köysel ve 
kırsal yerlerde yaşıyanlarm ekonomik ve sos
yal imkânsızlıklar içinde kıvranmalarının so
nucudur. Yoksa Garp ülkelerinde olduğu 
gibi endüstriyel toplum haline gelen, endüst
rinin emek, kol gücü ihtiyacı için gelme de
ğildir. Ürbanik, Ürbanizm dedikleri hâdise te
kevvün etmiyor burada. Ediyor yarısı ile edi
yor. Burada açlıktan, sefaletten kaçan adam 
şehire geliyor. Orada öyle değil. Meselâ İn
giltere de büyük dokuma fabrikaları, şunlar, 
bunlar birtakım sanayiler işçi istiyordu, adam, 
köydeki yaşayışından çok daha fazla bir imkâ
na salıiboiacağını düşünerek koşuyordu şehire, 
koştukça çoğalıyordu, çoğaldıkça ücret azalı
yordu. Ücret azaldıkça sıkıntı artıyordu. Ka
pitali müteşebbis çekiyor - ve yürütüyordu. 
Şimdi galiba bizim de gidişimiz böyle olacak. 
•Şimdi adam koşuyor, bir nisbet dâhilinde sa-
nayileşiyoruz çok konuşuyor, Hükümet köy
den şehire koşmayı teşvik ediyor, koşsun 
diyor, mâni olmıyalum diyor. Peki ben de 
mâni olmıyalım diyorum. Ama köyden şehire 
gelecek adamın bu memlekete maliyetinin ne 
olduğunu söylüyor mu? Ben bir rakam biliyo
rum, öğrendim, söyliyeceğim. Bir kimsenin, 
bir tek şahsın köyden şehire geldiği zaman; 
şehirde oturması için evvelâ geldiği şehirde 
oturarak o' şehrin bütün imkânlarından istifade 
eraesi için yani suyundan elektriğinden, yo
lundan adam başına on bin lira lâzım. Hele 
iş imkânı yaratmak için de dört bin iira 
lâzım, en ufak hesapla. Demek adam başına 
14 bin lira lâzım, bir adamın köyden şehire 
geldiği zaman, şöyle bir gecekonduda otura
bilmesi için hani biraz evvel tarif edilen bir 
hırka bir lokma sosyal adaletine kavuşabil
mesi için. Peki 14 bin lira bir adam başına, 
senede bir milyon insanın köyden şehire ge
leceği hesaplanıyor plânlamaca. Ne oluyor? (14 
bin çarpı bir milyon) bunun rakamını biraz 
evvel söylediğim için söylemiyeceğim. Rakam
larda yanılıyorum. Biraz evvel de söyledim. 

Şimdi, bu kadar ağır bir yük, şu kadar 
milyar lira demektir.. Bu kadar milyar lirayı 
bu Devlet kolaylıkla harcıyabilecekse, hele 
hele her gelene iş bulacaksa hay hay, hemen 
herkesin şehire gelmesini istiyorum. Ben de 
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taraftar değilim köysel toplum halinde yağa
nı ay a. Ama bu kadar paranın bulunması, hem 
çok zordur, hem de biraz israftır. Bunu köy
lüye de anlatmak mümkündür. Katiyen öyle 
köylüyü karşına almak politika filân yapmak 
değil. Ya nasıl? iki yol vardır; toprak re
formu yaparsınız, bir müddet daha geçimini 
bulunduğu yerde sağlamak imkânına kavu
şur adam. Gelir dağılımını da adaletli yaparsı
nız, mahsul fiyatlarında v. s. sömürülmeleri kal
dırırsınız, bilmem neleri aracıları buna göre tan
zim edersiniz, kooperatif yaparsınız; !bir müddet 
daha insanın köyde kalması imkânı hâsıl olur. 
Bu ne demektir? Bir milyon yerine yarım mil
yon, ikiyüz elli bin insan şehire gelecek demek
tir. Bu takdirde toprak reformundan veyahut da 
kendi emeğinin kristali eşmiş değeri olan, zirai 
ürününü şuna buna kaptırmaktan, şuradan bura
dan korursanız, o takdirde adamın gelirinde bir 
artış olacaktır. Niçin kalksın da Elâzığ'dan tâ 
îstaribul'un Z'cytinburnu'na, dağlara gitsin. Niye 
bu yolu teşvik etmezsiniz? Kooperatifleşme ve 
saire toprak reformu dedin mi Adalet Partisinin 
cinleri başına çıkıyor. Neden? 

Çünkü şundan : Topraklar burada yazdığım 
gibi muayyen kişilerin, muayyen sınıfların elin
dedir, muayyen grupların elindedir. Türk halkı 
maalesef bunların ekonomik baskısı altındadır. 
Türk halkı maalesef bu şahıslara bağlıdır. Türk 
halkının % 75 - 80 i çiftçidir, ziraatçidir, hübıı-
hat istihsal eder ama, Kasımda un bulamıyan 
haldedir. Ağustosta istihsal eder, Kasımda unsuz 
kalır. Unu, yani ekmek yapmak için unu, o işte 
•o toprak sahiplerinden veya ona ekli küçük boy 
varlıklılarından veya kasa'ba varlıklarından el
de eden bir topluluktur. Akıllı olmak lâzımdır. 
Ekonomikman bağlı oldukları gruplara hiç do
kunmazsanız,, hattâ onları imkânlardan daha zi
yade faydalandırmanız bu gruplar, kendilerine 
'bağlı olan insanları ekonomik tazyikle size rey 
olarak getirmez mi? Elbette getirir. İşin dayan
dığı son politik nokta burasıdır. Şimdi Türkiye'
de şehirleşmeyi teşvik eden plâncılar veya Sayın 
Başbakan bana diyebilecekler midir ki, ben her 
adam başına 14 bin lirayı bulacağım ve böylece 
de yapacağım. Halbuki ben kendilerine daha az 
parayla daha iyi neticeler almanın yollarını arz 
etmek istiyorum. Toprak reformunu yapın, gelir 
dağılımındaki adaletsizlikleri kaldırın, mahsu

lünü değerlendirin, mahsullerinde kristalleşmiş 
emeğinin karşılığını kendisine verin bir kısmı 
köyde kalır, bu ıbir. 

Sonra, birçok memleketlerde uygulanmış o 
sünger proje dedikleri hani emici, çekici, çok 
fazla işi, emeği icabettiren projeler vardır. Müm
kündür bunlar birçok memleketlerde vardır. Fa
kat, şurasını söyliyeyim ki, bir nebze ekonomi 
politikten bahseden bir insan olarak söyliyeyim 
ki ben şahsan modern teknolojinin inkârı ve bir 
tarafa itilmesi suretiyle eski devirlerde yapıla-
gelen biçimde, yapılan biçimde bir sanayileşmeyi 
yani fazla iş gücünü, çok fazla iş gücünü kulla
nan bir sanayii daha mürecceh görüyorum gibi 
bir mâna çıkarmamanızı istirham ederim. Çünkü 
modern teknolojiden istifade etmiyen sanayiin 
pahalı maliyet içinde kıvrandığını da herkes bi
lir. Bu itibarla ben, şehirleşme dedikleri zaman 
Sayın Baş'bakanm ve plânın, herkesin istediği şe
kilde, istediği zaman, istediği şehire rahatlıkla 
gitmesi hürriyeti olarak anlamıyorum. Bu aslın
da gösterildiği gibi bir hürriyet değildir. Bu as
lında hürriyetsizliğin icabıdır. Yani ekonomik 
hürriyetsizliğin icabıdır. Ekonomik hürriyetsiz
lik, insanı sırtına yorganını vurdurup şehirlere 
götürür. Şimdi ortanın solunda bir C. H. P. biraz 

evvel anlattığım sosyal tedbirleri aldığı takdir
de, kooperatifleşmeler ve işin değerini vermeler 
ve diğer tedbirlerle Türk halkına şu yardımı ya
pacaktır : Diyecektir ki, seni şuna buna bağlı 
olmaktan kurtaracağım; Kasımda unsuz kaldı
ğın zaman Ahmet'in kapısını çalmaktan kurtara
cağım, sana öyle bir Devlet, düzeni değiştirmek
ten maksadımız da bu, yoksa bilmeım. hangi 
sınıfı getirip Devletin... Hayır efendim, geçti on
ların şeyi hiçbir yerde, hiçbir sınıf bir Devletin 
hasında oturmuyor, ama etken sınıflar var, ayrı 
şey. Hâ... ne diyoruz ortanın solunda biz? Biz 
öylesine bir Devlet yapacağız ki, sen, ey köy
lüm; buğday çıkaran adam olmana rağmen, Ka
sımda una muhtaç bulunduğunu biliyoruz, bu
nun için gidiyorsun Ahmet'e, Mehmet'e müraca
at ediyorsun, sana öyle bir Devlet düzeni getire
ceğiz ki, sen artık Ahmet, Mehmet yerine o Dev
lete müracaat edeceksin; ne yapacaksın Devlete 
açacaksın elini, hayır. Burada yazdım, 626 bin 
aile Ziraat Bankası kredilerinden 296 lira alıyor
larmış. Bunu D. P. T. nin raporu söylüyor. Onun 
kredisini, onun mahsulünün değerlendirilmesini, 
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onun emeğinin kristalleşmiş şekli olan mahsulü
nün, kendi eli ile daha iyi bir şekilde korunma
sını velhasıl ekonomikman kendisini, kendi ya
rattığı değerlere sahip kılmak yolu ile, o düzeni 
getiren bir Devlet aracılığı ile bağımlı olmak
tan kurtarmak istiyorum. Ortanın solu bu, dü
zen değiştirmekten maksadımız bu. Biz haa... ko
lay düzen de ğiştirec eki ermiş, efendim. Ne yapa-
cakmışız efendim düzeni değiştirip de? Söylü
yorum işte, Devletin bugünkü işleyiş tarzı, mali
yede, ekonomide, ticarette, kredide, müstahsilin 
ve emekle karnını doyuranların aleyhine işliyor, 
toprak dağılımında, her şeyde böyle. Bunu mâ
kûl hadler içinde, anlaşılır hadler içinde, kimse
yi gücendirmeden, hiç kimsenin malına ortak ol
mak arzusu ile değil, istihsali artırmak için, sa
nayileşmek için velhasıl normal bir toplum ha
line gelmek için düzeltmek istiyoruz. Bunun an-
laşılmıyacak tarafı neresi sevgili arkadaşlarım? 
Bunun anlaşılmaz tarafı neresi? Bunun bilmem 
ne (izm) tarafı neresi? Bu itibarla sosyal adalet 
bakımından da, şehirleşme bakımından da plâ
nın bu eksikliklerine bir nebze işaret etmiş olu
yorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, pek kısa bir 
zaman içinde, bir hususa değinmek istiyorum. 
Dün bu kürsüden plânı takdim konuşması müna
sebetiyle muhterem Başbakanımız, çok üstü ka
palı olmakla beraber Hükümete, icraya büyük 
yetkiler verilmesini öngören bir tasarının Muh
terem Senatoca kabul edilmesi yolunda çok na
zikâne ricalarda bulundular. Ben doğrusunu söy
lemek isterseniz bu sözleri ilk defa, Allah, Allah 
acaba Muhterem Başlbakamaı düşüncesinde bir 
gelişme, yeni bir gelişme olduğu veyahut zorun
lu bir gelişme olduğu, zorunlu demek lâzım da 
onu mu söylüyorlar diye bir tereddüde düştüm. 
Yani acaba nasıl bir kanun istiyorlar, plânı 
yürütmek için; yani plânı böyle merkezîleştir
mek, emparatif hale getirmek, ne derse o ol
sun gibilerde bir kanun mu, yoksa başka bir 
takım muhtevayı ihtiva eden bir kanun mu ol
duğu hakkında doğrusunu söyliyeyim tereddü
de düşmüşüm. Ama bu sabah Cumhuiyet Gazete
sini elime alır almaz, bir de baktım ki, haa, me
sele anlaşılıyor; şurada bir kanun tasarısı var, 
ismi de şu : Hükümet, kanun niteliğinde karar 
alıp tatbik edebilecek plânı uygulama tasarısı. 
Meşhur tâbiri ile; (dekreluva) usulüne başvur
mak anlamına gelir, bu söz zaten kanunun muh

tevasına da agâh olduğumuz zaman, âşinâ oldu
ğumuz zaman hakikaten plânı uygulama mucip 
sebebine dayanılarak bir nevi (dekreluva) tek
niği geliştirilmek isteniyor. Haa.. bu, çünkü bu
nun da plânla alâkası var, birtakım kanun ted
birleri a'lıraması lâzımdır diye plânda çok söz
ler var. Demekki alınacak kanun tedbirlerinden 
birisi bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu kanun tasa
rısının muhtevası üzerinde. İnşallah buraya gel
diği zaman yine sağ kalırsak konuşacağız. Ama 
peşinen şunu söyliyeyim, plân bakımından bir 
defa bu kanun tasarısı, şaşılacak derecede Tür
kiye'de Adalet Partisi gibi, ekonomik, sosyal 
görüşleri malûm belli bir partinin Başbakanı ta
rafından ihtiyar edilmesi insanda hayret uyan
dıran, bir kanun tasarısıdır. O kadar liberal, 
serbest düşünceli demokratik olmayı halk irade
sini, halk iradesinin tecelli ettiği yer olan Parlâ
mentoyu bu kadar değerli tutan bir Başbakanın 
böyle bir kanunla Meclislere gelmesini yadırga
dım doğrusu. Çünkü bu kanunda aslında de-
mokratiklik yani halkın çok mühim bir unsur 
olduğuna inancı Parlâmentoya inanç ve Devletin 
esaslarına inançtan çok daha başka şeyler var: 
Birtakım arzular var, hevesler var. Yani Mec
lisler, şunlar bunlar mühim değildir. Ben veya 
benim Hükümetim, plânı uygulanma mazereti 
veya esbabı mucibesi altında, aşağı - yukarı 
Türkiye'nin halk hâkimiyetine dayanan Meclis
lerinin, organlarının Senatosunun veya Millet 
Meclisinin vazifesi ve salâhiyeti içinde bulunan 
birtakım yetkileri kendi üzerine almak- istiyor, 
aşikâr, istediği yerden, istediği kadar para ala
bilecek ve istediği yere aktarabilecek Hükümet, 
paralar; bu paraları Ahmet'ten ailıp Meihmet'e 
verse demem bir şey iyi bir insandır, seviyor
lar, derim. Hayır bu kanunla, Devletten, ver
gilerle hâsıl olmuş Hazineden, para alacaksın, 
Hazineye vermiyeceksin, Hazine ile ilişikli bir 
yere de vermiyeceksin, Ahmet'e, Mehmet'e vere
ceksin. Buna hiçbir Hükümetin salâhiyeti yok
tur. Bir Devletin, bir memleketin, bir milletin 
parasını harcama yetkisi ve nasıl harcanacağı
na dair usulleri tesbit etme yetkisi, münhasıran 
Meclislere aittir. Hiçbir Hükümet, bir milletin 
parasını, bir Devletin parasını, işte buradan 
geçireceği bir kanunla, istediği gibi alıp, iste
diği adama vermek yetkisine sahip değildir, ola
maz, kanım o ki olmıyacaktır. İşin kötüsü, bu 
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kamımın hazırlanması hakkında burada bâzı ı 
lâflar var ve duyduklarımız var. Bu kanun, ha
ni Maliye Vekâletinin, onun uzmanlarından 
şundan bundan Hükümetin diğer azalarından, 
bakanlardan filândan geçirilmeden hazırlanmış, 
Plânlama Teşkilâtına verilmiş, Plânlama Teş
kilâtı tarafından, bir ismini şimdi hatırlıyama-
dığım, Ergenekon mu ne bir şahsa verilmiş, giz
lice o bunu hemen yazmış, getirmiş ki, plânda 
müzakere edilirken bunun çıkmasını da temin 
edebiliriz gibi, çünkü haklıdır A. P. getirdiği 
plânı müdafaa edecektir, bu da lüzumludur gi
bi bir eklenti ile, güzel bir psikolojik strateji, 
bir taktik ile getirmişler. I 

Şimdi, bu kanun aslında Türkiye'de zorla 
bir insan yaratmak, bir grup yaratmak, bir ik
tisadi varlık yaratmak, pardon, bir iktisadi 
canlı varlık yaratmak yani bir ekomik insan ya
ratmak anlamını taşıyor. Nasıl? Kanaatimiz
ce A. P. bu plânı yaparken, sanayileşmeyi özel 
sektör aracılığı ile yapmanın bir nevi ısrarını güt
müştür. Gütmüştür değil, plânın her yerinde 
görülüyor, nisbetlerde görülüyor. Fakat bakmış
tır ki özel sektör diye nitelendirilecek ve meş- I 
hur Ekonomist Şumpeters'in tabiriyle söyliye-
yim, o hani yoktan var edici karakterde, bütün 
zor şartlar içinde ekonomik değerler yaratan mü
teşebbislerin yokluğunu gören A. P. ısrarından 
da vazgeçemiyor, illâ özel sektör eli ile yapaca
ğım diye bundan vazgeçemiyor. Ne yapmalı? 
Yok böyle bir adam. Yok, olamıyor, olmuyor. 
Olmamasının sebebi var, gayet basit, geçen se-
neki bütçe konuşmamda izah ettim. Çünkü ça
buk, kısa dönemde çok para kazanmak varken, 
uzun dönemde az para kazanmak, riske girmek 
elbette hiç kimsenin tercih etmiyeceği bir ekono
mik faaliyettir. Elbette ki merkantil kalacaktır, 
doğrudur. İşte biraz evvel okuduğum kredi da
ğılımında da gösteriliyor, 10 milyarını alacaktır 
tüccar, elbet alacaktır. Ama buna mukabil 
sanayici 48 - 49 milyonunu alacaktır, tamam. 
Eh şimdi demekki özel teşebbüs, müteşebbis diye 
aslında kitapların tarif ettiği, yoktan ekono
mik değer var eden aslında kitapların tarif et
tiği, ekonomide sanayileşmeyi başarabilen, 
ekonomide sermaye adı altında anılan istihsal 
araçlarına sahip insanın o araçları elde etme 
niteliğinde insanın olmaması yüzünden Adalet 
Partisi kendi felsefesine uygun olarak illâ bu j 
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sınıfı yahut bu grupu yaratacağım1 diye tuttur
ması, ısrar etmesi sebebiyledir ki bir kanun ge
tiriyor. Şimdi bakınız bu neye benziyor? Bilir
siniz ki, bunu tamamen öyle kabul etmenizi ri
ca ederim, korkumdan değil, bilirsiniz ki dün
yada birkaç tane ekonomi politik çeşidi vardır; 
birisi kapitalist, diğeri işte sosyalist, diğeri işte 
karma marma filân. 

Şimdi, müteşebbis dedikleri zaman, özel mü
teşebbis dedikleri zaman hele bir insanın, hiç 
kimsenin şahsan, hiç kimsenin ek gücüne, su
suna busuna muhtacolmadan sanayide kapasite 
yaratan, istihsal aracı sahibi adam olma niteli
ğinde insana derler müteşebbis. Yoksa, 5 dö
nüm tarlayı süren adama müteşebbis denmez, 
bilmem hapisanedeki gardiyana müteşebbis den
mez, muhallebici, dondurma satan adama, so
kakta dondurma satan adama müteşebbis dene
mez. Müteşebbis denildiği zaman, akla sanayi
de üretim yapan adam* gelir, sanayide üretim 
yapacak araca malik adam gelir. Şimdi, böyle bir 
tip yok bizde. Kapitalizmde, müteşebbis kendi 
kendini yaratır, kendi kendine büyür, doğar, 
yükselir ve hâkim olur, kapital sahibi olur, üre
tim yapar, tamam, kabul ederim. îşte bilmem 
öbür sosyalizmde öyle değil de, üretim araçları
nı birtakım kurumlar elde tutar, Devlet v. s. 
v. s. onu bir tarafa bırakalım. Ama karma eko
nomide, mutlaka her kesim kendi başına yaşama
ya, büyümeye mecburdur. Hiçbir kesim diğer 
kesime, zorla seni benden daha iyi yapacağım 
diye, hele kesimlerden birisi Devletin Hazinesi 
ile iş yapan, diğeri kendi cebinden, kendi ka
sasından, kesesinden iş yapan adam olursa, Dev
letin Hazinesinden kendi kesesinden iş yapan 
adama zorla, enjeksiyon usulü güç kazandır
mak diye bir sistem yoktur. Böyle bir sistem 
yok dünya yüzünde. Kapitalistler buna güler 
ve kapitalistler, hakiki, inanmış kapitalistler 
derler ki, Yarabbi kapitalistin nasıl doğduğunu, 
nasıl yaratıldığını, nemene nesne olduğunu bi
lirdik ama böylesini hiç görmedik. Ne olacak 
bu kanuna göre biliyor musunuz? 3,5 milyar lira 
tutarındaki Devlet parasını, bu kanun çıkarsa, 
Hükümet alacak, götürecek Ahmet'e, Mehmet'e 
verecek, şartları vardır, yoktur, o şartlar yerine 
gelir, konhrol edilir, edilmez, bahsi ahar. 
Ama buna gerek nedir, gerekçe nedir? Anla
dım, özel teşeibbüse eğer, onun kendi kanun-
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l an içinde tekevvünü, doğması, büyümesi ge
rekir. Bu, bence şudur : Üç yaşında bir çocuk 
var elinizde buna büyük iş yaptırmak istiyor
sunuz, sabah veriyorsunuz vitamin hapı, ar
kadan iğine öbür taraftan bilmem ne jimnasti
ği, o 3 yaşında çocuğu, daha o 3 yaşındaki ce
ninin müsaiıdolmadığı zamanda büyük, dev 
gibi bir adam haline getirmek istiyorsunuz, 
koca bir yükü onun eline veriyorsunuz, taşı 
bunu al diyorsunuz, korkma arkanda ben va
rım diyorsunuz. Yani aslında şunu yapıyorsu
nuz; ismi Ahmet olan devletçilik yapıyorsunuz, 
ismi Mehmet olan devletçilik yapıyorsunuz. Bu 
budur, başka bir şey değildir. Bu itibarla de
mek isterim ki, ben özel sektöre can ve gö
nülden taraftar bir insanım. Niçin? Benim an
layışım odur ki; Türkiye'de karma ekonomi 
kuralları içinde, özel sektöre karşı gelmek, 
bu memleketin resmî görüşü ve anlayışı değil
dir ve ben resmî ve aftlayışı ifade eden bir in
san olarak bu resmî görüşün dışında bir gö
rüşe sahibolduğumu ifade edemem, etmem de. 
Ben özel teşebbüse taraftar bir insanım, par
tim de taraftardır. Anşart ki, biraz evvel an
lattığım gibi bu özel teşebbüs, bildiğimiz mâ
nada, anladığımız mânada, kendi gücü ile ser
maye yaratan, yani istihsal aracına sahibolma 
imkânını yaratan ve o istihsale koşan riski de 
göze -alan her şeyi göze alan bir tip olsun. 
Yoksa, yine biraz evvel anlattığım gibi aslın
da adı Devlet olan, adı Ahmet olan devletçilik 
şeklinde özel teşebbüsü anlamıyorum. Peki siz 
bununla aynı zamanda şimdi böyle yazarsanız 
karma ekonomi düzenini bozmuyor musunuz? 
Gittikçe, gittikçe, gittikçe karma ekonominin 
Devlet eliyle, hususi teşebbüs kesimine doğru 
kaynak aktarması yüzünden gittikçe onun le
hine dengenin bozulmasına gitmiyor musunuz? 
O zaman karma ekonomi kalmıyor. Gittikçe 
siz kapitalist ekonomiye dönüyorsunuz. Biz, 
kapitalist ekonomiye değil, karma ekonomiye 
taraftarız. Günkü biz, Devlet eliyle, iktisadi, 
ekonomik istihsal yapılmasına hiçbir zaman 
•karşı durmadık, karşı değiliz. Zaten devletçi 
bir parti olduğumuz da bellidir ve zaten bunun 
böyle olduğunu da bilmiyen kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizini için, hele bi
zim bugün ortanın solunda olan partimiz için. 
ekonominin anahtarlarının, daha doğrusu üre

timin özel teşebbüsün elinde bulunmasından 
ziyade, ekonominin kimin lehine işleyip işle-
mc'dlği mühimdir. Ben, açık söylüyorum, dev
letçiliği kendine umde etmiş bir partinin men
subu olarak, zamanla maalesef Devlet serma
yesi! ile kurulmuş işletmelerden hâsıl olan de
ğerlerin birtakım insanların hususi menfaatleri
ne hadim kılındığına kaaniyim ve böyle bir dev
letçiliğin hiçbir anlam tapmadığına da inanı
yorum, böyle bir devletçiliği de istemiyorum. 
Ama. bu bir fena kullanma yüzünden o dev
letçilik denilen ekonomik istihsal tarzının da 
kargısında değilim. İyi kullandığımız takdirble, 
ekonomik teşvikler getirdiğimiz takdirde, reor-
ganizasyonlara riayet ettiğimiz takdirde, siyasi 
müdahalelerde bulunmadığımız takdirde çok gü
ne! işiiyen bir kesimdir, bu. Hattâ bu kesimler 
yüzünden birçok ekonomiler ayakta durur. 
Amerika bu yüzden ayakta durur. Amerika'da 
karma ekonomi vardır, karına ekonomi! olma
dığı takdirde Amerika'nın ekonomisinin iyi bir 
saat gibi, ayarlı bir saat gibi işleyemeyeceğine 
dair kapitalist ekonomist Samuelsoırun klâsik 
ekonomi kitabında muiaaddil lâflar vardır. 
Buna kimsenin bir itirazı yoktur. Ama ekono
minin kir'Îin elinde bulunmasından ziyade bu-
amn bence kimin lehine, kimin Laıaımıa. inle
diğinin münakaşasını yapmak isterim ve bu hu
susta İsrarlıyız. Biz. ekonominin özel teşebbüs 
elinde bulunduğu zaman karşısında değiliz. Ama 
nasıl işliyor ve kimin lehine işliyor? Ve sosyal 
adaleti nasıl, emeği nasıl, iste hammaddeyi na
sıl, dengesel kalkınmayı nasıl, bölgeler aram 
kalkınmayı nasıl etkilediğini de mutla ba eli
mizde bulundurmak istiyoruz. Ama bu banım 
ise bilmiyorum ne gibi şartlar getirecek. Çün
kü bunda gayet yuvarlak lâf bar var. Bu kanun 
ise aslında benim anladığımı mânada özel teseb-
büsçülük 'değil, benim anladığım mânada, bizim 
anladığımız mânada karma ekonomi değil, adı 
Ahmet olan devletçiliktir. Bunu yapmakta ne 
gerek görüyorlar ekonomikman, anlamıyorum. 
Eğer oturup da burada özel tcşobbüs, karma 
teşebbüs veyahut Devlet teşebbüsünün ekono
mik değerlendirmelerine girersek o zaman da 
konuşacaklarımız vardır, o ayrı şeydir. Onun 
için kusura bakına vınız 

ege.r, Kanu
nun, bu Plânı yürütme aram obarak kullanıl-
mak istenmesi, aslında bu Plânda itloi gü.e olan 
sanayi'eşmeyi, Adalet Partisinin muhafazakâr 
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ve özel toşebbüsçü, Öyle diyelim, sanayide diye
lim, görüşüne, illâcia sadık kalmak maksadiyle 
bir nevi zorlama, arkasında Devletin büyük 
desteği bulunan, ama a dm a bilmem ne denilen 
bir ekonomik sisteme getirmek sabayıdır. Ka
naatim. o ki, buna rağmen Türkiye'nin şartları, 
gerçekleri, az gelişmiş olmak, büyük ekonomi
lerle sarılmış olmak, büyük dev ekonomilerle 
sarılmış olmak, para sahaları içinde bir yer
de hapis olmuş olmak, dış ekonomilere bağlı 
olmuş olmak, bir sürü dış yardımlara, borçlara 
falan muhtaçolnıak büyük bir iç harcama zorun
luluğu içinde bulunmak, çok geri kalmış bir 
ülke olmak, toplumsal yapısı 'kurulması, reform
ları yapılmamış bir ülke olmak bakımından, hiç. 
de doğru olmıyan yöntemlere, hiç de doğru oi-
mıyan tercihlere bağlı olarak yapı'1 mı s oban bu 
Plânın şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi adına 
tenk'bll eleştirin' bundan ibarettir. Oo'k vakti
nizi .aldım, özür dilerim, he-p'uizi içten sevov ve 
saygılarımla selâmların kardeşlerim. (Al'kışbar) 

BAŞKAN — Gruplar ,a;dm!a ?"z sırası Güven 
Partisi Grupu adına Saym Fehmi Alpaslan'ın. 
buyurun efendim. 

G. P. GÜRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan; Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
o1 arak, demokratik düzen içinde İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının görüşülmesini idrak et
menin sevinç ve saadeti ile Yüce Heyetinize teb
rik ve saygılarımızı sunuyoruz. 

Anayasamızın öngördüğü esaslara göre de
mokratik kalkınma plânının hazırlanmasında* son 
derece değerli bulduğumuz gayretleri geçen Dev
let Plânlama Teşkilâtına özellikle teşekkür edi
yor, Hükümeti de çalışmalarından ötürü tebrik 
ve teşekkürlerimizle selâmlıyoruz. 

Herşeyden evvel İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının Büyük Türk Milletine hayırlı ve fay
dalı olmasını ve Türkiyemizin kalkınma ve yük
selmesinde yeni ve ileri hamlelere yol açmasını 
dileyerek sözlerimize başlamış olacağız. 

Yüksek tetkikinize arz edilmiş olan İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının noksan gördüğü
müz kısımlarının tamamlanması, hatalı bulduk
larımızın düzeltilmesi için iyi niyet ve yapıcı bir 
ruhla elbette tenkidlerimiz olacaktır. Fakat he
men arz edelim ki, bu plân demokratik düzende 
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hızla kalkınma, karma ekonomi, sosyal adalet, sos
yal güvenlik ve fırsat eşitliği gibi yürekten bağlı 
bulunduğumuz ilkelerde henüz kurulmuş olan 
Güven Partisinin programına hâkim görüşleri 
birçok noktasında hedef olarak ele almış ve stra
tejinin tâyininde akıl yoliyle memleket gerçek
lerinin gereklerini dikkatte tutmuş olduğu için, 
plânının tetkikinden hususi bir zevak duymak
tayız. 

Demokratik plânın zaruret ve faydası üzerin
le, Birinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesi sırasın
da ve onu takibeden zamanlarda ileri sürülen 
tereddüt ve aksine fikirlerden uzaklaşılarak bu 
lüzum ve fayda üzerinde bütün partilerce muta
bakata varılmış olmasını ve hususiyle Adalet 
Partisi bünyesinden plân - pilâv edebiyatının tas
fiyeye uğratılmış bulunmasını memnunlukla kay
detmek isteriz. 

Sayın senatörler, Türkiye'nin kalkınması na
sıl bir plânla olacaktır? Bu konuda bâzı temel 
esasları Anayasamız tesbit etmiş durumdadır. 
Bâzı ağızlardan Anayasanın tesbit ettiği plân 
anlayışını gerçek plânlama ile ilgili görmiyen 
fikirlerin savunulduğu şu sıralarda, Anayasamı
zın bu hükümlerini hatırlamakta fayda olduğu 
inancındayız. 

Anayasanın 41 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın demok
ratik yollarla gerçekleştirilmesini emretmekte ve 
bu amaçla kalkınma plânlarını yapmak ödevini 
Devlete vermektedir. Demek oluyor ki, Türkiye'
de, plân, demokratik olmak zorundadır. 

Plânın demokratik olması, Anayasamızın özü
nün hiçbir suretle ihlâl edilemiyeceğini 11 nci 
maddesinde açıkça belirttiği temel hak ve hürri
yetlere saygılı bir plânlama anlayışı ile ve bir 
ekonomik sistem görüşü mümkündür. 

Anayasamız, özüne dokunulamıyacak temel hak 
ve hürriyetler arasında, mülkiyet hakkını, söz
leşme serbestliğini ve çalışma serbestliğini de zik
retmiştir. Şüphesiz, bu temel haklar içinde, tıp
kı diğerleri gibi, kanj.il yararına uygun olarak 
kullanılmak ve toplum yararına aykırı uygula
malara vesile vermemek esastır. Ancak, tekrar 
«edelim, bu temel hakların, yine tıpkı diğerleri 
gibi, özüne dokunulamaması da Anayasamızın 
kesin emridir. 

Böyle olunca, demokratik plânlamanın hangi 
esaslara ve hangi iktisadi sistem anlayışına daya-
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nabileceği, hangi iktisadi sistemleri ve onlara 
dayanan hangi plânlama şekillerini Anayasanın 
•kabul etmediği kolaylıkla anlaşılır. 

'Gerçekten, mülkiyet hakkı, çalışma ve sözleş
me serbestileri, piyasa mekanizmasının temelleri
dir. Şu halde, Anayasamızın anlayışına göre, 
kalkınma plânımızın demokratik olması piyasa 
mekanizmasını ve onun temel esasları olan mül
kiyet hakkı ile çalışma ve sözleşme serbestilerini 
tanımasiyle mümkün kılınmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Piyasa mekanizmasının ve onun temelleri olan 

mülkiyet hakkı ile çalışma ve sözleşme serbesti
lerinin tanındığı bir Anayasa düzeni, hiç şüphe
siz, özel teşebbüsler kurma hürriyetini de tanı
yor demektir. Nitekim Anayasamız 40 ncı mad
desinde bunu açıkça ifade etmiş ve özel teşebbüs 
kurma serbestisi de, kamu yararı, millî iktisadın 
gerekleri ve sosyal amaçların teşkil ettiği çerçe
ve içinde özüne dokunulamıyacak hürriyetler
den biri sayılmıştır. 

Şu halde, Türkiye'de plân anlayışı biraz ön
ce ana'hatlarını izaha çalıştığımız ilkelere uygun 
olmak zorundadır. 

Bâzılarının tek gerçek plânlama metodu ola
rak takdime çalıştıkları, piyasa mekanizmasının 
yerini bir merkezî Devlet otoritesinin tam olarak 
alması esasına dayanan plânlama şekilleri, Türk 
Anayasasına açıkça aykırıdır. Esasen bu plânla
ma şekilleri piyasa mekanizmasını reddettikleri 
içindir ki, ,onun dayandığı temel ilkeler olan mül
kiyet hakkı ile çalışma ve sözleşme serbestilerini 
ve binaenaleyh, özel teşebbüs kurma hürriyetini 
temelinden ret ve inkâr ederler. Piyasa mekaniz
masını reddeden" merkezî plânlama metotları, iş
te bu sebeple, komünist - kollektivist sistemlerin 
uygulandıkları metotlardır. 

Biz bu metotları, insan hak ve hürriyetlerini 
tahribettiği için kesinlikle reddediyoruz ve diyo
ruz ki; Türk Anayasası gos- plânı değil, demok
ratik plânı kabul eder. 

Gos - plânı değil, demokratik plânı tercih 
edişimizin sebeplerinden biri de. bütün iktisadi 
hayatı bütün teferruatiyle ve piyasa mekaniz
masının yerine kaim olarak 'düzenleme çabası
nın daha başından başarısızlığa mahkûm olması 
ve ister istemez içine düşülen tahmin hatalarının 
sebebolduğu israfların ekonomik bünyeyi sarsıcı 
bir vüs'ate erişmesidir, 

Sayın senatörler, 

İktisat tarihi gösteriyor ki, ekonomik bakım
dan israfları önlemenin en ileri yolu. hem piyasa 
mekanizmasından faydalanan, hem de piyasa me
kanizmasının başı boş bırakıldığı takdirde sebe
biyet verebileceği israfları ölçülü müdahalelerle 
önlemeyi öngören demokratik plânlama usûlle
rini kullanmaktır. Biz, demokratik plânlamayı, 
sadece insan hak ve hürriyetlerine dayanan de
mokratik rejimle bağdaşan bir metot olduğu için 
değil, aynı zamanda,, iktisadi bünyede israfları 
asgari hadde indirmenin en ileri tekniği olarak 
b en imsemektey iz. 

Hiç şüphesiz, demokratik plânlamanın da de
ğişik çeşitleri vardır. Biz, bu çeşitlerin memleke
timizin gerçeklerine en uygun syadığımız karma 
ekonomi sistemini ve bizzatihi bu memleket ger
çeklerine en uygun düşenini kabul etmekteyiz. 

Güven Partisinin programında da belirtildiği 
gibi, kalkınma halinde bir memleket olan Tür-
kiyemizde plânın kamu kesimi için emredici ol
masının yanısıra, özel kesim için, esas itibariyle, 
yol gösterici, teşvik edici ve destekleyici bir nite
lik taşıması gerekir. 

Bu plân anlayışı, hiç şüşphesiz, Batının ileri 
ülkelerinde raslanan plânların dayandığı temel 
anlayıştan da farklı bir demokratik plânlama 
görüşüdür. 

Güven Partisi, bu anlayışa uygun olarak, özel 
sektörün plân hedeflerine uygun hareket etmesi
ni sağlamak için alınacak tedbirlerin, özel teşeb
büsün serbest karar imkânlarına izin ve lisans 
gibi yollarla fizikî sınırlamaların ancak kesin zo-
runluk halinde ve mümkün olduğu kadar az kul
lanılması lüzumuna inanır. Güven Partici olarak, 
özel teşebbüsün kalkınma plânının hedeflerine 
uygun olarak hareket etmesini sağlıyacak tedbir
lerin, daha çok, maliye, para, kderi ve dış ticaret 
politikaları şeklinde dolaylı tedbirler olması ge
rektiği kanısındayız. 

Sayın senatörler, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı gibi bu esaslara, uygun 
olarak hazırlanmış olmasını görmekten büyük 
memnunluk duyduğumuzu Güven Part'si Curm 
huriyet Senatosu Grupır adına yüksek huzuru
nuzda arz etmek benim için zevkli bir vazifedir. 
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(Bravo sesleri) 
Sayın Başkan 
Sayrıı senaötrler, 
İkinci Kalkınma Plânının da biraz önce arz 

ettiğim temel ilkeye uygun oluşu, iktisadi bünye
mizin bir karma ekonomi oluşu gerçeğinden doğ
maktadır. 

Memleketimizde karma ekonomi, 1930 yılın
dan buyana sırf Türkiye'ye has gerçeklerin tesi
riyle kurulmuş ve gelişmiştir. Türkiye'de karma 
ekonominin kuruluşu ve gelişmesinde Türkiye'
nin şartlarına ve tarihine tamamiyle yabancı hiç 
bir ideolojinin, demokratik olsun veya olmasın 
hiç bir doktrinin tesiri olmamıştır. Yurdumuzda 
karma ekonomi Büyük Atatürk'ün, gelişme halin
de bir memleket olarak vatanımıza has gerçekleri 
ve bu gerçeklerin icaplarını yüce dehasıyla sez
mesi suretiyle ortaya koyduğu ilkelerin yine mem
leket şartlarının ve çağdaş bilimin ilerlemelerinin 
ışığı altında yuğurulması ve şekillenmesi sonu
cunda kurulmuş ve inkişaf etmiştir. Büvük Ata
türk ölümünden iki yıl önce bir demecinde açıkça 
belirttiği gibi, Türk karma ekonomisini ne li
beral, ne de Sosyalist doktrinlerle ilgili gör
mek kabil değildir. Bunun aksini iddin 
edenler, Atatürk'ün bizzat kendi sizlerini 
'görmezlikten gelenler, .ya da inkâr edenle : 

lerdir. G e l i n e halindeki ınıemlekeetlerin me
seleleriyle ilgili olarak çağdaş sosyal ve iktisadi 
bilimlerin bugün varmış olduğu sonuçlar, Bü
yük Atatürk'ün erişilmez dehasiylc gerçeği ne 
kadar isabetli teşhis ettiğini tam bir açıklıkla 
ortaya koymaktadır. Aziz memleketimizin demok
rasi içinde kalkınmasını samimiyetle istiyenler 
kalkınmanın yolunu ne Liberalizmde, ne de Sos
yalizmin şu veya bu çeşidinde ve bu arada Ko
münizmde aramak yerine, büyük kurtarıcının öğ
rettiklerini anlamıya ve o yolda sağa sola sapma
dan hızla yürümiyc gayret etmek durumunda
dırlar. (Bravo sesleri) 

Güven Partisi, karma ekonomi anlayışında 
tamamiyle Atatürk ilkelerinin gösterdiği yol 
üzerindedir. 

Biz, kalkınmanın plâna, uygun olarak gerçek
leşebilmesi için bâzı iktisadi faaliyetlerin kamu 
sektörünün elinde bulunması gereğine inanmak
tayız. Bu faaliyetler, programımızda; büyük 
enerji ve sulama tesisleri büyük bayındırlık faa
liyetleri, toprak kazanma ve toprak muhafazası 
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işleri, karayolları yapımı, demiryolları, PTT faa
liyetleri, temel harb sanayii ile ağır sanayii, 
maden kömürü işletmeleri, millî iktisat ve millî 
güvenlik açısından stratejik nitelikteki madenler 
ile tekel durumunda olan madenler, petrol ara
ma, çıkarma ve tasfiyesi faaliyetleriyle petrol 
boru hatları, petro - kimya sanayii olarak açıkça 
gösterilmiştir. Partimiz, kamu sektörünün deniz 
ve hava nakliyeciliğinde görev almasını zorunlu 
saydığını ve belli başlı sosyal güvenlik kurumla-
riyle sağlık ve öğrenim kurumlarının kurulma
sında da başlıca görevin Devlete düştüğünü ve 
nihayet, ormanlarımızın korunmasının icapları
nın, bütün ormanların gözetiminin Devlete aidol-
masmı ve Devlet ormanlarının özel kişilere dev-
redilmemesi gerektiğini programında belirtmiş
tir. 

A. P. İktidarının huzurundaki İkinci Beş 
Yıllık Kaıkınma Plânı tasarısında, bu tasarıyla 
ilgili stratejik kararnamesinde ve daha önce 
yaptığı resmî açıkla'malarında, petrol konusu 
dışında, partimizin programında yer alan bu 
görüşlerle aynı istikamette bulunduğunu gör
mekten dolayı memnuniyetimizi ifade etmek 
isterim. 

Güven Partisi, biraz önce saydığımız faali
yetler dışındaki bütün iktisadi faaliyetlerde 
özel teşebbüsün esas olmasını da programında 
bir temel ilke olarak kabul etmiştir. Pek tabi
îdir ki, kalkınmanın sektörler arasında dengeli 
olması ve bunun gibi yurdun değişik bölgeleri
nin kalkınmanın nimetlerinden yine dengeli bir 
şekilde faydalanması için, kamu sektörünün bu 
alanlarda da görev alması gerekebilir. Bu, 
üretim ve hizmet kesimleri arasında dar boğaz
ların ve tıkanıklıkların meydana çıkınlaması 
ve böylelikle genel olarak ö'zel teşebbüsün faali
yetlerinde de istikrarın temini için zaruri oldu
ğu gibi, bölgeler arasında sosyal adaletin icap
larını yerine getirmek bakımından da lüzum
ludur. 

Bunun gibi, özellikle tarım alanında, üreti
cinin malının değer fiyatla satıla'bilımesini sağ
lamak, çiftçi ve esnaf gibi büyük üretici küt
lelerin kredi ihtiyaçlarını karşılamak gibi ne
denlerle Devletin bâzı iktisadi faaliyetlere gi
rilmesi de gerekebilir. 

Şüphesiz, bütün bu hallerde Devlet işletme
ciliği, ancak zaruret halinde kabul edilebilir; 
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esas, tekrar edelim, bu alanlarda özel teşebbüs
tür. Yine hiç şüphesiz, kalkınma plânlarında 
esas itibariyle özel teşebbüse ayrılmış alanlara 
kamu sektörünün ne ölçüde geleceği plânda ve 
yıllık programlarda taım bir açıklıkla gösteril
melidir. Bu suretle, özel teşebbüsün istikrar 
içinde faaliyet göstermesi temin edilmiş olur. 

Esas itibariyle özel teşebbüse ayrılmış ikti
sadi faaliyetler ve hu faaliyet alanlarında karmu 
sektörüne düşen görevler konusunda da, A. P. 
İktidarının hazırlamış olduğu İkinci Kalkmana 
Plânı tasarısında yer alan esasların, Güven 
Partisinin kanaatince, memleket gerçeklerine 
uygun düştüğünü ve bu konuda iktidar partisi 
ile bir prensip mutabakatının plân tasarısının 
incelenmesi sonucunda kendiliğinden meydana 
çıkmış olduğunu belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Bununla beraber, uzun vâdede erişilecek he

def bakımımdan İktidar partisi ile partimiz ara
sında taım ,bir görüş birliğinin meveudolduğu 
söyleneınıez. Güven Partisi, -biraz önce ana hat
larını belirttiğimiz ve İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı tasarısında bâzı istisnalar dışında yer 
aldığını görmekten memnuniyetimizi ifade et
tiğimiz kanma ekonomi sisteminin devamlı bir 
sistem olduğu inancındadır. Adalet Partisi ise, 
bu karma ekonomi sistemini ımerhale merhale 
çağdaş liberal doktrinlerin görüşü istikametin
de tadil etmek niyetindedir. Bu plân tasarı-
smnda bu görüşün yankıları açıkça görülmek
tedir. 

Gerçekten, iktidarın hazırladığı plân tasa
rısında, «karma teşebbüsler» in Devletçe des
teklenmesi bir anailke olarak yer almıştır. 

Kanaatimizce, «Karma teşebbüs» ile «kar
ma ekonomi» biribirinden farklı mefhumlar
dır. «Karma teşebbüs» ten mahsadm, kamu sek
törünün yarıdan az hisse ile katılacağı ve ya
rıdan fazla hissenin özel sektörün elinde bu
lunacağı özel teşebbüsler olduğu anlaşılıyor. 
Bu sistemin türlü mahzurları bulunduğuna Gü
ven Partisi Grupu olarak inanmaktayız. 

Bu mahzurların başında, belirli özel kişile
rin, piyasada cari normal sermaye ve kredi 
temini şartlarından çok daha ehven şartlarla 
geniş kamu fonlarını kullanmak imkânına 
sahip bulunmaları gelecektir. Devletin geniş 
ölçüde vergileme yoliyle halktan sağladığı cebri 

| rım yapmak maksadiyle, ama her halde kâr te-
| minini istihdaf eder tarzda tahsis edilmesi, 

tasarrufların belirli özel kişilere velev yatı-
sosyal adalet ilkesinin uygulanması bakımından 
sakıncalı olacaktır. Halen, Plân tasarısında da 

I belirtildiği veçhile, millî gelir dağılımında 
! yeteri öcüde sosyal adaleti gerçekleştirmiş o-
I maktan uzak bulunmaktayız. Böyle bir durum-
j da, halktan vergileme yoliyle sağlanan foııla-
! rai neticede kâr sağiıyacak faaliyetlerde 
| kullanılmak üzere belirli kişilere tahsis ed"l-
| mesi, Plân tasarısında genel bir ilke olarak 
| söyenildiğinin aksine, millî gelir dağılımında 
| sosyal adaleti geriletmek sonucunu doğurma-
! smdan ciddî şekilde endişe etmekteyiz. 
İ «Karma teşebbüs» lerin kurulması bir baş

ka yönden daha önemli bir sakınca taşımak-
I tadır. Bu teşebbüslerin kurulması için belirli 

özel şikilere transfer edilecek kamu fonların
dan bütün özel müteşebbislerin faydalan
ması söz konusu olamayacağına göre, bu te
şebbüslere katılan özel kişiler Özel sektör 
mensuplarına nazaran imtiyazlı bir duruma 
geçirilmiş olacaktır. Bu halin yaratması muh
temel dedikodu havasının Devlet yönetimi-

| nin itibarı üzerindeki kötü tesirleri, bu yol
dan özel teşebbüsü teşvik etmekle beklenen 
faydaların çok üstünde olacaktır. 

1 Kaldı ki, bu gibi teşebbüslerin kurulması 
I özel sektör içinde bir nevi imtiyazlı özel mü

teşebbis zümresi yaratacağından, piyasa me
kanizmasının mümkün olan en geniş ölçüde 
dayanması gereken genellik ve eşitlik ilkele
rine de aykırı düşecektir. Bu itibarla, bu ta
savvuru. özel sektörün sıhhatli çalışma ilkele
riyle de bağdaştırmak mümkün olamaz. 

Snyuı senatörler. 
Bahsettiğimiz «Karma teşebbüs» lerin şimdi 

izah ettiğimiz sakıncalarla bir arada doğma
ması bir tek şıkta mümkün olabilir. O da, ken
di'erine kamu fonlarının transfer edileceği 
«Karma teşebbüs» lerin çok geniş bir halk 
kütlesi temeline dayanan anonim şirketler ^ e 
kooperatifler gibi teşebbüsler olması şıkkıdır. 
Partimiz, bu gibi teşebbüslerin teşvikinin fay
dalı olduğu alanlarda, sırf bu gibi teşebbüs
ler için söz konusu sistemin uygulanmasını: 
bunun dışında, karma teşebbüsler yoluna baş-

} vurulmasını zaruri görmektedir. 
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Bu vesileyle bir noktaya daha temas etmck-
liğimiz gerekiyor. Eğer, karma teşebbüsler sis
temi, geniş halk kütlesi temeline dayanan 
anonim şirket ve kooperatif ve benzeri teşeb
büsler dışında belirli özel kişilerin de isti
fade edebileceği bir sistem olarak mütalaa 
edilecekse, bu kişilere kamu fonlarının trans
fer edilmesinin millî gelir dağılımında mev
cut sosyal adaletsizliği artırmaması, vergi sis
temimizin müterakkiliğinin eoğaitılmasiy] e 
mümkündür. Oysa ki, plân tasarısında ve stra
teji kararnamesinde belirtildiği gibi, millî ge
lir dağılımında zaten mevcut sosyal adalet
sizliği genel olarak düzeltmek için esasen. 
vergi sistemimizin müterakkiliğini çoğaltmak 
zorunluğu vardır. Böyle olunca, sırf belirli 
özel kişilere yapılacak kamu fonu transferle
rinin sosyal adaletsizliği millî gelir dağılımın
da artırmaması için ayrıca yapılması gereke
cek vergi sistemindeki müterakkilik yükse
lişi, ister istemez seyyanen tatbik edilmek ge
rekeceğinden, kendilerine kamu fonu transferi 
imtiyazı bahşedilmemiş olan özel sektör men
supları bu sonucu müterakkilik yükselişinden 
mutazarrır olacaklardır. Şu halde bu yola 
başvurulduğu takdirde, Karma teşebbüs i oı e 
katıldıkları ' için imtiyazlı bir durumda o .'an 
belli özel kişilere yapılacak kamu fonu trans
ferleri, gen'ş ölçüde, özel sektörün bövle bir 
imtiyaaz nail olmamış mensuplarınca finanse 
edilmiş olacaklardır. Görülüyor ki, karma te
şebbüsler sistemini belirli özel kişilere imtiyaz 
tanır tarzrda uygulamak sonucunda, millî gciir 
dağılımında vukua gelecek munzam sosyal ada
letsizlikleri önlemek için vergi tedbirler; 
alındığı takdirde, bunun yükü, özel sektörü': 
büyük çoğunluğuna yüklenmiş olacaktır. Bu 
da, genel olarak özel sektörün teşvik edilmesi 
amacına aykırı sonuçların meydana çıkmasına 
yol açacaktır. 

Sayın senatörler, 
Plân Karma Komisynu raporunda, «Karma 

teşebbüs» 1er metodunun ancak kamu yararı 
görüldüğü takdirde uygulanacağından bahse
dilmiş olması, bu konuda duyduğumuz endişe
leri bir ölçüde hafifletmiş ise de, bu endişe
lerimiz raporda bu ifadenin yer almasiyle 
tamamiyle ortadan kalkmış değildir. 

Kanaatimzce, komisyon raporunda baasi 
geren kamu yararının meveudolup olmadığım 

tesbit etmek için kullanılacak kıstaslar ara
sında, her halde, bu metodun, ancak büyük 
halk kütleleri temeline dayanan anonim şirket
ler, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar için 
uygulanabileceği hususu plân metninde açıkça 
yer almıştır. 

Sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı tasarısında kamu sektörü ile öızel sek
tör arasındaki denge konusunda bu tenkidleri-
mizi serd ettikten sonra, aynı konuda memnu
niyetimizi mucibolan bir hususu da belirtmek is
teriz. 

Plân tasarısında, kamu sektörüne dâhil te
şebbüslerin özel sektöre devri gibi gerçekçi ol-
mıyan bir görüşe yer verilmediğini memnuni
yetle kaydetmeden geıçemiyeceğiz. 

Kalkıma vetiresinin inkişafı boyunca özel 
sektörümüzün tasarruf ve yatırım imikânları-
nı.n daha hızlı gelişmeler kaydedeceği şüphesiz
dir. Bu suretle özel sektörün elinde toplana
cak fonların daha önce kamu sektörü tarafın
dan kurulmuş teşebbüslerin satınalrnrnasmda 
kullanılarak kamu sektönüne transfer edilmesi, 
aslında kamu sektörü, bu suretle özel sektör
den kendisine transfer edilecek fonlarla yeni 
kamu teşebbüsleri kuracağı cihetle, özel sektö
rün nisibeten daha eski reel sermaye unsurla-
riyle teçhizi neticesini doğuracaktır. Özel sek
tör elinde teessrüs edecek yatırım fonlarının 
bizzat özel sektör tarafından en yeni reel ser
maye unsurlarının temininde kullanılması, hiç 
şüphesiz, özel sektör bakımından daha uygun 
olur. Ne kamu yararı, ne de özel sektörün ken
disine has menfaatleri, kamu teşebbüslerinin 
özel sektöre satılmasını gerektirmemektedir. 
Özel sektör için plânlı devrede, yatırıma ay
rılacak fonlarını, hem kendi yararına, hem de 
kamu yararına uygun alanlarda artan bir şe
kilde kullanılması için hudutsuz imkânlar var
dır. Birinci Kalkınma Plânında olduğu gibi 
İkinci Plân tasarısında da bu bakımdan özel 
teşebbüse hiçfbir sınır konulmuş değildir. Böy
le olunca, sırf dogmatik esaslardan hareketle 
kamu teşebbüslerinin özel teşebbüse devri ha
talı olurdu. Bu hataıya düşülmemiş olmasını Gü
ven Partisi Grupu memnuniyetle karşılamak
tadır. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler, İkine! Plan 

tasarısında sosyal' adaleti lıer alanda sağlamak 
bakımından güzel sözlere rastlanmaktadır. 

Plân tasarısında, memleketimizin kalkınması 
için bugünkü nesillere tüketim ihtiyaçlarının ve 
arzularının tatmininde sınırlı ölçülerle iktifa 
etmek gibi azımsanamıyacak bir f e dekarlığın 
düştüğü hususunda, tamamiyle bilimsel ifade
ler yer almıştır. 

Yine plân tasarısında millî gelir dağılımın
da sıosyal adaleti sağlamak için alınması gere
ken tedbirler arasında vergi sistemimizin müte-
rakkiliğinin artırılmasına müncer olacak bâzı 
genel esaslar ile sosyal adalet ve sosyal güven
lik tedbirlerine de yer verilmiştir. 

Ötcyandan, plân tasarısı eğitim ve sağlık 
gibi hizmetlerin daha yaygın hale gelmesi ko
nusunda da, güzel sözler söylüyor. Şehirleşme 
ve konut mevzularında da benzeri ifadelere 
rastlanmaktadır. 

Nihayet eğitimde fırsat eşitliği konusunda 
da güzel fikirlere plân. tasarısında yer veril
miştir. 

Bütün bunları tasvibetmemek mrümikün de
ğildir. 

•Gerçekten her çeşit sosyal adalet tedbir
leri, tasarruf eğilimini kısmamak ekaydiyle, kal
kınmamızın ve hattâ millî birlik ve beraberliği
mizin selâmeti için zaruridir. 

'Türk Milletinin gerçek duygularına ve ya
pısına, tarihten gelen millî dayanışma şuuru
na tamamiyle aykırı sınıf kavgası kışkırtma 
gayretlerine son zamanlarda bâzı çevrelerce 
germi verildiğini müşahede etmemek mümkün 
değildir. (Bravo sesleri). 

Her toplumda mevcut olması tabiî gelir ve 
servet farklarım dahi Anayasa dışı sosyal ada
letsizlikler olarak takdim etmeye uğraşan çev
relerin, gerçekte, koilektivist sistemlerin pro
pagandacılığını deruhte ettiklerinden şüphe et
mek gafletine düşenlerden değiliz. (Bravo ses
leri). Pekiyi biliyoruz ki, bu batıl propaganda
yı yürütenlerin dünyanın şurasında, burasında 
ancak ihtilâl veya işgal yoiiyle kurmaya mu
vaffak oldukları 'koilektivist sistemlerde, Dev
let ve tek parti despotluğuna dayanan bir imti
yazlı yönetici sınıf türemiştir. Bu sistemlerde, 
vatandaşların aralarında mevcut ve teııkid ct-

17 . 6 . 1067 O : 2 

tikleri sistemlerde rastlanandan pek farklı ol-
ınıyan gelir, otorite ve itibar farklılıklar tek 
parti diktatörlüğü sayesinde hem teııkid dışı 
kalabilin ekte, hem de aşılması daha da güç 
bir mahiyet iktisabodebilmektedir. 

Sosyal adalet demek, her çeşit gelir ve ser
vet ve mevki farklılığını ortadan kaldırmak 
gibi, sosyal ilimlerin ham hayat olarak teşhis 
ettikleri batıl ütopya peşinde koşmak anlamı
na gelmez. Sosyal adalet demek, her vatandaşın 
kabiliyetine, ehliyetine ve çalışkanlığına göre 
şahsiyetini geliştirmek, toplum içinde her alan
da hakkı olan gelir ve servet sayesinde, mevki 
ve görevlere erişmesini sağlamak, gelir ve ser
vetler arasında insaıı haysiyeti fikri ile bağ-
daşraıyaeak ölçüdeki farklılıkları izale etmek 
ve bu gayeye erişilmesini öniiyen engelleri kal
dırmaya çalışmak demektir. Böyle bir sosyal 
adalet anlayışının mesnedi, kollektivizm despot
luğu akındaki hürriyetten mahrum olma eşit
liği ilkesine değil, fakat, kişinin şahsiyetini gc-
lijlimnede eşit imkânlara sahip kılınması gibi 
mânevi bir değere dayandığını belirtmek iste
riz. (Bravo seslem). 

Anayasamız da sosyal adaleti böyle anlat
maktadır. 

Gelişme halindeki bir memlekette, her top
lumda bulunması tabiî olan gelir ve servet fark
larını dahi teoriye tabi tutarak sosyal adaleti 
•gerçekleştireceğini sanan kollektivizm propa
gandacıların::! bu yoldan varabilecekleri tek 
Gonuç, o ela eğer samimî beler, sefalet ve fakir
likte eşrtkği saklamaktan ibaret kalacaktır. 
(Bravo eceleri) 

Bizim gayemiz, sefalette değil, refah ve 
saadette sosyal adaleti sağlamaktır. 

Sayın senatörler, kollektivizm propaganda
cılarının sınıf kavgası kışkırtarak varmak is
tedikleri not-lecyi doğru teşhis ediyorsak, bu 
kışkırtmaların neticesiz kalmasını temin etmek 
için de kalkınma gayretlerimizi yürütürken, 
kalkınmanın sadece nimetlerinin değil, külfet
lerinin de sosyal adalete uygun olarak dağıl
ması gerektiğini asla ha.tırımr.jJan çıkarmama
lıyım Eğer büyük halk kütleleri kalkınmada 
lelakârLğm büyük kısmının kendilerine diiş-
t.üjmoü ve fedakârlığın pek küçük bir kısmının 
belli bir zümreye yüklendiğini görürlerse, işte 
o zaman, sınıf kavgası kışkırtıcılarının ümidi
nin artmış olacağını müşahade edeceğiz. 
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Sınıf kargası, sosyal adaleti sağlamak ba
kımımdan hiçbir Tayda temin etmez. Ama, sınıf 
kamgası kıomomalarnu başarısız kılmak isti-
yooak. mâkul sosyal adalet tedbirlerine baş
vurmaktan knoınmamayı da bilmek mecburiye
tindeyiz. 

ikinci Kalkınma Plânı tasarısında sosyal 
adalet kemummla yer alan - kısa da olsa - ger
çek müşahedelerin ve ret ve inkârı mümkün 
olmayan reci esasların yanrsıra, çok daha ma
rndım s tedaim ariu yer almasını arzu ederdik. 

Karma teşebbüsler konummda biraz önee iz
har ettiğimiz endişeleri izale edecek esasların 
plân tasa:ısına ithal edilmesi mümkün olduğu 
'tamimde bunun plânın sosyal adaletçi vasfını 
tarsiıı edeceğine inanmaktayız. 

Dunun gabi, plânın finansmanı konusunda 
ne gidi nıüşadıhas tedbirlerin tatbik edileceği 
huşur:mda plân tasarısında yeteri açıklığa ka
vuşmak mümkün olursa kalkınmanın külfetle
rinin sosyal adalete uygun olarak dağıtılıp da-
ğitıimıyaaağı hususunda da kesin hükümlere 
varmakbğmıız imkân dâhiline girecektir. Hiç 
şüphe üz, ezellikle vergi sistemimizde ilgili ted-
mi derki, plânın sıhhatli kaynaklardan "finans
manını sağlamayı İm sardığı kadar yatırımların 
vookali sektörlere sevk edilmesinin ve sosyal 
adak tin icaplarının yerine getirilmesinin de 
'tatminkâr bir şekilde halledici nitelikte olma
sı ilmim eder. 

akman Başkan, sayın senatörler, burada plâ
nın İhı:; il mı anı kamusuna gelmiş bulunuyoruz. 

Plânda yer alan yatırım hedeflerinin ve 
esir hedeflerin gomeklezmesi, scktörlorarası 
hâmlimin doğru bir şekilde tesbit edilmiş ol
masını gerektirdiği kadar, yatırım faaliyetleri
nin vs sair kamu hirmıcd terinin sıhhatli kaynak
lardan finanse edilmesini de icabet ^irmektedir. 

iklimi Kalkınma Plânı tasarısı da, ekono
minin canlılığını ve kalkınmanın plân hedefle
rine uygun olacak cereyanının tıpkı Birinci Kal
kınma Plânında olduğu gibi. kamu hareamala-
lamıı ve âs rkkic kamu yatırım harcamalariylc 
hama gelişme harcamalarının yüksek Geviyede 
tatulam una bağlamıştır. Bu harcamaların plân-
]Cıü gösterilen hedeflere uygun olarak yapıla
bilmesi cnflâsysncu olmıyan finansman kay-
ııakmemm zamanında elâstiki bir şekilde ısağla-
rmbilmesine bağlıdır. 

Plânın başarısından emin olabilmemiz için, 

bu finansman kaynaklarının nereden ve nasıl 
temin edileceğini bilmemiz, bu konuda alınacak 
tedbirleri plân metninde yeteri açıklıkla gülme
miz gerekir. 

Kaldı ki, plânın finansmanı için gerekli kay
nakların nereden ve nasıl temin edileceği hu
susunda yapılabilecek değişik tercihlerin, eko
nominin sektörel bünyesi üzerinde de tesirleri 
olacağı tabiîdir. Demek oluyor ki, plânda muh
telif üretim ve hizmet sektörlerinde yatırımla
rın, talebinde ve arzın nasıl inkişaf edeceğini 
tanı olarak ve bütün ilişkileriyle tesbit edebil
memiz için, plânı finanse edecek olan kaynakla
rın nereden ve nasıl sağlanacağı huisıısunda biz
zat plân metninde sarahate ihtiyaç vardır. 

Nihayet, biraz önce belirttiğimiz gibi, plânın 
finansmanı için alınacak tedbirlerin plânın ön
gördüğü sosyal adalet prensipleriyle karşılıklı 
olarak bağdaşıp .bağdaşmadığını tesbit ede
bilmemiz için de, finasnıan kaynaklarının ne
reden, nasıl ve ne vüsatte sağlanacağı husu
sunun plân metninden yeteri açıklıkla anlaşma
sı gereklidir. 

İkinci Kalkınma Plânı tasarısında finansman 
tedbirleri konusunda gereken açıklığı bula
madığımızı belirtmek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan sayın Hükümetten bâzı soru
lanınızı cevaplandırmasını rica edeceğiz. 

Gelişme halinde olan bir memlekette tarım 
sektöründe sağlanacak istihsal artışlarının ye
rine getireceği temel görevlerden birinin de ta
rım dışı alanlardaki, ezcümle sanayi alanındaki 
'yatırımların finansmanını sağlamak olduğu her
kesçe malûm bilimsel bir gerçektir. Bu bakım
dan tarım sektörünün vergilendirilmesinde Hü
kümetçe bâzı değişiklikler yapılması derpiş 
edilmekte midir1? Derpiş edilmekte ise bu ko
nuda nasıl bir sistem tatbik edilmesi düşünü
yor ? 

Plân tasarısında tüketim harcamalarının ya
tırım gayretlerini frenliyecek bir tarzda art
masını önlemek zarureti pek haklı olarak zikre
diliyor. Bu konuda vasıtalı vergilerin her bin
gi memlekette olduğu gibi memleketimizde 
de önemli bir rolü olacağı şüphesizidir. Bunun
la beraber, bugün genel kamu varidatı içinde 
vasıtalı vergilerin oranının vasıtasız vergilere 
nisbotle sosyal adalet açısından fazla yâlksek 
olduğu yine plân tasarısında pek haklı olarak 
belirtiliyor. 
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bu konuda alınması gereken tedbir vasıtasız ver
gilerin genel kamu varidatı içindeki oranının ar
tırılması olarak gösterilmektedir. Buna rağmen 
aynı plân tasarısı, vasıtalı vergilerin yıllık 
artış oranım % 9,2 olarak gösterirken va
sıtasız vergilerin yıllık artışını % 8,3 ola
rak belirtmiştir. Yine Plân tasarısında 
vasıtasız vergilerin toplam vergi gelirleri için
deki payının 1967 yılında % 30,2 iken 1972 yı
lında c/c 29,3 e düşeceği ifade edilmiştir. Plân ta
sarısında vasıtasız vergilerin toplam, vergi gelir
leri içindeki payının artırılmasına çalışılacağı yo
lundaki ilke ile, tasarıda yer alan bu rakamların 
blrlbiriyle bağdaşmadığı aşikârdır. Her ne kadar 
bu iki ilke ile rakamlar arasındaki çelişmenin, 
ithalâtın İkinci Plân dönemi boyunca artma,:ı sa
yesinde ithalâttan alman vasıtalı vergilerin arta
cağından ileri geleceği söylenebilirse de, yine 
plân tasarısında verilen rakamlara göre ithalât
tan sağlanan vasıtalı vergiler oranı 1967 de % 42 
olduğu halde 1972 de % 30 olacaktır. Kaldı ki. 
yatırım mallarını daha az vergi ile ithal etme ve 
imalât sanayiinde dış pazarlara rekabet imkânını 
sağlama amaciyle alınacak tedbirler de vasıtalı 
vergilerin oranını düşürücü tesirler yapmak ikti
za eder. Hal böyle iken plân tasarısında yer 
alan temel ilkeye aykırı olarak vasıtalı vergile
rin oranının plân dönemi boyunca artması ve va
sıtasız vergilerin oranının ise azalması izahı müm
kün olmryan bir çelişme olarak kalmaktadır. Hü
kümetten bu çelişmeyi bertaraf etmek için plân 
tasarısında ne gibi değişiklikler yapmayı düşün
düğünü öğrenmek istiyoruz. 

Bunun gibi plân tasarısında vasıtasız vergi
lerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artı
rılmasının muhtelif vergiler bakımından tasarıda 
yazılı olanlardan başka hangi tedbirlerin alınma
sı suretiyle gerçekleşeceğini de Hükümetten sor
mak isteriz. Yine aynı konuda Hükümetten öğ
renmek istediğimiz hususlardan bir de, muhtelif 
vantasız vergilerin varidatında söz konusu tedbir
lerin alınması neticesinde plân dönemi boyunca 
nasıl bir seyir müşahede edileceği noktasıdır. 

Plânda istihsal vergileri alanında bâzı ıslaha
tın yapılacağı söylenmektedir. Ezcümle bir katma 
Değer Vergisinin uygulanmasından bahsediliyor. 
Bu verginin uygulanmasına ne zaman başlanacak
tır ve temas esasları ne olacaktır? 
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Özel sektör yatırımlarının verimsiz alanlara, 
özellikle lüks konut alanına plânda öngörülmiyen 
vüsatte gitmesini önlemek için vergileme tedbirle
ri ne olacaktır? Bu konuda vergileme tedbirlerin
den gayri tedbirlerin alınması düşünülmekte mi
dir? Düşünülmekte ise, bu tedbirler hangileridir? 

Sektörler arasında vergileme dengesini sağla
mak bakımından karayolu ulaştırılmasında alına
cak vergi tedbirlerinden de bahsolunuyor. Bu ted
birler nelerdir? Bu tedbirler sonucunda bu ver
gilerden sağlanacak varidatın plân dönemi bo
yunca seyri ne olacaktır? 

Yatırımları ve ihracatı teşvik etmek için ver
gi alanında alınacak yeni tedbirler nelerdir? Sa
nayi. mamullerimizin maliyetlerini dış piyasalar
da rekabet imkânlarını artıracak tarzda ayarla
mak için derpiş olunduğu söylenen vergilemeye 
mütaallik tedbirler hangileridir? Halen vergilen-
dlrilmiyen bâzı lüks tüketim maddeleri üzerinde 
istihlâk vergileri konacağından da bahsediliyor. 
Bunlar hangi maddeler içindir? 

Yatırımların bölgeler arası denge yönünden 
gerekli görülen alanlara gitmesini teşvik için yeni 
ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 

Sayın Senatörler, 
Plânın finansmanı bakımından büyük önem 

taşıyan bir konu da, gelişme ile ilgili cari masraf
lar dışındaki cari kamu harcamalarının aşırı ar
tış temayülünü önlemek için âzami gayretin sarf 
edilmesidir. Bu konuda, bu gibi cari harcama
lara esas teşkil eden kıstasların plân hedefine uy
gun olarak plân metninde tesbitinde fayda oldu
ğuna, inanıyoruz. 

'Sayın Senatörler, 
Yine Plânın finansmanı konusunda bir diğer 

önemli husus, gönüllü tasarruflar meselesidir. 
Gayrisâfi millî hâsılada yıllık ortalama artış hı
zı c/c 7 olarak tesbit edildiğine göre gönüllü ta
sarrufların yılda ortalama % 9,2 oranında art
ması pek gerçekçi oimıyan bir tahmin olsa ge
rekir'. Sayın Hükümetten bu konuda hangi he
saplara dayandığını sormak isteriz. Gönüllü ta
sarruflar bakımından yapılan bu yüksek tahmin 
gerçekleşmediği takdirde, bunun bilhassa özel 
sektörün yatırını hedeflerine ulaşmasını güçleş
tireceğini unutmamak gerekir. 

Sayın Senatörler, 
Plânın döviz bakımından finansmanının ya

tırım hedeflerine erişmesi bakımından büyük 
önem taşıdığı herkesçe bilinen bir husustur. 
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on büyük başarılardan biri ihracat hedefinin 
önemli öl şilde aşılması olmuştur. Bu temayülün 
devam edeceğini talimin etmekte hata olmadığı 
inancındayız. Bununla beraber, cari plân dönemi 
sıracında ihracatımızda çek önemli artışlar kayde
dilmeline rağmen ihracatımızın üçte birinden 
fazlan hâlâ zirai mahsullere dayanmaktadır. 11ı-
racmtımmın bünyesini artan bir şekilde sınai ma
mure re doğru kaydırmak ve bu konuda cari plân 
tatbikatı sırasında başlamış olan ileri hamleyi da
ha da kuvvetlendirmek mecburiyetindeyiz. 

İtham t ikamesi yoluna hiç şüphesiz, baş vurul
maya devanı edilmelidir. Ancak, kontenjan ve 
gümrük duvarlarının yeni gelişmekte olan yerli 
sanayii himaye etmek bakımından zaruri olduğu
nu kabul etmekle beraber bu himayenin miliet-
ieraraeı pb azada rekabet imkânına sahlbolmryan 
sanayii ilâ nihaye yaşatmak amaeiyle yapılması 
iktisadi kaynaklarımızın israfı neticesini doğura
caktır. Bu itibarla, ithalât ikamesinin bâzı sınır
ları vardır. Su halde esas gayemiz ihracatımızı 
artırmak olmalıdır. Bu konuda plânda yer alan 
r "aslara katılmaktayız, 

Inş i kar o t in iz üzerinde konuşulurken ehem
miyetle zlkredliınesi gereken bir nokta da sudur. 
önemli bir kısmını demirperde gerisi memleket
lerin teşkil ettiği bir saha ile kliring anlaşmaları
na dayanan ticaret münasebetleri içinde bulun
maktayız. Bu münasebetlerin bâzı sınır bölgele
rimizin mahsullerinin çabuk ve kolay ihracı bakı
mından ve milletlerarası piyasaya şu veya bu se
beple sürmekte güçlük çektiğimiz bâzı metaiarm, 
ezcümle bâzı yıllar tekevvün eden bâzı zirai 
mahsul stoklarının tasfiyesi bakımından bilhassa 
önemli olduğu şüphesizdir. 

Ancak, şunu da belirtelim ki, genellikle bu 
imaret Türkiye için kârlı olmaktan çok uzaktır. 
(iezmekten son yıllarda Türkiye'ye kredi şeklinde 
b'r ölçüde dış yardım vermeye başlamış olan bu 
memleketlerle yapılan dış ticaret de kliring he-
f'übıncla söz konusu memleketler hemen daima ala
caklı dıtımmda bulunmaktadırlar. Son zamanlar
da kolicktivizm propagandacılarının ağzında çok 
değiş'k mf; ıralarla kullanılmaya başlanan bir te
rimi de kullanmamız gerekiyorsa, demirperde 
memleketleriyle olan ticarette, bu memleketlerin 
Türkiye'yi «sömürmekte» oldukları ve kliring ala
cakları veliyle bize verdikleri dış yardım kredile-
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rini kısmen de olsa geri aldıklarını görmezlikten 
gelmeye imkân yoktur. (Alkış) Bu durumun dü
zeltilmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ta-
lebetmekteyiz. 

Sayın Senatörler, 
Yabancı özel sermayenin dış finansman kay

naklarını temin hususunda mübalâğalı ümitlere 
konu teşkil edenıiyeceği artık anlaşılmıştır. Bu 
konuda Plân tasarısında yapılan tahminlerin ger
çekçi olduğu kanısındayız. 

Güven Partisi olarak tüm yabancı sermaye ta
raftarlığı veya tüm yabancı sermaye düşmanlığı 
gibi ideolojik davranışların ciddiyetten uzak ol
duğu kanaatindeyiz. Yabancı sermaye kalkınma 
çabalarımız için faydalı ise kabul edilmeli, değil
se reddedilmelidir. 

Partimizin kanaatine göre, yabancı özel ser
mayenin memleket yararına uygun olabilmesi, ih
racatı çoğaltıcı veya ithalâtı azaltıcı yatırmalara 
yönelmesi veya ileri bir teknoloji getirmesi ve her 
halde, millî iktisada sağlıyacağı faydaların dışarı
ya çıkaracağı kıymeti aşınamasiyle mümkündür. 
Plân hedeflerine aykırı düşen, yerli sanayiin ku
rulmasını ve gelişmesini engelliyen, plânda yer ul-
mıyan iç tüketim eğilimlerini teşvik eden ya da 
dış ödeme dengemizi bozucu olan yabancı özel ser
mayeyi kabul etmemek zorundayız. Yabancı ser
maye ile kurulmuş montaj sanayiinin imalât sa
nayii haline çevrilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasını da gerekli görmekteyiz. Yabancı özel 
sermaye yatırımlarının millî iktisat 'bakımından 
zararlı tekeller halini almasına ve yabancı özel 
sermaye yatırımları neticesinde yabancı nüfuzu
nun iktisadi karar mihraklarımızı etkiliyecek bir 
hale gelmemesi için âzami dikkatin gösterilmesi 
gerektiğine inanmaktayız. 

Bu vesileyle, petrol konusuna da kısaca değin
mek isteriz. Konuşmamın başlangıcında petrol 
ile ilgili iktisadi faaliyetler konusunda partimi
zin temel görüşlerini arz etmiştim. Bu temel gö
rüşler çerçevesi içinde, partimize mensup senatör 
ve milletvekillerinin de imzası bulunan Petrol Tm-
nununun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
biran önce çıkarılmasını ve bu kanun teklifinde 
yer alan ilkelerin plâna da dercedilmesini faydalı 
görmekteyiz. 

Ezcümle kamu sektörü içinde yer alan millî 
petrol kuruluşlarımızın petrol arama, çıkarma ve 
tasfiye faaliyetlerini sınırlayan bütün kanun hü-
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kümleriyle yabancı petrol şirketlerine malî alanda 
tanınmış olan bâzı hak ve imtiyazların en kısa za
manda kaldırılmasını zaruri bulmaktayız. 

Yabancı petrol şirketlerinin daha önce aldık
ları ruhsatlara dayanarak yapacakları faaliyette 
iyi niyetle çalışmalarının sağlanması amaeiyle, 
bu tarzda çalışmıyan yabancı şirketlerin ruhsatla
rının hukuk kuralları dairesinde geri alınmasını 
zaruri gördüğümüz gibi, bundan böyle, yabancı
lara yeni arama, çıkarma ve tasfiye hakları tanın
mamasını da lüzumlu sayarız. Böylelikle, yaban
cı şirketlere verilmiş olan mevcut ruhsatların sü
resi tamamlanınca memleketimizde petrolde ilgili 
bu faaliyetler tamamiyle milletin eline geçmiş ola
caktı?. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Pet
rol Ofisi faaliyetlerinin birleştirilmesi konusun
da yapılan çalışmaların da hızlandırılmasını te
menni etmekteyiz. 

Yerli petrol ve petrol ürünlerine ithal m ah 
petrol ve petrol ürünlerine nazaran öncelik tanın
malı ve bu konuda, kamu sektörü öncülük vazife
sini yerine getirmelidir. 

ithal malı petrol ve petrol ürünlerinin millet
lerarası piyasada en ucuz bir tarzda temini için 
devamlı olarak çalışmak gerektiğine de dikkati 
çekmeyi uygun görmekteyiz. 

Sayın Senatörler, 
Plânın dış finansmanında turizm gelirlerinin 

önemi aşikârdır. Bu konuda beklenen gelirin 
sağlanamayışı, karaborsa yüzündendir. Bu konu
da, gerekli tedbirlerin alınması uygun olacaktır. 

Plân tasarısında dış yardım konusunda yer 
elan rakam!ann gerçekçi olduğu kanısındayız. Bu 
vesileyle, şunu da hatırlatalım ki, dış borçlarımı
zın servisi, dış yardımların % 55 i civarındadır. 
Bu pek ağır bir dış borç yüküdür. Bir dış borç. 
yükünün zaman içinde daha yaygın bir hale geti
rilmesi suretiyle hafifletilmesi için gerekli diplo
matik faaliyetlere hız verilmesi zarureti vardır. 

Sayın Senatörler, 
Toplum kalkınmasında ve özellikle köy kalkın

masında, vatandaşın katkıda bulunmayı gönüllü 
olarak kabul ettiği yatırımlara öncelik tanınması 
ilkesinin plân tasarısında yer. almasını memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Bunun gibi bir yandan nüfus artışının kalkın
ma üzerindeki baskısını azaltıcı bir yel olan; öte 
yandan, kamu sağlığı bakımından büyük önem ta-
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şıyan aile plânlaması metotlarının plân tasarısın
da açıkça benimsenmiş olmasından memnuniyet 
duymaktayız. 

Plân tasarısında merkezî Devlet idaresinin ve 
kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu konusunda 
yer alan prensiplerle de mutabıkız. 

Sayın Senatörler, 
Plân tasarısında Türkiye'nin iktisadi bünye

sinde sanayileşmeye doğru daha da hızlanan bün-
yevi bir değişikliği öngörmektedir. 

Bu bünyevi değişikliğin hızlanması, aslında, 
tarım sektöründe verimin hızla artırılmasını ön
gören en geniş mânasiyle bir zirai reformun ya
pılması sayesinde mümkün olacaktır. Bu konuda 
plân tasarısında kıymetli fikirler yer almaktadır. 

Ancak, insan ve toprak ilişkilerinin verimi ar
tırmak bakımından düzenlenmesi anlamına gelen 
ve zirai reformun vazgeçilmez bir parçası olan 
toprak reformu konusunda, plân tasarısında der-
li toplu bir tedbirler manzumesinin yer almayı
şını üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek isteriz. 
Her ne kadar plân tasarısında toprağa muhtaç 
çiftçinin topraklandırıiacağmdan bahsedilmekte 
İse de, bu pek genel ilkenin toprak reformu ko
nusunda hiç de aydınlatıcı olmadığı aşikârdır. 

Toprak reformu ile ilgili olarak plân tasarı
sında yer alan kooperatifçiliğe mütaallik hüküm
lerle geniş ölçüde mutabııkız ve bu hükümleri esas 
itibariyle kifayetli sayıyoruz. 

Ancak, plân tasarısının toprak reformunun 
diğer unsurları bakımından azımsanmıyacak bir 
boşluk taşıdığı ve hattâ stratejik kararnamesinin 
bu konuda plân tasarısına nisbetie çok daha belir
li fikirler getirdiği müşahedesini yapmaktan ken
dimizi alık oranııya cağız. 

Plân tasarısında iklim bölgeleri arazi nevileri 
ve sulama derecesi ve gerekli olduğu hallerde zi
rai faaliyet nevileri bakımından farklılaştırılarak 
aile işletmelerinin asgari büyüklük haddi ve dü
zensiz veya. düzenli büyük işletmelerin âzami 
büyüklük haddi konusunda, genel olarak istika
met verici hükümlere dahi rastlanmadıktan baş
ka; aile işletmelerinin ufalmasını önleyici ve 
parçalı mülkiyetin aynı verimi asgari had olarak 
kabul edip birleştirilmesi yolundaki tedbirler ko
nusunda hiçbir açıklığa rastlamıyoruz. Bunun gi
bi toprak reformunun nasıl finanse edileceği hu
susunda plân tasarısı tamamiyle meskût' bulun
maktadır. Bu konularda plân tasarısında yeteri 
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açıklık bulunması henkese emniyet ve huzur ver
mek bakımından da zaruridir. 

Strateji Kararnamesinin 55 nei ma'ddedinin 
son paragrafında yer alan ve kiracılığın tanzimi
ni ve kiracının zamanla işlediği toprağa saklbcl-
masmı hedef alan tedbirlerin plân tasarısında ye
teri teferruatla gösterilmesi de uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 

adına, İkinci Beş Yıllık Kalkınma tasarısı üze
rindeki genel görüşlerimizi, bir hayli öze tüyerek 
arz etmeye gayret ettim. Plân tasarısının tefer
ruatı konusunda tekliflerimizi önergelere sıra gel
diği vakit vereceğiz. 

Sözlerimi bitirirken Güven Partisinin demok
ratik rejim içinde Türk kalkınmasının gerçekleşe
bileceğine olan derin ve sarsılmaz inancını bir de
fa daha tekrarlamak isterim. 

Kollektivizm propagandacıları ne derlerse de
sinler, demokratik rejim, Türkiyemizln kalkınma
sında frenleyici bir unsur olmamıştır ve olmıya-
caktır. 

Cumhuriyetten sonra ve çok partili demok
ratik rejime girene kadar alt yapı yatırımları 
ve sınai yatırımlar alanında, daha sonra ka l ın
mamızın hızlanmasının sağlanmasında îmyur: 
önem taşıyan hamleler yapılmıştır. Bu lıamlder.n 
çok partili demokratik rejime geçikLideu son
ra kalkınma hızımızın artışındaki roıünü iusulr 
edemeyiz. Fakat şunu da unutmamalıyız ki, 
plânsız ve enflâsyoneu bir politikanın yarattığı 
pek vahim israflar ve tıkanıklıklar ne olursa ol
sun, çok partili demokratik rejime geçildikten son
ra kalkınma hızımız yavaşlamamış bilâkis artmış
tır. Demokratik rejim içinde plânlı döneme ge
çildikten sonra ise, kalkınma hızımız plânsız dö
neme nisbetle çok daha önemli ölçüde artmış bu
lunmakta dır. 

Bütün bunlar demokratik rejimin kalkınma
mızı frenleyici bir unsur olmadığını göstermeye 
yeter. Bunun temel sebebi, Türkiye'nin diğer ge
lişme halindeki memleketlere nazaran çok daha 
ileride sosyolojik ve ekonomik üstünlükler arz et
mesidir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma dönemine 
kendi kendimize ve bütün dünyaya ispat etmeye 
muvaffak olduğumuz husus % 7 yıllık ortalama 
kalkınma hızının kolaylıkla erişebileceğimiz bir he
def olduğu hususudur. Birinci Plân donemi sı
rasında plânda öngörülen hedeflere varılması için 
yine plânın öngördüğü bütün tedbirlerin alındığı 
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elbette ki, söylenemez. Fakat, Birinci Plân uygu
lamasını incelediğimiz vakit görüyoruz ki, bu 
tedbirler tam olarak alınsaydı, plân hedeflerine 
tam olarak erişilecek ve hattâ bu hedefler bası 
hallerde aşılmış olacaktı. 

Güven Partisi Grupu olarak biz, bu tedbirle
rin demokratik tartışma ortamı içinde alınabilece
ği kanısındayız. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı (işe
rinde ortaya atılan tenkidlerin büyük kısmı sosyal 
adalet konuiariyie ilgilidir. B.z de bu koşuda 
plân tasarısını yeterli bulmadığımızı gelir t sik. 

Fakat, Güven Partisi Grupu olarak Türk ka
mu oyuna şu noktayı arz etmeyi vazife biliriz. 

Türk toplumunun sosyal adalet ilkesi istika
metinde ilerlemesinin temel şartı da yine vatan
daş oyuna ve hür seçime dayanan demokratik re
jimdir. Vatandaşın oyuna saygı gösterildikçe hür 
tartışma ortamı içinde halk kütleleri oylarını da
ha fazla sosyal adalet temin etmeyi gerçekleştire
cek istikamette kullanılmasını hiç şüphesiz bile
cekler; her iktidar, her siyasi kuruluş bu oyların 
kudretini bu açıdan ergeç hissedecektir. Yatan
da] kütlelerinin oy baskısının bu yolda tecelli 
edeceğine olan İnancımız demokratik rej'rae elan 
bağlılığımızla ayniyet halindedir. 

Şunu da belirtelim ki, Türk Milletinin kendi
sine has tarihî tecrübeleri ve millî dayanışma duy
gusunun üstünlüğü vatandaş kütlelerinin daha 
çok refaha ve daha çok sosyal adalete yönelirken 
sınıf kavgası kışkırtmacılarına asla iltifat etme
mesini sağiryaeak belli başlı mânevi değerlerimiz
dir. (Bravo sesleri) 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Türk toplumunun hızla kalkınması için Türk 

vatandaşında- yeteri irade ve heyecan kaynağı 
mevcuttur. Bu heyecan kaynağını bölücü, ayırı
cı yıkıcı ve gerlletlci sınıf kavgası arzusunda de
ğil, birleştirici, toplayıcı, yüceltici ve ilerletici 
Türk milietçiliğlnde bulmaktadır. 

Bu bakımdan Türk Milletinin yolu çoktan bel
lidir. Bu yolu Büyük Atatürk göstermiştir. Bu 
yolu Türk milliyetçileri görmektedir. Plânın Bü
yük Milletimize hayırlı olmasını tekrar temenni 
eder hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

•BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Plân üzerin
de görüşme sırası Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Suphi Gürsoyitrak'ta, buyurun efendim. 
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MİLLÎ BİRLİK G-RUPU ADINA SUPHİ I 
GÜBSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan 
sayın senatörler, bugün huzurunuzda Türk I 
Milletinin büyük ümitler bağladığı kalkınma I 
hamlesini gelecek beş yıl sürece ona yön ve şe- I 
kil verecek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı- I 
ııı müzakereye başlamaktan büyük kıvanç duy
maktayız. I 

Memleketlimizin yararına olacak her şeyde I 
olduğu gabi bu plânın da herşeye rağmen mem- I 
1 eketiımize refah, huzur ve mutluluk getirmesi- I 
ili dilemekteyiz. I 

Türkiye medeni âlemde her millet gibi ken- I 
dişine özgü koşulları içinde meselelerini ilmî, I 
gerçekçi ve akılcı bir yönde çözümleme yolun- I 
dadır. I 

Plânsız davranışların sebebolduğu acı so- I 
nuçlaı- ve kaybedilen imkânlar plânlı kalkınma 
zaruretini, Anayasanın ve Türkiye'nin vazgeçil- I 
mez bir unsuru haline getirmiş bulunmaktadır. I 

Bildiğiniz gibi 27 Mayıs devrimi, Türkiye'
de ilk müesseseler arasında 91 sayılı Kanunla 
Devlet Plânlama Teşkili âtını kurmuş ve bunu I 
bilâhara bir Anayasa organı haline getirmiş- I 
tir. Bu, elbette bu memlekette plân ve plânlama 
fikrine inananların bir başarısıdır. Bu tutum, I 
27 Mayıs devriminin sosyal ve ekonomik meşe- I 
1 elere ne derece önem verdiğinin reddi imkân- I 
sız bir belgesidir. I 

Uygar devlet yöntemi bilimsel olmak zorun- I 
dadır. Türfe Milleti bir bütün olarak kısa za
manda asırların ihmalini yenmek istemektedir. I 
Türk Milletinde büyük ve o derece köklü ye- I 
nilik ve kalkınma arzusu ve hevesi vardır. Her I 
köy, her kent onu biraz daha refaha ve biraz I 
daıha mutluluğa götürecek bir yenilik, bir geliş- I 
nıe görmek istemektedir. Her türlü fedakârlığa. I 
hazırdır. Yeter ki, ona yol gösterecekler doğru I 
ve isabetli hedeflere yönelmiş bulunsunlar. I 

Türk Milleti her geçen gün Devletini biraz I 
daha güçlü ve onu tarihin kendisine ayırdığı I 

' müstesna yerde bütün ihtişamı ile görmek is- I 
temektedir. I 

Türk Milleti bilhassa 1807 sienesi ittifakın- I 
dan bu yana otokratik ve teokratik bir devlet I 
yapısından dünya ulusları arasında eşit hakla- I 
ra sahip halkın egemenliğine dayanan millî, la- I 
ik, sosyal bir devlet niteliğine varma çabası I 
içindedir. Bu mücadelede her türlü kişi ve züm- « 
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re hâkimilyetini reddederek, ferdin her türlü 
temel hak ve özgürlüklerini sağlama gayretle
ri yanında, aynı zamanda içinde bulunduğu 
ezikliklerden, imkansızlıklardan süratle kurtul
mayı temin edici, her yönden bağımsız, güçlü 
bir devlet yaratmak arzusunu görmek müm
kündür. İşte Türk Milleti, bu iki temel gayeyi 
mezeeden 27 Mayıs Anayasası ile hürriyet için
de süratle kalkınma yönünü seçmiş bulunmak
tadır. 

Bu maksadı gerçekleştirecek fikirlere ve ku
rumlara Anayasa bünyesinde yer vermiş ve 
devlete birtakım ödevler yüklemiş bulunmak
tadır. Bu niteliği ile Anayasa dünyanın en ile
ri demokratik toplumlarının rahatlıkla kabul 
Gideceği bir hüviyettedir. Amaç, ferdin daha 
mutlu, daha rahat, daha özgür yasamasını te
min etmektir. Devlet bu mutluluğu gerçekleş
tirmek için bâzı ödevleri yerine getirmekle gö
revlidir. Yalnız bu ödevleri yerine getirirken 
açık rejimi zedeliyemez ve birtakım fert ve 
zümrelere menfaat sağlıyamaz. 

Bu niteliği ile, Türkiye, ferdin temel hak 
ve hürriyetlerinden fedakarlık pahasına sürat
le kalkınma yolunu seçmiş bulunan bâzı ülke
lerden kesin surette ayrılmaktadır. Bu tarihî ve 
sosyal determinizmin tabiî okluğu kaçlar, aynı 
zamanda, kaçınılmaz bir sonucudur. 

Vatandaşlarımızın mutluluğunu ve devleti
mizin güçlenmesini süratlendirmek için girdi
ğimiz plânlı kalkınma hamlemizde başarıya 
ulaşmamızın şartı, tarihi ve yurt gerçeklerine 
uygun plânlar hazırlama yanında, yurtta siyasi 
istikrarın sağlanması zaruretidir. Gerçekte eko
nomik ve siyasi istikrar ikiz kardeşler gibidir. 
Bitişik yaşamaya mecburdurlar. Bizce siyasi 
istikrarın yegâne şartı, ister fert olarak, ister 
siyasi bir parti olarak, isterse organize grup
lar olarak hepimizin yani bütün Türk vatan
daşlarının asgari müştereklerinin topluca ifa
desi olan Anayasamızı, ruhu ve lâfzı ile tasta
mam benimsemek ve her yönden eksiksiz uy
gulamakla mümkündür. Gaye, yıkıcı değil, ya
pıcı olmaktır. Daima iyiye, güzele, mükemmele 
doğru gitmektir. 

Bilhassa demoikratik ülkelerde, yani açık 
rejimlerde, siyasi alanda en önemli hurııs, ikti
dar ve muhalefet münasebetlerinde siyasi te
şekküllerin aykırı fikirlere saygı duyacakları 
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fikrinde 'birleşmiş olmalarıdır. Bu olmadığı 
•müddetçe ve Anayasaya kasdedici tutum ve 
davranışlar devam ettiği müddetçe, yurtta, si
yasi istikrarı sağlamak hemen hemen müm
kün değildir. Bir devalüasyon, sözünün bile 
Türk ekonomisinde ne kadar olumsuz etkisi ol
duğu ilgililerce yakından bilinmektedir. Bina
enaleyh, siyasi istikrarın ve ona istinadeden 
•ekonomik istikrarın sağlanması ve devam etme
sine, milletçe, gayret göstermek zorundayız. 

Bu hususta en büyük sorumluluk elbette 
iktidara ve iktidar mensuplarına düşmektedir. 

Açık rejimi fikirleri ve kurumları ile geti
ren 1961 Anayasası, açık rejimi zedeliyen Ko
münizmi ve Faşizmi reddeder. Fakat bunun dı
şında Sosyal Devletin gerçekleşmesi için bü
tün fikirlerin ve iktisadi görüşlerin açıkça ifa
de edilmesini mümkün kılan siyasi bir düzen 
getirmiştir. 1924 Anayasası ile arasındaki en 
»büyük faiklardan birisi, devleti diğer nitelik
leri yanında sosyal devlet olarak tanımlamasın
da görmekteyiz. Anayasa bu hususiyeti ile 
devlete, ferdin temel hak ve hürriyetlerine say
gılı olmak şartı ile birtakım sosyal ödevler 
yüklemiş bulunmaktadır. 

Bu görevleri süratle yerine getirmek için 
devlet, Türkiye'deki bütün iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınma faaliyetlerini plâna bağla
mak ve bu plâna uygulamakla yükümlüdür. 
Bunun için devlet, iktisadi ve sosyal hayatı; 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlıyacak: şekilde düzenlemekle görevlidir. Bu 
görevi gerçekleştirmek maksadiyle mıillî tasar
rufu artıracak, yatırımları toplum yararına ön
celikle yapmayı sağlıyacak şekilde kalkınma 
plânları yapmak ve uygulamak mecburiyetin
dedir. 

Devlet bu ödevi yerine getirirken, iktisadi 
»gelişmeyi hızlandırmayı ve malî kaynaklarını 
süratle artırmayı göz önünde bulundurmakla 
sorumludur. 

Anayasamızın bu âmir ve düzenleyici hü
kümlerine göre Türkiye'de iktisadi, sosyal ve 
kültürel alandaki her faaliyet kalkınma plânı
na uymak zorundadır. Bu zaruret Türk gerçek
lerinden doğmaktadır. Hiçbir doktriner görüşü 
yansıtmaz. Tamamen millî akılcı ve gerçekçi 
bir görüştür, 

Tenkid ve temennilerimizi; yukarda arz et
tiğimiz çerçeve içinde daha iyiye, daha mükem
mele gitmek arzusundan doğduğunu, elimizde 
kullanacağımız ölçünün, mlftahın sadece Ana
yasamız ve biran önce daha güçlü, mutlu ve 
muktedir bir Türkiye görme arzusu olacaktır. 

önümüzdeki plân büyük hacimli, büyük id
diaları olan köklü birtakım değişiklikleri he
def almış görünmektedir. Her ne kadar gerek 
Birinci Beş Yıllık Plân, gerekse İkinci Beş. 
Yıllık Plân, stratejileri bakımından birbirleri
ne yakın görünüyorlarsa da, gerek şekil, gerek 
muhteva bakımından çok büyük farklar bu
lunmaktadır. 

Strateji tekniği bakımından birincinin çok 
kısa; ikincinin çok uzun olduğu söylenlebilir-
se de, önemli bir mesele teşkil etmemektedir. 
Esas mesele, muhtevalar arasındaki çok büyük 
faiklardır. 

İkincisinin biraz uzun oluşu, bilhassa Adalet 
Partisi çevrelerinde uzun bir zamandan beri 
münakaşa konusu olan bâzı malûm terimlere 
açıklık getirmek arzusu ile strateji metnine 
girmiş olmasından doğmuştur. Tereddütleri iza
le etmesi bakımından faydalı denebilir. 

Gerek strateji, gerek ona isihiııadeden plân, 
daha ziyade Adalet Partisi seçim beyanname
si, programı ve Hükümet programının biraz 
daha safhalandırılmış ve genişletilmiş şekli gi
bi görünmektedir. Bu niteliği ile İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına, Adalet Partisi plânı 
demek, pek yanlış olmasa gerek. Bilhassa ekono
mik mânada diğer partilere nazaran müdafaa 
ettiği fikirler, felsefe bakımından daha liberal 
görünen bir partinin hazırladığı plân, tek ba
şına da Hükümet ettiğine göre, başka türlü de 
olamazdı. Nitekim, Sayın Başbakan da parti 
grupunda yaptığı konuşmasında, «Plânda, 
Adalet Partisi kalkınma felsefesinin mühim 
prensipleri vardır.» sözü ile bu görüşü teyidet-
m ektedir. 

Siyasi partilerimizin sosyal ve iktisadi gö
rüşlerine göre siyasi partiler yelpazesinde 
farklı yerlerini almalarını demokrasimizin, si
yasi demokrasiden sosyal muhtevalı demokra
siye geçişi tekâmülün tabiî ve mutlu bir neti
cesi olarak karşıladığımıza bilhassa değinmek 
isteriz. 

— 73 — 
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Bu durum Türk Milletine, çeşitli iktisadi ve 
sosyal eğilimlerine göre siyasi partiler yelpaze
sinde aradığı partileri bulmak imkânını ver
mektedir. Dünya devletleri arasında, siyasi ol
gunluğu ve demokratik gelişmenin, so<mut bir 
ifadesi olan bu durumdan kıvanç duymamaya 
imkân yoktur sanırız. 

İncelediğimiz bu İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı; muhtevası bakımından bir intikal plânı 
şakimde görünmektedir. Uzun vâdede, gaye 
olarak, Türk iktisadi ve sıosyal hayatından, 
kamu teşebbüslerini tasfiye ederek özel sektö
rü hâkim kılmak istiyor görünmektedir. 

Bu plânda, uzun vâdedeki hedefi gerçekleş
tirmeyi kolaylaştıracak tedbirlere ve değişik
liklere tevessül edilmiş bulunulmaktadır. İkti
dar Türkiye'nin kalkınmasını, özel sektörün ön
cülüğünde mümkün görüyor ve bunu da reali-
ze edebilmek için, bu plânla, memleketin sos
yal ve iktisadi yapısında köklü değişiklikler 
yapmak istemektedir. 

İşte bu sebeple olsa gerek, Sayın Başba
kan, yaptığı muhtelif konuşmalarında sık sık 
«Bu, hususiyeti son derece önemli olan bir 
plândır» demektedir. 

Esasen Sayın Başbakan aynı zamanda kar
ma ekonomiye de inanmamaktadır. Nitekim 
karma ekonominin geçici olduğunu, on sene 
sonra karma ekonomi diye bir şey kalmıyaea-
ğmı bir beyanlarında ifade etmişlerdi. Nite
kim buna yakın bir görüşü Bütçe Karma Ko
misyonundaki konuşmasında da hemen hemen 
ifade etmiş bulunmaktadırlar. Karma ekonomi
ye inanmamaktan maksat enfrastrüktür; altya
pı, dediğimiz yatırımları hiçbir zaman özel 
sektör yapmıyacağma göre, olsa olsa devletin 
üretken alanlarda yatırım yapmıyacağı, yapıl
masına müsaade edilmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Sayın Başbakanın özel sektörün kuvvetli, 
eüelü olmadığı ülkelerde demokrasinin zayıf 
temellere istinadettiği şeklindeki görüşleri ile 
yukardaki ifadeler birleştirildiği zaman ikti
darın, kısa zamanda özel sektörü, kendi kay
nakları ve imkânları ile normal gelişme tem
posu dışında kamu sektörü aleyhine birtakım 
tedbirler alınak suretiyle kuvvetlendirmek ve 
büyültmek espirisi içinde İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânını hazırlamış olduğu intibaını 
vermektedir. 

Her ne kadar gerek strateji ve gerek plân 
dokümanında karma ekonominin mevcudiyeti 
kabul edilmişse de, bu kabulün şartların zor-
lanmasmdan doğduğunu, prensip itibariyle be-
n'i'mıseıımediğinâ dikkatte tutarak görüşlerimizi 
arz etmeye çalışacağız. 

Nitekim karma ekonomi anlayışı ve kuralla
rı baklanından, her iki strateji ve plân dokü
manında büyük farklar mevcuttur. En büyük 
fark, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin üretkenli
ği artıracak ve genel olarak bu sektörde ve
rimliliği sağlıyacak yatırımların yapılmasında 
faaliyet alanının tahdide dllmiş olmasıdır. İkin
ci fark olarak; kamu fonlarının israfına ve 
maksatları dışında kullanılmasına sebebolan, 
karma teşebbüsler Birinci Beş Yıllık Plânda 
prensibolarak yer verllmiyecek ancak, bâzı 
özel durumlarda Devlet karma teşebbüs ku
racaktır, derken, İkinci Beş Yıllık Plânda ka
munun yeniden girdiği sanayi alanlarında özel 
teşebbüsün katkısını sağlamak için karma te
şebbüsler tercih edilecektir, demektedir. Bu 
iki temel nokta, karma ekonomi kurallarında
ki değişikliği ve Türk sosyal ve iktisadi haya
tından kamu sektöründeki ağırlığı özel sektöre 
kaydırıcı bir yol olarak görünmektedir. Oysa 
ki, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye şart
larının ekonomik ve sosyal yapısının tabiatın
dan doğmuş bulunmaktadır. Bu memleketin 
ağaçları, dereleri, dağları kadar tabiî ve ona. 
hayatiyet veren yapısına uygun tevekküllerdir. 
Nitekim bugün yalnız Türkiye gibi az gelişmiş 
ülkelerde değil, dünyadaki birçok modern dev
letlerde de kamu iktisadi teşebbüsleri, o ülke
lerin sosyal ve ekonomik alanlarında büyük 
roller oynamaktadırlar. Bugün İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve benzerleri Amerika, Almanya, 
Fransa, İtalya dâhil Endonezya'ya kadar dün
yanın her yerinde yaygın olan kamunun, kal
kınma hareketine etken bir katılma vasıtası
dır. Brüksel'deki Milletlerarası İdari İlimler 
Enstitüsünün raporlarına göre, meselâ Alman
ya'da 19'34 yılında 369 acled iktisadi devlet te
şekkülü mevcuttur. Bunların defter değeri 
6 milyar D. Marktan fazladır. Gerçek değerle
ri ise şüphesiz çok daha fazladır. Yılda 1,2 mil
yon otomobil imal eden ve tek başına Alman
ya'ya yılda 4,4 milyar D. Marklık ihracat geli
ri sağlıyan meşhur Wolkswagen otomobil fab
rikaları bu grup içinde sadece 600 milyon D. 



0. Senatosu B : 71 17 . 6 . 1967 O : 2 

•Marklık değerde bir müessese olarak görün
mektedir. Almanya'daki iktisadi devlet teşek
külleri yaklaşık olarak maden üretiminin 1/3, 
alüminyum % 76 sini, gemi inşaatının % 35 
ini, azot üretimi % 25 ini sağlamaktadır. 

Fransa'da yatırımların yarısını devlet yap
maktadır. İtalya'da iktisadi devlet teşekkülleri 
büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu misalleri 
böylece çoğaltmak mümkündür. 

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi iktisadi 
devlet teşekküllerine memleketlerinin ekonomik 
bünyelerinde yer verirken, yer altı ve yer üs
tü bütün kaynaklarını süratle harekete geçi
rerek kalkınma zorunda olan ve birtakım sos
yal ödevleri yerine getirmekle mükellef bulu
nan devlet sadece özel sektörün öncülüğünde 
kamu sektörünün temel altyapı desteği de ol
mak üzere kalkınmayı düşünmesi bizce dünya
daki ve yurdumuzdaki gerçeklerle bağdaşıma-
'maktadır. Elbet bu bir siyasi ve ekonomik gö
rüş meselesidir. Fakat ne olursa olsun bâzı 
gerçeklerde zaman ve imkân kaybetmemek 
için, açık kalplilikle, birleşmek mecburiyetin
deyiz. İktisadi Devleıt Teşekküllerinin Türk 
iktisadi hayatında faydalı olup olmadığına da
ir hiçbir tereddüt bıra'kmıyacak Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında şu ifadeye raslamak 
mümkündür. 

Nitekim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında «Türkiye'nin ilkel bir ekonomik düzen
den daha ileri bir üretim sistemine geçmesi, 
Devlet yatırımları ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin faaliyetleri ile mümkün olmuştur.» ifa
desi bu görüşü teyidetmektedir. 

İktisadi kalkınmanın gerçekleşmesi için ya
tırımların hızlandırılması, üretim yapısında ve 
metotlarında; bâzı temel değişikliklerin mey
dana getirilmesi gerekir. Bu değişikliklerin 
yapılmasında toplum yararına önceliğin daima 
göz önünde bulundurulması Anayasamızın 
bağlayıcı bir emridir. Faaliyetlerini piyasa 
şartlarına göre ayarlamak zorunda olan özel 
sektörün bunları gerçekleştirmesi mümkün 
değildir. Bilâkis az gelişmiş bir ülkede iktisadi 
ve sosyal kalkınma yurdun sosyal ve ekonomik 
düzeninde değişmeleri gerektiren sosyal bir 
olaydır. Bunun gerçekleşmesi huzur ve istikra-
rııı sağlanması, âdil bir gelir dağılımı ve den
geli bir üretim bünyesi gibi ancak Devlet oto-' 
rit esinin müdahalesi ile gerçekleşebilir. 

Plân ve strateji teferruatlı olarak incelen
diğimde daha açık olarak görüldüğü gibi, bu 
dönemde Devlet eliyle müteşebbis bir grupun 
güçlendirilmesi ve büyütülmesi için bâzı ted
birler öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu tedbirler meyanmda şunları arz edebili
riz : 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında kamu 
özel sektör dengesi : Toplam yatırımların % 60 ı 
kamu sektörü, % 40 ı özel sektör tarafından ya
pılacak şekilde kurulmuş olmasına rağmen, İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu oran kamu, 
% 52 ye özel sektör % 48 e çıkartılacak şekilde 
değiştirilmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nını incelediğimizde kamu ve özel sektör yatı
rımlarının gelişmesi, kamunun olumlu bir istika
met takibettiğme dair olmasına rağmen bu deği
şikliği gerektirecek mecburi bir sebep, bir zaru
ret olmadığı halde bu şekilde kamu sektörünün 
yatırımlarından sekiz ilâ on milyar civarında bir 
yatırım payının kesilerek özel s'ektör payına ilâ
ve edilmesi önceliğin bir zorlama ile özel sektöre 
verilmek istemesinden doğmaktadır. Bu şekilde
ki bir hareket gerçeklere aykırı olduğu kadar 
tarihî gelişmeye ve geçirilen tecrübelere de ay
kırı bulunmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana 1923 - 1932, 1950 - 1960 tarihlerinde iki 
defa bu denemeyi yaşamış bulunmaktayız. Her 
ikisinde de netice alamamışızdır. 

Birinci plân dönemini incelediğimiz zaman 
her ne kadar özel sektör yatırımları plânın ilk 
dört yılında hedefleri toplam olarak % 8,3 ka
dar aşmışsa da dış ticaret, kredi ve vergi politi
kaları gibi çeşitli özendirici tedbirler uygulan
masına rağmen hızlı sanayileşmenin gerektirdiği 
ölçüde imalât sektörüne kaydırmak bir türlü 
mümkün olamamıştır. 

Birinci plânın amaçlarından biri de özel sek
tör yatırımlarının büyük bir kısmını prodüktif 
sahalara yapılmasını temin etmekti. Plân döne-
mince alman bütün tedbirlere rağmen özel sek
törü konut yapımının cazibesinden kurtarmak 
mümkün olamamıştır. Toplam yatırımlar içinde 
1963 yılında konut yatırımlarının payı % 43 
iken, 1965 te % 46 ya yükselmiştir. İkinci Beş 
Yıllık Plânda bu oran, azaltılması gerekirken 
alman tedbirlerin yetersizliğinden dolayı bu te
mayülün devam edeceği de anlaşılmaktadır. 
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Yatırımları, yurt sathına dağılması bakımın
dan, incelediğimiz zaman; özel sektör sanayi ya
tırımlarının % 50 sinden fazlasının İstanbul'da 
geri kalanlarının da Türkiye'nin daha çok Batı 
şehirlerinde toplandığını görüyoruz. Oysa ki, 
plânın ilkelerinden birisi de yatırımların plânlı 
dönem içinde Türkiye'nin bütün bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek şekilde olması, yani 
bölgeler arası dengenin sağlanmasını temin et
meye matuftur. Birinci plân dönemi içerisinde 
özel sektörün, bu temayülünün alman bütün 
özendirici ve gücendirici tedbirlere rağmen bü
yük ölçüde değiştirilemediği sabit olmuştur. Pi
yasa ekonomisine göre faaliyette bulunmak özel 
sektörün, haklı olarak enfrastrüktür yatırımlar 
ve bölgedeki diğer ekonomi şartlar, onların ar
zuladığı seviyeye gelemedikçe o bölgelere yani 
Batı Anadolu'ya nazaran daha az gelişmiş olan 
Doğu bölgelerine gitmez ve gitmiyecektir. Buna 
bağlanan ümitler de İkinci Beş Yıllık Plânda boş 
olarak kaldığını göreceğiz. Yalnız zaman ve im
kân kaybını doğuracaktır. 

Bu sebeple de özel sektör öncülüğünde bü
tün yurt sathında hızlı ve dengeli bir kalkınma
yı mümkün görmüyor ve bunu Türkiye'nin ger
çekleri ile bağdaştıramıyoruz. 

Yatırım kapasitesi bakımından İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının birinci cildinin 15 nci 
sayfasında Birinci Beş Yıllık Plân dönemine ait 
kamu ve özel sektör yatırım dağılımını gösteren 
tablo 5 incelendiğinde; özel sektör yatırımları
nın 1963 ten 1966 ya kadar sırasiyle % 49, % 46, 
% 45 ve % 42 gibi, daima azalan bir oranda ger
çekleştiğini görüyoruz. 

Yine bu zaman içerisinde özel sektörün 1963 
te 5,3 milyar, 1964 te beş milyar, 1965 te beşbu-
çuk milyar, 1966 da 6,4 milyar seviyesinde ve bu 
oranlar değerinde yatırım yaptığı sabit olmuş 
oluyor. Başlangıçta 1963 te % 49 oranında, yük
sek seviyede görünen yatırım kapasitesi, Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikasının yatırımlarının özel 
sektör yatırımları arasında görünmesinden doğ
muştur. 

Buna mukabil üst üste yetkililerin yer değiş
tirmiş olması toplu sözleşmeler, grevlerle karşı
laşmaları ve yeteri kadar malî destek bulama
malarına rağmen kamu sektörü yatırımları sıra
siyle, 1963 ten 1966 ya kadar % 51 den % 57 ye 
kadar bir artış temposu ve seyri göstermiştir. 

I Bu gerçeklere rağmen; her nedense İkinci 
I B'eş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde kamu sek-
I törünün yatırım payı en az % 57 civarında ol

ması normal olarak % 60 m üzerinde olması ge
rekirken % 52 ye indirilmiştir. Bu da biraz evvel 

I arz ettiğim Türk kamu hayatında yaratılmak is
tenen davranıştan,doğmaktadır. 

I İkinci olarak müteşebbis grupun süratle güç
lenebilmesi için vergi yükünün az, gelir paymın 

I çok olması gerekir. Aksi takdirde sermaye tera
kümünü sağlamak gayrimümkündür. Bu fikrin 

I İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında nasıl tatbi-
I kat bulduğunu şimdi sırasiyle arz etmeye çalışa-
I cağım. 

Bir ülkedeki vasıtalı, vasıtasız vergiler oranı, 
o ülkedeki vergi yükünün çeşitli gelir sınıfları 
arasında nasıl bir vergi anlayışı ile uygulanmak
ta olduğunu gösteren temel vasıtalardan biridir. 

I İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında «Sosyal 
I adaleti gerçekleştirmede en etken bir araç olan 

vasıtasız vergilerin toplam vergi gelirleri içir-
I deki payının artırılmasına çalışılacaktır.» -İril

mektedir. O halde vasıtasız vergilerin oranının 
yüksek oluşu sosyal adaletsizliğin tipik bir gös
tergesidir. 

I Şimdi Türkiye'de vasıtalı ve vasıtasız versi-
I 1er oranlarını incelediğimiz zaman şöyle bir ne

tice ile karşılaşıyoruz : 1959 da toplam vergiler 
içinde vasıtasız vergiler % 33, vasıtalı vergiler 

I % 67 iken, 1960 yılından sonra çıkarılan yeni 
vergi kanunları ile vasıtasız vergiler % 40 vası
talı vergiler % 60 a indirilmişti. Bilâhara geti
rilen vergi kanunları ile 1965 yılında tekrar 1959 

I senesine dönmüş bulunduk. Vasıtasız vergiler; 
% 33 vasıtalı vergiler % 67 ye yükseltildi. Ya
pılan son zamlarla da vasıtasız vergiler % 30 a 
düşmüş bulunmaktadır. 

I Yine Plânda «P]âmn finansmanın sağlanma
sında başvurulacak yeni vergi kaynakları özel
likle vasıtasız vergiler alanında olmasına dik
kat edilecektir» denmesine rağmen 1972 sene
sindeki vergi yükünün dağılımına baktığımızda 

I vasıtasız vergilerin biraz daha küçültülmüş 
% 29 a indirilmiş olduğunu görüyoruz. Binaen-

I aleyh, mevcudolan haksızlık, İkinci Plân döne
minde biraz daha artırılmış bir şekilde devanı 
ettirileceği anlaşılmaktadır. Bu tutum herkes 

1 kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
I göre vergi ödemekle yükümlüdür Anayasa hük-
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mü ile bağdaşamaz görünmektedir. 1961 de or
talama vergi yükü % 13.3 iken bu oran 1963 te 
% 16, 1967 % 17,5 a çıkmıştır. 1972 de % 19.1 
olacaktır. Fakat vergi yükünden daha mühimi 
bu yükün gelir grupları ve kişiler arasındaki 
dağılımının oranıdır. Vasıtalı vergilerin yük
sekliği mevcut adaletsizliğin bariz delilidir. 

Şayet ekonomide fiyat istikran sağlanamaz 
enflâsyona gidilecek olursa bu mevcut haksız
lık o nisbette daha artırılmış olacaktır. 

Nitekim Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapı
lan bir önaraştırmada Türkiye'nin 1963 yılında
ki gelir dağılım durumu ile Danimarka, İngil
tere, İsrail, Seylân, Portekiz, Elsalvador, Ja
ponya. Amerika, Kanada ve İtalya'nın 1950 yı
lındaki gelir dağılımı durumu ile mukayese ya
pıldığı zaman Türkiye'nin sadece Elsalvador ül
kesinden daha iyi durumda olduğunu meydana 
çikarmış bn'lunma'kta'dır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan 
bu önraporun bâzı kısımları İkinci Peş Yıllık 
Plâna alındığına göre benimsenmiş bulunmak
tadır. O halde getirdiği Plânda bu haksızlığı 
giderici birtakım tedbirleri almış olması ge
rekirdi. Her ne kadar stratejinin beşinci mad
desinde bu haksızlıkları gidereceğini ifade edi
yorsa da stratejinin uygulanmasına dair olan 
Plâna baktığımız zaman biraz evvel arz ettiğim 
gibi uygulama iyiye doğru gideceği yerde 'bi
lâkis biraz daha kötüye doğru götürülmek te-
mayiilündedir. 

Artan gelir ve yükselen refahın bölüşülmesi 
şekli bakımından durumu incelediğimiz vakit 
Türkiye'de 1963 yılında mevcut ailelerin en 
alt gelirdeki % 20 si millî gelirden % 4.5 ora
nında pay alırken en üst gelMeki % 20 sinin 
% 57 oranında pay almakta olduğu anlaşılmak
tadır. 

Bu durumda 1963 te birinci grup için aile 
başına yıllık gelir yaklaşık olarak 2 500 Tl. yani 
fert basma 500 Tl. İkindi grup aile için ise 32 000 
Tl. yani fert başına 6 400 Tl. düşmektedir. 

Aradaki gelir farkı 10 - 12 misli kadardır 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Stratejisinin beşinci 
maddesine göre, «haksızlıkların düzeltileceği, 
artan gelir ve yükselen refahtan dengesizlikleri 
giderici yönde herkesin adaletli bir pay alabile-
cesi» ifade edilmesine rağmen bunun dönem içe
risinde yapılacağın1 gösteren her hangi bir ema
re yoktur. Bilâkis ge'lir dağılımındaki bu hak

sızlığı yaratan sebeplerden birisi olan toprak 
dağılımının düzeltilmiyeceği, Toprak reformu 
yerine tarım reformunun yapılmak istenmesin
den anlaşılmaktadır. 

Oysa ki, mezkûr Plânda toprak dağılımm-
>da, s'trüktüründe değişiklik yapılmadan tarım 
reformu uygulanacak olursa, gelecek Plân dö
nemleri boyunca çok büyük haksızlıklar olaca
ğı da ifade edilmiş bulunmaktadır. Buna rağ
men her nedense iktidarca Toprak reformu ka
bul edilmemiş, toprak dağılımındaki düzeltme 
prensibi kalbul edilmemiş, tarım reformu oldu
ğu gilbi uygulanmak istenmiştir. 

Diğer bir husus, Plân döneminde özel sektö
rün Plân yatırımları içindeki payını yükselte
bilmek için ve Plârm öngördüğü seviyede yatı
rım yapabilmelerini mümkün kılabilmek için, 
1970 yılından itibaren Devlet bütçesinde sıra-
siyle 400 milyon, 900 milyon, 1,5 milyar toplam 
olarak 2.8 milyarlık bir transfer yapılması ön
görülmüş bulunmaktadır. Kamu sektörü, fi
nansman noksanlığı içerisinde kıvranırken ve 
bu sebepten yatırım seviyeleri düşürülmüşken, 
bu mitkar bir meblâğın özel sektöre transfer 
edilmesi özel teşebbüs anlayışı ile bağdaşma
maktadır. Bu tutum, özel teşebbüs mevcudiye
tine onan yatırım kabiliyetine ister istemez gölge 
düşürmekte hiç şüphesiz Devlet eliyle fert veya 
zümreleri zengin etme mânasına gelmektedir ki, 
asla tasivibetmiyoruz. 

ikinci Kalkınma Plânında sürükleyici sek
tör olarak tanımlanan sanayi sektörü içinde en 
büyük yeri işgal ed'en imalât sektörü gelişimi
ni incelediğimiz zaman Plânda Devlet yatırım 
yapmıyacak uzun vâdede esas olarak özel sek
töre bırakılmasını sağlıyacak bir politika izle
necek denmektedir. 1968 - 1972 döneminde ya
ratılması plânlanan 33.4 milyar gayrisâfi millî 
hâsılanın artışın, % 38.6 sı gibi yüksek bir pay, 
imalât sanayiinde gelişmelerle sağlanacak
tır. Oysa ki, Birinci Plân döneminde alman bü
tün özendirici tedbirlere rağmen 1963 te imalât 
sanayii yatırımları!nn payı % 36.4 iken dönem 
sonunda 1966 da % 23.9 a düşmüş/tür. İmalât 
sektörünün eğilimi böyle iken ve bu Plân döne
minde esas sürükleyici sektör olarak kabul de 
edildiğine göre, kamu sektörünün bu sektör
deki üretken yatırımlarını birtakım tedbirlerle 
büyük ölçüde tahdi dermeyi karma ekonomiyi 
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hakikaten benimsemiş bir zinııiyetle bağdaştır
maya imkân görmüyoruz. İmalât sektörünü in
celediğimiz zaman bu sektörde, kimya, kâğıt, 
çimento, lâstik, petrol ürünleri, gıda, içki, tü
tün mamulleri, cam ve camdan eşya, dokuma ve 
giyim sanayi gibi bugün Türkiye'de demir - çe
lik sanayii ve harb sanayii tesisleri dışında te
mel ara malları üreten sanayii teşkil etmek-
te'dir. İşte bu sektörde kamunun faaliyette bu 
lunması büyük hacymda yatırımlar yapması tah-
didedilmiş ve zamanla özel sektöre devredilme
si politika olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Süratle kalkınmak ve büyük hızla kalkınma
yı devam ettirebilmek için, imalât sektöründe 
kanaatimizce kamu sektörünü frenlemek değil, 
eskiden olduğu gibi yatırımlara daha büyük bir 
hızla devanı ettirilmesi şarttır, Dikkat edilirse 
kamu sektörünün bu sektördeki faaliyetleri 
enfrastürüktür yatırımlardan ziya.de üretken 
yatırımlardır. Ekonomiye gerektiği hızı vermek 
ve devam ettirmek ve Devletin yüklendiği sos
yal ödevleri biran önce yerine getirebilmesi 
için, muhtacolduğu malî kaynakları yüksek se
viyede, ancak bu.sektörün temin edebileceği as
la gözden uzak tutulmamalıdır. Plânın en çok mu 
teriz olduğumuz yeri de burasıdır. 

Birinci Plâna e'öre süratle ve istikrar içe
risinde kalkmabilmek için Toprak reformunun 
yapılması şart idi. Oysa ki İkinci Plânda, Top
rak reformundan bahis dahi yoktur. Toprak re
formu iddia edildiği gibi sadece toprakların 
dağılımını hedef almamaktadır. İşlenebilir top
raktan âzami randıman sağlamak, istikrarlı bir 
tarım düzeni kurabilmek, Türkiye'nin beslenme 
işini tamamen halletmek, köye medeni vasıta
ları götürmek, köylüyü maddi refahı ve sos
yal güvenlik tedbirlerine kavuşturmak, devam
lı ihraç mallarını üretebilmek idari ve yargı 
makamlarını daha az işg*al edebilmek gelir da
ğılımındaki adaletsizlikleri gidermek, gizli ve 
açık işsizliği tamamen, ortadan kaldırmak ve iç 
pazarı geliştirmek gibi gayelere matuftur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında top
rak reformuna yer verilmemiş, tarım reformu 
öngörülmüştür. Plânın esprisi içerisinde kay
nakların yatırımlara tahsis şekli ile plân stra
tejisi ve onu açıklıyan hususlar arasında yer 
yer tutarsızlıklar mevcuttur. Meselâ tarım 
sektöründe bu dönemde alınacak tedbirler ve 

uygulanacak politikalar; bakımından, tarım 
sektörünün hava şartlarına bağlılık derecesini 
azaltmak, tarımsal üretim smetodlarım modern
leştirmek, verimliliği artırmak, Türk halkının 
önümüzdeki yıllarda artacak olan besin ve di
ğer teımel ihtiyaçlarını karşılamak gibi büyük 
gayretleri hedef alan tarım sektörüne kaynakla
rın tahsis edilmesinde uygun bir önceliğin ve
rilmiş olması gerekirdi. 

Yatırımların sektörlere göre dağılımını in
celediğimizde ; tarım sektörüne sanayi, konut, 
ulaştırma sektörlerinden sonra, yani 4. derecede 
bir öncelik verilmiş olduğunu görüyoruz. 

Halbuki Birinci Plân döneminde üçüncü ön
celik sırasında idi. Bu dönemde 2 nci plân dö
nemimde toplam yatırımların % 15,2 si oranın
da 16,9 mıilyar kadar yatırım yapılacaktır. 
Bu miktar yatırımın dökümü incelendiğinde, 
8,9 ınıilyarının toprak ve su kaynaklarının dü
zenlenmesi ve geliştirilmesine, 3,6 (milyarının 
makine teçhizat ve yarısından fazlasının da bü
yük su projelerine sarfedileceği anlaşılmıştır. 
Bu kadar büyük neticeler beklediğimiz tarım 
sektöründeki prodüktif yatırımların miktarı, 
111,5 milyarlık toplam yatırım içinde ancak 
36 milyar kadar bir yatırım yapılması ve bu
nunla tarımın bu dönemi içerisinde (makineleş
mesinin mümkün görülmüş olması tarıma veri
len ehemmiyeti göstermesi bakımından cidden 
calibi dikkattir. 

Birinci Plânda toplam yatırımların % 15,4 
dü tarım sektörüne ayrılmış iken, İkinci Plân 
döneminde bu oran % 15,2 ye inmek suretiyle 
azalmış bulunmaktadır. 

Bu neticeler İkinci Plân döneminde tarım 
sektöründen gelişmeyi bizzat kendisinden değil, 
sanayi sektöründen buraya girecek girdilerle 
üretimin artırılacağı düşünülmüş olduğu anla
şılmaktadır. Bu ise tarım sektöründeki büyük 
arazi sahiplerini diğerlerinin aleyhine büyük 
kazançlar elde etmesi sonucunu verecektir. Fa
kat bütün sektör olarak ürün bakımından bek
lenilen gelişimi veremiyecektir. Türkiye'de top
rak dağıtım striktürü değiştirilmeden yapıla
cak bir tarım reeformunun şimdikinden çok da
ha gayriâdil bir gelir dağılımı yaratacağını be
lirtmiştik. Birinci Beş Yıllık Plânda tarım 
sektörü için 10,5 milyar, İkinci Beş Yıllık 
Plânda da 16,9 milyarlık direkt yatırım yapı-
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lacağı ön görülmüştür. Diğer enfrastriktür ya
tırımlardan da şüphesiz bu sektöre büyük akış
lar olacaktır. Bu kadar büyük yatırımlar yapı
lan tarım sektöründen 'beklenen vergi hasılatı 
da ımaalesef almaimama'ktadır. Meselâ 1963 yı
lında 1 milyara yakın gelir beklenirken, gücü 
varken, ancak 25 milyon civarında bir gelir el
de edilmiştir. İktidar Türkiye'deki gelir dağı
lımındaki adaletsizliği plânda ifade etmek su
retiyle kabul ettiği anlaşılmaktadır. Fakat, bu
na çare bulmak için getirdiği tedbirlere baktı
ğımız zaman toprak reformu yerine adaletsiz
liği daha çok artıracağı raporda ifade edilmiş 
bulunan tarım reformunu kabul ettiği görül
mektedir. 

Bunun diğer bir ifadesi, tarım sektöründe bü
yük toprak sahiplerinin plân dönemince büyük 
gelirler elde etmesini iktidarın uygun karşılamak
ta olduğudur. Elbet bu davranışı gerek strate
jide, gerek plânda hakikaten güzel bir şekilde 
ifade edilmiş bulunan gelir adaletsizliğini gideri
ci, sosyal adaleti sağlayıcı ifadelerle bağdaşma
maktadır. Bu sebeple gayricîddidir, tutarlı de
ğildir. 

Aslında, uyguladıkları felsefe itibariyle bu
nun böyle olmak zarureti vardır. Yalnız bu hare
ket tarzı ile Türkiye'de adaletsiz bir gelir dağılı
mının doğurduğu ve doğuracağı siyasi ve ikti
sadi istikrarsızlığı şimdiden göze almak zarure
tine önemle işaret etmek isteriz. 

Sayın senatörler, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı anahede-

fi Birinci Plânda da olduğu gibi yüksek seviye
de bir gelişme hızı sağlamak ve bunu devam et
tirmektir. Ancak, bu suretle plân dönemi sonun
da gayrisâfi millî hâsılada % 40,3 lük bir gelir 
artışı sağlanabilir. Bunu temin için Birinci 
Plânda olduğu gibi yıllık ortalama % 7 lik bir 
gelişme hızını sağlamak ve idame ettirmek gerek
mektedir. Bu maksatla da plân dönemi boyunda 
111,5 milyar lirası yatırımlara ve 7,5 milyar 
stok artışlarına olmak üzere toplam olarak 119 
milyar liralık yatırım yapılacaktır. Hemen he
men Birinci Beş Yıllık Plânın iki misli bir yatı
rım hacmi görülmektedir. Bu miktarda bir ya
tırımın yapılabilmesi için plân dönemıince toplam 
yatırımların gayrisâfi millî hâsıla içindeki payı, 
1967 de % 19,9 dan 1972 de % 24,3 e çıkarılacak 
ve beş yıllık dönemde ortalama olarak gayrisâfi 

I millî hâsılanın % 22,7 sini bulacaktır. Yine bu 
dönemde ihtiyaç duyulan dış tasarrufların gay
risâfi millî hâsıla içindeki payı, 1967 de % 2 
den 1972 de 1,7 ye düşecektir. Toplam yatırım
lar böylece beş yılda ortalama olarak yılda 
% 11,4 oranında bir hızla artacaktır. Birinci 
Plân döneminde ise bu hız % 15 oranında ger
çekleşmiş, 1950 - 1960 arası gelişme hızı ise 
% 10 ilâ 10,5 oranında olmuş iken, bu dönemde 
niçin % 11,4 e düşürüldüğü cevap istiyen bir so
rudur. Birinci Plâna nazaran daha düşük bir ge
lişme hızı olmasına rağmen bu plânla daha hız
lı, daha süratli ve dinamik bir kalkınmadan 
bahsetmek mümkün müdür? Bu dönemde plân
lanan yatırımları karşılamak için yurt içi tasar
ruflarının yılda ortalama olarak % 12,2 ora
nında artırılması gerekmektedir. Gönüllü tasar
ruflar ise yılda ortalama olarak % 9,2 ljk bir 
artış hızı ile gelişmesi ve böylece gayrisâfi millî 
hâsıla içindeki payı 1967 de 8,4 den 1972 de 
% 9,9 a yükseleceği öngörülmüştür. 

I Burada bir nebze. gönüllü tasarrufların sevi
yesi ve gelişme hızı üzerinde durmak isteriz. Zi-

I ra geriye kalan noksan tasarruf gereği kamu ta
sarrufları ve dış tasarruflarla karşılanmak mecbu
riyetindedir. Yılda ortalama % 9,2 gibi millî ge
lirden daha hızlı bir artışın gerçekleşeceğini dü
şünmek bizce çok büyük iyimserliğe delâlet et
mektedir. Gönüllü tasarrufların miktar ve kat 
sayısı; plânların kısa dönemde kolaylıkla değiş-

I tirebilecekleri hususlar değildir. Zira gönüllü ta-
I sarraflar eski adı ile özel tasarruflar bütün eko

nomideki çeşitli gelir gruplarının tasarrufları-
I nm toplamına eşittir. Geleneksel bir toplumda 
I bu eğilimin değişme sürati yıldan yıla çok dü

şüktür. Gönüllü tasarruflar için çok yüksek 
baz'a, Türk ekonomisi için çok büyük bir artış 
hızı uygulanma kistenmektedir. özel kesimin 

I plân döneminde gelir artışının 1/5 yani % 20 
I sinin tasarruf olarak ayrılacağı öngörülmüş ol

duğu anlaşılmaktadır. Bizce oldukça yüksek id-
I clialı bir görüştür. 

I 1967 programında özel yatırımlar 1964 te 
I 4 milyar 500 milyon iken 1965 te 5 milyara, 

1966 da 750 milyon artarak % 11 oranında ar-
I tarak beş milyar 750 milyon lira olmuş iken, 

1967 ele birden bire bütün trentlerinin üzerinde 
I c/c 21,7 oranında bir artış hızı ile 1 milyar 250 
I milyon artarak 7 milyara çıkmıştır. Şimdi aynı 
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miktarı plânda 7 milyar 600 milyon lira olarak 
görmekteyiz. 

1966 dan bu yana özel tasarruflarda normal 
gelişme trentlerinin çok üstünde bir artış olaca
ğı öngörülerek 7 milyar lira olarak tesbit edilmiş
ken birkaç ay sonra plânda bu 600 milyon lira
lık artış nasıl olmuştur. Aynı miktar başka bir 
tabloda 7,4 milyar, olarak görünmektedir. Acaba 
bu rakamlardan hangisi doğrudur? 

Plânda gönüllü tasarruflarda ön görünen se
viyede bir artışın olabilmesi için, yüksek gelir 
sahiplerinin gelirlerinin normalin dışında çok 
büyük bir tempo ile gelişmesi gerekir ki, bu da 
fertler arasında daha âdil bir gelir dağılmasını, 
vergi politikasının temel amacı kabul eden plân 
hükmü ile bağdaşmamaktadır. 

Kamu tasarruflarına gelince; plâna göre de
ğişiklik olmadan bugünkü vergi sistemi ile top
lanabilecek kısım sağlanmış olduğu kabul edilen 
kısmı, 1967 de 7,3 milyardan 1972 de 12,7 mil
yara yükselecektir. Yıllık ortalama artış hızı 
% 11,8 dir. Bu tahmin, yergi sistemini yüksek 
bir gelir esnekliği taşıdığının kabul edilmiş oldu
ğunu göstermektedir. Oysa ki, plânın yine bu 
husustaki görüşüne göre kamu gelir sistemi, ka
mu sektörüne düşen yatırımları finanse edecek 
ve gerekli cari ve transfer giderlerini karşılaya
cak esneklikte bir sistem değildir, demektedir. 

Fiyat artışlarını bile izliyemiyen vergi grup
larının vergi sistemindeki önemli payı düşünü
lürse, burada da iyimser tahminlerin hâkim ol
duğunu görmekteyiz. Kamu gelirlerinin nasıl 
sağlanacağı hakkında ve plânda ileri sürülen sos
yal adalet ilkesi ile nasıl bağdaştığını anlamak 
için. plânda yer alan tahminlere bir göz ata
lım : 

1968 - 1972 döneminde kamu toplam gelir
leri 10.1 milyar kadar artacağı öngörülmüştür. 
Plânda toplam vergi gelirleri içinde vasıtasız ver
gilerin payı artırılmaya çalışılacak denmesine 
rağmen tabloya bakıldığında vasıtasız vergilerin 
yıllık ortalama artış hızı, % 8,3 iken vasıtalıla
rın % 9,2 lik bir hızla artırıldığı görülmektedir. 
Esasen mevcut vasıtalı, vasıtasız vergiler arasın
daki gelir dağılımındaki haksızlık ki, bugün va
sıtalı vergiler 10.4 milyar olup, 4,5 milyar olan 
vasıtasız vergilerin iki katından biraz fazladır. 
Bu dönem içinde artırılarak devam ettirileceği 
de anlaşılmaktadır. Gerek strateji gerek plânda 
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ki ifadeler aksi istikamette olmasına rağmen ya
pılan işler arasında tutarlık olmadığını ispatlı-
yan diğer bir tutumdur. Bu sebeple de plâna, 
tutarlı ve âdil diyemiyoruz. 

Ayrıca, genellikle bilinen vergi sisteminin ye
teri kadar müterakki ve esnek olmadığıdır. Top
lam vergilerin esnekliği hemen hemen birin al
tındadır. Detaya inildiğinde bu kat sayının va
sıtasız vergilerde birin biraz üstünde, vasıtalı, 
vergilerde ise birin oldukça altındadır. İkinci 
Beş Yıllık Plân, toplam vergilerde bu oranı 1,3 e 
çıkardığı gibi vasıtalı vergiler de 1,3 ünde üs
tünde kabul ederek anlaşılmaz bir durum yarat
maktadır. Plâna göre vasıtalı vergiler, vasıtasız 
vergilerden daha müterakki görünmektedir. 

Ayrıca kaldırılmasına hiç değilse matrahının 
daraltılmasına çalışılan tasarruf bonoları için 
c/c 11,4 lük bir yıllık artış hızı öngörülmesi de 
gerçekçi bir tutum değildir. 

Hiç bir radikal tedbiri öngörmiyen, başarısı
nı gönüllü tasarrufların olağan üstü artışına ve 
özel sektörün gücünün ve kabiliyetini üstünde 
vatırım yapmasına bağlıyan bu plânı tutarlı ve 
dengeli görmek bu zaıflarmdan dolayı bizce 
mümkün görülmemektedir. 

Beş yılda 7,11 milyar finansman açığı veren 
kamu sektöründen özel sektöre 2,8 milyar lira 
kadar transfer yapabilmek için olaylara ne ka
dar ters acıdan bakıldığının en tipik örneği ola
rak görülmektedir. Şüphesiz bu durum mesuli-
yetli siyasi bir tercihtir. Halktan toplanan vergi
lerle bu gelirlerin birkaç zengin teşebbüs sahibi
ni daha da zenginleşmesi için tahsis edilmesi, 
birçok liberal iktisatçılar için bile kabulü zor 
olsa gerektir. 

Plânda genel dengelerde diğer tereddüt uyan
dıran yerler vardır. Meselâ kamu yatırımları 
% 10, özel sektör yatırımları % 12,5 yıllık hız 
bir kahul edilirken stok artışları için % 16,5 ora
nında yüksek bir hızın kabul edilişinin açıkla
ması gerekmektedir? 

Dış kaynaklar birinci dönemde 1962 de 3,5. 
1965 te 0,9, 1966 da 1,9, 1967 de 1,7 milyar gi
bi daima azalan bir seyir takibettiği halde ikin
ci plân döneminde 1968 de 1,8, 1970 te 2,1, 
1972 de 2 milyar lira beklemek olayların tabiî 
seyriyle bağdaşmaz görülmektedir. 

Dış ödemeler dengesi ile ilgili hesaplarda da 
tereddüt uyandıran noktalar bulunmaktadır. 
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Plân dönemince beş yılda 16,2 milyar liralık ya
tırım maddeleri ithal edilmesi öngörülmüş ve 
bununla 111,5 milyar liralık bir hacımda yatırım 
yapmak düşünülmüş ve bu arada petro - kimya 
metalürji, gübre, bakır kompleksi, köprü ve te
levizyon gibi projelerin gerçekleştirilmesinin dü
şünüldüğü bir dönemde, ithalâtın yılda sadece 
% 7,4 artması ve yatırımların % 14 civarında 
bir ithal payı ile gerçekleştirilmesi pek tutarlı 
olmasa gerekir. 

Ayrıca ihracatımızı her yıl % 7,2 artması, he
le sanayi mamullerinin ortak pazar ülkeleri ile 
rekabet ederek dönem içinde % 17,8 den % 27,3 e 
oranına yükselmesi işlerin fazlaca iyimserlikle 
tutulduğu intibaını vermektedir. Aynı görüşü 
turizm sektöründe de görmek mümkündür. 

Plânın 15 yıllık peraspektif plânlar içinde 
tutarlığı daima aranmalı ve sağlanmalıdır. İkin
ci Beş Yıllık Plânda bu hususun ihmal edildiği 
ani aşılmaktadır. 

Birinci plân döneminde toplam yatırımların 
sektörlere dağılımını incelediğimizde bilhassa 
kontrol altına almak istediğimiz konut, ulaştır
ma ve hizmetler sektöründe plân hedeflerinin 
üstünde şrüccndirici yani önleyici tedbirlerin 
mevcudiyetine rağmen, yatırımların gerçekleşme
sine mâni olunamamış iken bu plân döneminde 
bu sektörleri kontrol altında tutulabilecek özen
dirici tedbirlerden başka önleyici bir tedbir gö
rülmemektedir. Bu da plânın başarı şansını azal
tacak önemli dip-er noktalardan birisidir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda birincisinden farklı 
o]arak teşkilâtlanmamış kredi piyasasından tes-
bit edilmiş olmasını iyi bir hareket olarak kar
şılamaktayız. Bu teşkilâtlanmamış organize ol
mamış kredi piyasası, Türk ekonomik hayatında 
büyük bir rol oynamakta olduğunu ilgili tabloyu 
tetkik ettiğimiz zaman görmekteyiz: 

Plânda 1966 yılında 6 milyar 700 milyon li
ralık yıl sonu piyasa hacmi olarak görülmektedir. 
Bu miktardan meblâğ olarak 3,5 milyarının doğ
rudan doğruya bu krediye aidolduğu, 3,2 milya
rının da bankalardan faydalanarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Halk dilinde tefeci diye bilinen bu zümrenin 
malî kudretinin tesbit edilerek ortaya çıkarılmış 
olmasını büyük bir başarı olarak karşılamaktayız. 
Hele, teşkilâtlanmamış kredi piyasasının banka-

, cılık sisteminin geliştirilmesi ve sermaye piyasa-

yoluna gidilecektir; görüşünü yurdumuz için 
büyük bir tekâmmül olarak karşılıyoruz. 

Yine plân dönemince sürpülü maddelerinin 
ithalinin durdurulacağını memleket yararına 
olumlu karşılıyoruz. 

Teknolojik ve işletmecilik araştırmalarının 
geliştirilmesi için ayrılmış bulunan 400 milyon 
liralık kalkınma fonunu yerinde bir hareket ola
rak görmekteyiz. 

Finansman ihtiyacını karşılamak ve vergi 
^eformu ilkelerine uygun olarak düşünülen tet-
birlcrlc beraberiz. Fakat noksan buluyoruz. Bu 
nlanda gençlik için yeni bir bölümün açılmış ol
ması tamamen müspet bir harekettir. 

Ayrıca köy ve toplum kalkınmasını birinci 
-olana nazaran daha açıklığa kavuşturulmuş ol
malını tamamen yerinde görmekteyiz. Gerçekleş
ti TTİiği takdirde Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
yapısında çok olumlu roller oynıyacağma inan-
d.ı^unız kooperatifçiliğin önemle geliştirileceği 
"•örüşünü tamamen paylaştığımıza değinmek is
teriz. 

Sayın senatörler; 
Bu plân, bir yönü ile israfeı bir plân hüvi

yetindedir. Hızlı ve dengeli bir kalkınma için 
milletçe büvük bir fedakârlık beklediğimiz bu 
devrede elde mevcut kaynaklarımızı; milletin 
ter» yekûn maddi refahını sağlıyacak önceliklere 
yöneltilmiş olması şarttır. 

Plânda, finansman kaynaklarının yeterli ol
madıkına işaret etmiştik. Bu yetersizliği doğu-
^nn sebenlerin başında bilhassa İstanbul - İsken
derun sürat yolu, İstanbul çevre yolları ve bo-
•«•az geçiş proıesi ve televizvon projesi gibi lüks 
yatırım projeleri gelmektedir. 

Zira, Türk ekonomisinin dış kaynaklara olan 
ba la rdan tamamen kurtulamamış, olması, öde
meler dengesinin ikinci plân döneminde saelana-
mıvacağı, Tarım sektörünün hava şartlarına bağ
lı oluşu ve bölsreler arasında büyük farklılıkların 
henüz devam etmekte olduğu bir dönemde bu gi
bi yatırımlar, izah tarzı ne olursa olsun bizce 
lüks ve zamansız yatırımlar olarak karşılanacak
tır. 

Başlangıç değeri 3 milyar olarak öngörülen 
televizyon projesi yerine bu<?ün için tarımımızın 
son derece muhtaeoldu«Ti 4 ilâ 5 gübre fabrikası 
yapmak veya Keban Barajı gibi o çapta diğer bir 
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sının kurulması suretiyle ortadan kaldırılması 
barajı gerçekleştirmek veya Türk sanayiini ge
liştirmekte büyük önemi olacak olan üçüncü bir 
Demir Çelik Fabrikasını kurmak mümkündür. 
Zannederiz ki bugünkü şartlar içerisinde daha 
faydalı ve daha rasyoneldir. Keza 1 milyara mal 
olacak İstanbul köprü ve çevre yolları projesi 
yerine yeni bir aleminyum fabrikası kurmak veya 
yeni iki rafineri tesis etmek çok daha uygun bir 
hareket tarzı olacaktır. 

Bilhassa bugünkü şartlar karşısında İstan
bul - İskenderun sürat yolu zaruretine yeterli 
bir srerekee bulmak mümkün değildir kanısında
yız. Bİ7ce bu lüks projeler diğer sektörlerin aley
hine Ulaştırma sektörü yatırımlarının geçen 
plân dönemine nazaran iki misli artmasına sebe-
bolmustur. 

Sayın senatörler, 
Netice olarak; 
Plâna esas teşkil eden, ona hayatiyet veren 

strateji ile, ona dayanarak hazırlanması gereken 
plân tasarısı ve onbeş yıllık perspektiv arasında 
tuturlılık yoktur. 

Bu plân, Türkiye gerçeklerine uymıyan eko
nomik mânada liberal bir anlayışın uygulanma
sına zemin hazırlamak maksadı ile yapılmıştır. 

Bu niteliği ile bir intikal plânıdır. 
Bu plân toprak reformunu reddetmesi ile, ge

lir dağılımındaki asın haksızlıkları düzeltmeyi, 
ileri bir tarihe bırakması ile vergi yükü ve da
ğılımındaki haksızlıkları daha çok artırıcı özel
likleri ile gayriâdildir ve sosyal adalet ilkesine 
tamamen karşıdır. 

Bu plân, Devlet eliyle ferdi zengin etmek ga-
vesi güttüğünden sosyal ve ekonomik haklarımı
za, aykırı bir plândır. 

Bu plân, özel sektörü geliştirmek ve onun ön
cülüğünde süratli bir kalkınmayı esas aldığı için 
de başarı şansı az olan bir plândır. 

Plân, başarıya ulaşması için gereken malî des
tekten yoksundur. 

Plân, sanayie verilmek istenen hız, toprak re
formu ile desteklenmediği içindir ki, başarıya 
ulaşması şüphelidir. 

Plân, sosyal adalete, tam istihdama riayet et
mediği içindir ki, aşırı cereyanların yurt içinde 
zemin bulmasına ve güçlenmesine imkân verecek
tir. 

Plân, doğru ve isabetli hedeflere tevcih edil
memiştir. Siyasi istikrarı sağlamaktan uzaktır. 

Bu plân plansızlığa doğru gidişin bir belge
sidir. 

Bu nitelik"1 eri ile plânın toplumun yararına 
olduğunu iddia etmek çok güçtür. 

Bütün bunlara rağmen plânın gelecek yıllar
da vatanımıza ve milletimize mutluluk ve huzur 
getirmesini bir kere daha diler grupum adına he
pinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Kontenjan Grupuna 
aMolmakla beraber vaktin gecikmiş olması ve 
baslansa dahi bitü-ibnesine imkân görülmediği 
cihetle 18 . 6 . 1967 Pazar günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NOÎ BİRLEŞİM 

17 . 6 . 1967 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

X 1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/658; Cum
huriyet Senatosu 3/590) (S. Sayısı: 949) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 6 . 1967] 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI 

RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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