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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Pla

nının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu üzerin
de bir süre görüşüldü. 

17 . 11 . 1978 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bilecik 

Mehmet Ünaldı Mehmet Erdem 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

-*•• I M > » « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 8 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 
3/1544) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 10.11.1978) 
(1) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının müzakerelerine devam edeceğiz. 

Elimizdeki listeye göre söz sırası Sayın Kâzım 
Karaağaçlıoğlu'nda, buyurunuz efendim. 

Sayın Karaağaçhoğlu'na Sayın İskender Cenap 
Ege sırasını vermişlerdir, yer değişikliği yapmışlar
dır. 

(1) 824 S. Sayılı Basmayan 15 . 11 . 1978 gün
lü 6 nci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

Hükümet yok mu efendim? (CHP sıralarından 
«Geliyor efendim» sesleri) 

Sayın Karaağaçlıoğlu, Hükümetin gelmesini bek
leyiniz efendim. 

Sayın İşletmeler Bakam Kenan Bulutoğlu gelmiş
lerdir. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurunuz efendim. Söz 
süreniz 30 dakikadır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Sayın Başkan çok teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok 
muhterem üyeleri; 

Üzerinde müzakere yapılmakta olan Dördüncü 
Beş Yıllık Plan hakkında gruplar ve değerli arka
daşlarım şahısları adına görüş ve kanaatlerini kısa 
zaman ölçüleri içerisinde Yüce Heyetinize arz ve ifa
deye çalıştılar. 
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Ben de bu görüş içerisinde 1 200 sayfalık plan 
argümanı hakkında şahsi görüş ve kanaatlerimi, kısa 
zaman ölçüleri içinde, Yüce Heyetinize arz ve ifade
ye çalışacağım. Ancak, ne var ki, ilmi verilere daya
nan ve Devlet tecrübesinin engin imkânları içerisin
de değerlenen ve planlama müessesesinin çok değerli 
arkadaşlarımın 17 yıllık tecrübeleri içerisinde Tür
kiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına beş yıl içerisin
de damgasını vuracak bir plan argümanı için yarım 
saatlik müddet içerisinde tümü ile meseleleri değer
lendirmek ve eleştirmek mümkün değildir. Kaldı ki, 
ilim ve ihtisas dallarını kapsayan konular içerisinde 
ne ilmi yeteneğim ne de fizyolojik yapım tümüne ce
vap verecek ve tüm meseleleri perspektif bir görüş 
içerisinde panaromik olarak değerlendirecek nitelik
te değildir. Bu itibarla, ben sadece görebildiğim ve 
kendi mesleki müktesebatım içerisinde değerlendire-
bildiğim konulara temas etmek suretiyle plan hak
kındaki görüşleri kısaca eleştirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok ki, Türkiye'nin beş yıllık geleceğine 

damgasını vuran bu plan; her halükârda ilmi birta
kım verilere ve tecrübelere dayanılarak hakikaten 
plancı arkadaşlarımın ciddi mesaileriyle hazırlanmış 
olmasına rağmen, bir de onu Meclislere sunulmasında 
imzasını taşıdığı siyasi iktidarların damgasını da ta
şıdığı bir vakıadır, timi ölçüde, ilmi görüşler Tür
kiye'nin kalkınmasının alternatiflerini hangi istika
mette tespit ederse etsin, bütün bunların ötesinde 
siyasi takdirin kendi siyasal görüşleri istikametinde 
plana yön verebilecekleri gerek planlama müessese
sinin, Anayasanın 41 nci ve 129 ncu maddeleri ve ge
rekse Devlet Planlama Teşkilâtının Kuruluş Kanunu 
olan 91-92 ve onu tadil eden kanunlarda tadat edil
miştir. Bu itibarla, ilmi olmanın çok ötesinde siyasal 
birtakım tercihleri de yansıttığını peşinen ifade etmek 
isterim ve tenkitlerimin, eleştirilerimin bu nokta üze
rine teksif edildiğini ilmi olmaktan ziyade siyasi gö
rüşlerin ağırlık kazandığı bu plan içerisinde hangi 
düşünce ve kanaatlara, tatbikatlara uygulamalara kar
şı olduğumuzu ifade etmek bakımından peşinen söy
lemeyi faydalı bulurum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi

nin grup sözcüleri bu planın eleştirileri içerisinde geç
miş dönemlere ait bazı konuları dile getirdiler. De
diler ki, «Türkiye'de Atatürk devrinde döneminde 
bir - iki plan uygulaması geçmiş ve bu plan uygula
maları da liberal bir görüş içerisinde gerçekleşmiştir, 

yani o dönemdeki iktisat politikaları, ekonomik po
litikaları kalkınma politikaları liberal bir görüşün 
muhtevası içerisinde tezgâhlanmış, planlanmış, gerçek
leştirilmiştir». Aslında o zamanın icraatlarını dikkat
le eleştirdiğimiz takdirde görürüz ki, bugün Anayasa
nın öngördüğü Türkiye'nin kalkınmasının karma eko
nomi düzeni içerisinde gerçekleştirme siyasi tercihi
nin ağırlık kazandığı tatbikatın 1930'lar 1938'ler Tür
kiye'sinde de bütün ağırlığı ile uygulandığını görme
mek mümkün değildir. 

Şöyle ki, Türkiye'de MTA'sından, Sümerbank'ın-
dan, Etibank'ından, Karabük Demir Çelik Tesisle
rine kadar tümünün karma ekonominin bugün 
1950'lerden bu yana hatta 1961 Anayasasından son
ra da bütün ağırlığı ile bütün gerekleriyle yerine ge
tirildiği bugünün Türkiye'sinde uygulanan yollar ay
nen uygulanmıştır. Sümerbank, Devletin iktisadi te
şebbüsü niteliğindedir, yani özel sektör Devlet sek
törünün karma çalışması Atatürk devrinde de vardı. 

Bu itibarla meseleyi geçmişte Halk Partisi döne
minin iktidar olduğu Atatürk döneminde liberal bir 
ekonominin uygulandığını söylemek suretiyle Türki
ye'deki karma ekonomiye daha o dönemlerde Tür
kiye'nin ihtiyaçları, gerekleri, ekonomik yapısı, sos
yal yapısı içinde ihtiyaç duyulduğunu ve bugün de 
1961 Anayasası ile aynı hedefe gelinmiş olduğunu 
ifade etmek için söyledim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz her halükârda siyasi bir topluluğuz, milli ira

denin burada son sözüyüz. Türkiye'nin meselelerine 
milli iradenin bize vermiş olduğu yetkiler içerisinde 
son sözü söyleyen bir kuruluş olarak, bir Senato he
yeti olarak meseleleri objektif ölçüler içerisinde mü
talaa etmeye mecburuz. (A) partisi gider (B) partisi 
iktidarda, hükümette olur; ama şu Senatonun ma
nevi şahsiyeti milli iradenin var olduğu müddetçe 
ağırlığını muhafaza etmesi lazımdır. İşimize geldiği 
zaman başka türlü, işimize gelmediği zaman başka 
türlü meseleleri tahlil ederek, analiz ederek onlardan 
yeni sentezler çıkarmak ve dolayısıyla Türkiye'nin 
kat etmek istediği mesafeye birtakım engeller koy
mak suretiyle ulaşması lâzım gelen hedeflerden sap
tırmak hiç birimizin hakkı olmasa gerektir. Bu ba
kımdan, bu konuya kısaca temas edip geçmek iste
dim. 

ikinci konu da Türkiye'nin sanayileşmesi: 
Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye sanayileşme sürecini 1950'lerde başlat

mıştır. 1950 - 1960 yılları belkide plansız dönemin 
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dönem olarak türlü eleştirilere ve tenkitlere maruz 
kalmış olmasına rağmen, 1950 ilâ 1960 yıllarında ya
pılmış olan altyapı hizmetleri ve sanayileşme gayret
leri Türkiye'nin planlı dönemindeki gelişmelerinin ilk 
temelini, hatta başarılı temelini teşkil etmiştir. 1950 
ila 1960 yıllarında tüm imkânsızlıklara, tüm güçlük
lere rağmen Türkiye % 5 gibi başarılı bir kalkınmayı 
gerçekleştirmiştir. Çünkü, Türkiye'nin îkinci Cihan 
Harbinden çıkmış, mali imkânları kıt, aslında sınırlı 
olan kaynakları içerisinde bir de insan unsuru dedi
ğimiz yetişmiş kadrolardan mahrum ve dolayısıyla 
bu dünyanın ekonomik çöküntüye maruz kaldığı 
İkinci Dünya Harbi sonrasındaki Türkiye'si 1939'dan 
1945 yılına kadar milli savunma gayretlerine Türk 
ekonomisini tahsis etmiş olan bir Türkiye'nin, 10 
yıllık bir süre içerisinde bu kıt kaynakları harekete 
geçirmek suretiyle Türk sosyal toplumunun muhtaç 
olduğu kalkınmayı muayyen bir hedefe kadar başa
rıyla götürebilmiş olması cidden planlı dönem çalış
malarına büyük temel teşkil etmiştir. 

Bu itibarla, uyguladığımız üç plan dönemi bu 
1950 ila 1960 yılının ciddi ve hakikaten memleket 
meselelerine vukufiyetle, Türkiye,nin ihtiyaçları isti
kametinde yapılmış olan başarılı gayretlerinin temeli 
üzerine bina edilmiştir. Binaenaleyh, mazide yapılmış 
olan bu çalışmaları, gayretleri burada Türk Milleti 
adına değerlendirmenin bir vefa borcu, bunun da öte
sinde istikbale ümitle bakan Türkiye'nin maziye olan 
saygısının ifadesi olarak telakki ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üç plan döneminde Türkiye sanayileşme konu

sunda büyük adımlar atmıştır. Dünyanın hiçbir ye
rinde, hiçbir dönemde geri kalmışlıktan gelişmişliğe 
doğru giden tırmanış içerisinde meseleleri nihai nok
tadan alıp milletler sanayileşmelerini entegre hale 
getirmemişlerdir. Muayyen bir mesafede altyapı hiz
metleri ve sanayileşmenin montaj sanayii, imalat sa
nayii ve ağır sanayiye giriş gibi üç etabı içerisinde 
muhtelif safhaları geçmek zorunda kalmışlardır. Üç 
plan uygulaması içerisinde Türkiye bu yollardan geç
miştir; ama bu yollardan geçişte belkide talihsizlik 
odur ki, Türkiye'nin montaj sanayiinde uzun dönem 
kalmış olmasıdır. Aslında Türkiye'ye göre uzun dö
nem içerisinde kalmış olduğu iddia edilebilir. Çünkü, 
Batıda kalkınmış olan ülkeler kalkınma entegrasyo
nunu, yani kemaliyle kalkınmayı 80 ila 100 senelik 
uzun bir süreç içerisinde yapmıştır, ama Türkiye gibi 
jeopolitiği savunma zorunlulukları, coğrafyası, ekono
misi kendi kendini yeterli hale getirebilmesinin süre

cini, zamanını kısa mesafede halletmek durumunda 
olacak bir şartın içerisine itmiştir. 

Bu suretledir ki, Türkiye, kısa dönemde batının 
halletmiş olduğu meseleleri; sanayileşme meselelerini 
halletmek zorunluluğunda kalmıştır. 

Bu itibarla, değerli Halk Partisi sözcüsü arkadaşı
mın «Montaj sanayii kapkaç sanayi ve türlü özel 
kesim zenginleştirmeleri gibi Türkiye'nin kalkınması
nın freni mesabesinde olacağı», aslında demegojik ve 
polemik görüşlerin ötesine geçmeyen ve bugün Tür
kiye'nin. hakikaten plancıların söylediği gibi take-off 
denilen (plancıların tabirleridir bu) sıçrama noktasına 
gelmesinde, büyük mesafeler katetmesinde yardımcı 
olan karma ekonomi düzeni içerisinde kalkınmanın 
iki anaunsurundan biri olan özel kesimin, özel sek
törün payı büyüktür. 

Filhal, bir memlekette geri kalmışlıktan kalkın
maya doğru mesafe katedilirken, evvelâ memleketin 
iç kaynaklarını harekete geçirmek ve tüketime yöne
lik birtakım kıpırdanmaları, hareketleri toplum içe
risinde yaratmak suretiyle piyasa ekonomisini canlı 
hale getirmek esastır.Ondan sonra anamalı, ara malı, 
yatırım malları gibi birtakım emtianın giderek muh
telif etaplarda ulaşılacak sanayileşme düzeyleri içeri
sinde vasıl olunması da esastır. 

tşte, geçmişteki plan dönemindeki tatbikatlar ve 
uygulamalar bilhassa altı yıl bu planı fiili olarak, üç 
yıl da koalisyon hükümetleri ile uygulamış olan Ada
let Partisi hükümetlerinin, plan uygulamasındaki he
defleri Türkiye'de bir sömürü düzeni değil, Türk Mil
letine refaha giden yolda, onun kalkınmasını kamu ve 
özel sektör yanyana, elele Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun bir model içerisinde sağlamaktan öteye bir şey 
düşünmemiştir. 

Bugün Türkiye'de özel kesim, Türk kalkınmasında 
en başarılı noktaya gelmiştir; birtakım aksaklıklar 
varsa bütün bunlar Türkiye'nin sosyal ve siyasal ya^ 
pısından ve hatta ekonomik yapısından ileri gelmiş
tir. Çünkü, geri kalmış memleketlere arız olan bütün 
rahatsızlıklar Türk toplumunda da aynen mevcuttur. 
Bunlardan sıyrılabilmek, elbirliği ile sıyrılabilmek, 
meseleleri akılcı ve bilimsel, hukuki, yasal ve idari 
tedbirler sistemi içerisinde almakla mümkün olur. 
Bunları almak için büyük mesafeler katettiğimizi ve 
Türk toplumu içerisinde yine söylüyorum aslında ne 
sömürülen, ne sömürten iktidarlar vardır; ne sömü
rülen halk vardır. Bütün mesele bütün hükümetlerin 
gayreti ve geçmişteki hükümetlerin gayreti Türk Mil
letinin mutluluğuna giden yolda âdil bir kalkınma, 
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demokratik, hür bir kalkınma düzeni içerisinde mem
leketin meselelerini halle matuftur. 

Petrol için de böyle söylüyorlardı. Bugün petrol 
3 milyon 600 bin tondan, 2 milyon 900 bin tona düş
müştür. Niçin?.. Çünkü, 6224 sayılı Kanuna rağmen, 
3626 sayılı Petrol Kanununa rağmen ve 3627 sayılı 
TPAO'nın Çalışma Kanununa rağmen, Türkiye'de 
yabancı sermaye düşmanlığı yapa, yapa; Türkiye'nin 
kalkınmasını engeller, frenler hale gelinmiştir. 

Hani reformlar?.. Toprak reformu, maden refor
mu, petrol reformu, eğitim reformu... Kızılayın kal
dırımlarına düşmüş demagojik bir matah olarak poli
tikacıların ağzına sakız olmuş olan reformlar aslında 
Türk Ulusunun kalkınmasına değil, özel sektöre yö
neltilen sömürü iddiaları gibi aslında Türk Milletinin 
rejimine müteveccih, onu yıkmaya müteveccih sosyal 
birtakım, siyasi birtakım çalkantıların bu memlekette 
varolmasına ve onların canlı olarak ayakta kalmasına 
matuf ideolojik amaçlı görüşlerin iddiasıdır. 

Diyeceksiniz ki, «Anayasa bir noktasında bu 
reformları öngörmüş.»; ama gerçekçi bir reforma biz 
de taraftarız. Türkiye'de tarım reformu sadece toprak 
parsellenmesi olarak anlayan Cumhuriyet Halk Parti
sinin zihniyeti karşısında diyoruz ki, Türk ekonomisi
nin üç anadayanağı olan sanayi, hizmetler ve tarım 
sektörünün, bilhassa tarım sektörünün, toprak reformu 
içerisinde tarımın modernizasyonu, tarımın toprak 
reformu ile birlikte mütalaa edilmek suretiyle üretim, 
dağıtım, piyasalanma ilişkilerinin Türkiye'de modern 
görüşler içerisinde İnput-Out put dediğimiz girdilerle 
tarımın Türk ekonomisinde ağırlığını koruyacak, mu
hafaza edebilecek bir seviyeye gelmesiyle ilgilidir. 

Sadece, münhasıran Güneydoğu Anadolu'da top
rakları taksim edeceksiniz, bir mülkiyet sahibinden 
alacalımız vatandaşlara parça parça vereceksiniz, 
bunun kredi imkânlarını, ekipman imkânlarını, tohu
munu, sulamasını ihmal edeceksiniz, ondan sonra ge
leceksiniz bunun adına reform diyeceksiniz... Bu olsa 
olsa politikanın sansasyonel görüşü içerisinde dema
gojik ve polemik görüşlerden öteye gidemeyen nata
mam davranışlardır. 

Dünyada tarım reformunu ele almış çok devlet
ler vardır. Bunların içerisinde Meksika 50 yılda ta
rım reformunu entegre bir hale, bu dediğiniz sisteme 
getirebilme imkânını bulmuştur; ama bugün geliniz 
görünüz ki, Türkiye'de yeni mülkiyet eli değiştirmiş 
olan, bu dağıtılmamış olan toprakların sahipleri bu 
dediğim imkânsızlıklar; teknik ekipmanlar, kredi, pi-
yasalama, tohum, sulama gibi gübre gibi birtakım 

teknik girdilerden ve hatta bilgiden mahrum olduk
ları için yine yorganlarını, yataklarını sarıp Çukur
ova'nın ve İzmir'in yollarını tutarak mevcut olan top
raklarını başka ağalara vermek, emanet etmek su
retiyle orada ümit ettiğimiz gelişmeleri yine geçmişteki 
kaderiyle başbaşa bırakmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dönelim bıraktığım noktaya; Türkiye sanayileş

mede büyük mesafeler katetmiştir. Bu mesafeler kate-
dişini mühimseme ve bunları küçümsemeden değer
lendirmek övünülecek bir şeydir. Türkiye her halü
kârda tüketim ekonomisinin belki ağır çarkları al
tında tüketime yönelik sanayilerin çok geniş şekilde 
geliştiğini iddia etmek mümkündür; ama tüketim 
ekonomileri olmadan, montaj sanayiini geçmeden ima
lat sanayiine geçmek, imalat sanayiini geliştirmeden 
ağır sanayiye geçmek mümkün değildir. Planlı dö
nemler bunun genel perspektifi içerisinde başlangıç 
noktalarını ve hedeflerini tespit etmek suretiyle hazır
lanmıştır. Planlar birbirini naksedici, birbirinden sa-
pıcı değil, planlar geçmişteki uygulamaları tamam
layıcı nitelikte olmalıdır, birbirinin tamamlayıcısıdır 
planlar. Üçüncü Beş Yıllık Plan müzakereleri esna
sında burada söylediklerimiz şu idi; artık Türkiye ara 
malı ve tüketim mallarını rahatlıkla istihsal eder du
ruma geldi. Anamalları istihsaline doğru mesafe katet-
ti ve ağır sanayiye açılmanın tam başlangıç noktasına 
geldi. Üçüncü Plan, anasanayiye doğru Türkiye'yi gö
türen bir yolda mesafe katetti. 

Bugünkü Türkiye'yi düşününüz; 1960'ların, 1950' 
lerin Türkiye'sini düşünün... 396 bin ton çimento 1950' 
de istihsal ediyordunuz; ama bugün 15 milyon ton çi
mento istihsal ediyorsunuz. 34 fabrika Türkiye'de, geç
miş hükümetlerin uyguladığı ve başarı ile Türk eko
nomisine arz ettiği hizmetlerin abideleşmiş eseri. Tür
kiye 1960'larda 790 milyon kilovat /saatlik enerjisi 
olan bir Türkiye idi. 1965'de ele aldığımız ve iktidarı 
devraldığımızda Birinci Planın üçüncü diliminde uy
gulamaya başladığımız icraatlarımızda 3,5 milyar ki
lovat/saat olan enerjiyi 21 milyar kilovat/saat ener
jiye yükseltmek suretiyle Türkiye'de sanayinin mu
harriki olan, anamaddesi olan bu unsuru hem hizmet
lerde hem sanayide Türk kalkınmasının emrine ama
de kıldık. Birinci Plan döneminde enerjideki başa
rı % 65'ti uygulama, ama İkinci Planda Adalet Par
tisi Hükümetlerinin mutlak iktidar olduğu dönemde 
% 92 - 95'e çıktı. Üçüncü Plan döneminde türlü si
yasal çalkantılara rağmen % 90 uygulandı. Bunun ne
resi başarısızlık? 
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Enerji ile ilgili konularda arkadaşlarım burada, 
birtakım meseleleri ortaya koyarken, Türkiye'nin ener
ji darboğazlarına itilmesinde geçmiş hükümetlerin, 
bilhassa Adalet Partisi Hükümetlerini kastederek, bü
yük ihmalleri olduğunu ve dışa bağlı bir enerji po
litikalarıyla Türkiye'nin enerjisini darboğaza soktuğu 
iddia ediliyor. Bunlar ne ilmi verilere ne de bugün 
Türkiye'nin gerçeklerine uyan görüşlerdir. Bunların 
tümü sadece politikada ortaya atılan yersiz iddialar 
olmaktan öteye bir şeye yaramazlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kitapta 

öyle yazıyor. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Hayır, kitapta da öyle yazmaz. 

Birinci Beş Yıllık Planda sobaların nasıl yapılaca
ğını tarif eder plan hedefleri, ilkeleri içerisinde. Ge
nel manasıyla doğal kaynaklara bağlı bir enerji po
litikası ifade edilir ve tüm yatırımı 5 milyar TL.'dır. 
İkinci Planda ise, daha çok, Türkiye'de iletim, üre
tim, enerjinin ve bunların dağılımı; şebekeler, köye 
giden elektrifikasyon, şehirlere giden hizmet ihtiyaç
larını karşılayacak elektrifikasyon ve yine bu arada 
ara santralların sanayileşmenin muhtaç olduğu ener
jiyi temin edebilecek kuruluşlarına yön verecek tav
siyelerle doludur. 

Binaenaleyh, bizim uygulamış olduğumuz dışa ba
ğımlı dedikleri fuel - oil santralları, bugün Türkiye'nin 
kalkınmasında 6 milyar 600 küsur milyon kilovatlık 
enerjiyle Türk kalkınmasının hizmetindedir. Geçmiş 
yıllardaki hizmetleri Türkiye'nin kalkınmasında inkâr 
edilmeyen vazifeler, görevler görmüştür. Bunu kaldı
rın; % 30 - 32 civarındadır, Türkiye enerjisi durur. 
Bulgaristan'dan yılda 492 milyon kilovat/saatlik ener
ji alan bir Türkiye, Rusya'dan enerji alma zorunlu-
ğunda olan bir Türkiye için bunun kıymetini takdir 
etmemek mümkün değildir. En kötü enerji politikası, 
en pahalı enerji yok olan enerjidir. Bugün kurulmuş, 
enerjisizlikten atıl kapasiteler mevcuttur Türkiye'de. 
Sanayide, endüstride Türk ekonomisine katkısı olacak; 
direkt - endirekt katkısı olacak istihsal konularında 
büyük kayıplar vardır. Bugün bir kilovat/saat enerji
nin Türkiye'deki kaybı 30 ila 100 lira arasındadır. O 
halde, 6 milyar 600 küsur milyon kilovat/saatlik bu 
santralları devreden çıkartınız, bunları nereye koya
caksınız? Kaldı ki, Türkiye bugün 15 milyon, 16 mil
yon tonluk rafinerisiyle kendisine lüzumlu olan beyaz 
mamullerin yanında 6 milyona yakın 5 milyon ton ci-
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varında fuel - oil istihsal eder. Bu fuel - oilleri işte 
bu santrallarda kullanacağız. Bu santrallar daha uzun 
müddet Türkiye'de enerji ihtiyacını karşılamakta Tür
kiye'nin muhtaç olduğu elektriği karşılamakta görev 
görecektir. Bunları ihmal etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elbette ki, Türkiye'nin hidrolik kaynaklarına ener

jiyi dayandırmak esastır; Adalet Partisi Hükümetleri
nin 4 etapta mütalaa edilen büyük enerji politikası 
içerisinde 125 milyar kilovat/saate 1995'lerde varan 
enerji politikası içerisinde Türkiye'nin doğal, tabii 
kaynaklarının değerlendirilmesi dikkate alınmış ve 
bunlar uzun vadeli 4 etapta mütalaa edilen planlara 
bağlanmıştır. Çünkü, Türkiye'de hidrolik kaynak ener
jisi 74 447 000 000 kilovat/saat değerinde hesaplan
mış; bu kaynak var. Türkiye'nin linyitten, yani mev
cut olan linyit kömürü rezervlerinden ve bunlara da
yalı olarak kurulacak olan santrallardan yılda 54 mil
yar kilovat/saat enerjinin üretileceği hesap edilmiş. 
Bu, ilmi verilere dayanılarak tespit edilmiş. Planla
ma, enerji alt sektörü raporları bunların hepsini ayrı 
ayrı değerlendirmiş, TEK değerlendirmiş, Elektrik 
Etüt İdaresi değerlendirmiş. Bunlar var. Bunlara el
bette dayandırılmak, enerji politikalarının anagörüşü-
dür. İlk ve temel görüşüdür; ama ne var ki, hidrolik 
santrallar 1 0 - 1 2 senelik uzun zaman süreci içerisin
de devalope ediliyor. Kömüre dayalı olan termik san
trallar ise, 6 ila 8 yıllık bir zaman süreci içerisinde 
ancak gerçekleşiyor; ama fuel - oil'e ve diğer yakıt
lara dayalı olan santrallar ise, 2 ila 3 sene gibi kısa 
bir zaman süreci içerisinde devreye girebiliyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, beş dakikanız 
kalmıştır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu itibarla, fuel - oil'e ve petrole dayalı olan sant
ralların Türkiye'nin bugünkü yapısı, bugünkü ihtiya
cı, bugünkü sanayileşmesi ve şehirleşmesi, kentleşme
si içerisinde, sosyal yapıdaki hizmetlerin talebi muva
cehesinde vazgeçmek mümkün değildir. Kaldı ki, bun
dan evvelki hükümetler döneminde alüminyum tesis
lerini işletmek için, gazojen gruplarını, ki fuel - oil'den 
çok daha pahalı olan gazojen gruplarını devreye sok
mak ihtiyacını Halk Partisi Hükümetleri döneminde 
de idare duydu. 

Demek ki, yapılmış olanlar, aslında Türkiye'nin 
kalkınmasının entegrasyonu içerisinde geçerlidir. Kal
dı ki, bir konuyu da söylemeden geçemeyeceğim : 
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Türkiye'deki her üç plan dönemi içerisinde, kal
kınmanın muhtaç olduğu enerji, bilhassa elektrik ener-
jisindeki gelişmeler planlarda, Türkiye'nin taleplerinin 
dengesinden çok aşağıda düşünülmüştür. Yüzde 12 -
13 civarında, beşer yıllık planlarda enerjideki gelişme 
hesap edilmiştir. Halbuki talep, bunun çok ötesinde 
gelişmiş ve dolayısıyla bugün muayyen bir seviyede 
planı aşmış olmanıza rağmen, 1975'de, 1976'da, 1977 
yıllarında, yüzde 18'e varan bir elektrik artışı olma
sına rağmen, Türkiye'de hâlâ daha enerji kısıntısı zo-
runluğu doğmuştur. Bu da planlardaki tespit edilen 
rakamların, gelişme rakamlarının bugünkü ihtiyaçla
ra ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap veremediği, dola
yısıyla yüzde 13'ün çok ötesinde, yüzde 15 civarında 
bir gelişmenin esas alınmasının zarureti aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan Planın 

birkaç noktası siyasal görüşlerimiz itibarıyla ve Ana
yasanın amir hükümleri karma ekonomi düzeni içe
risindeki görüşleri içerisinde, Türkiye'nin yaşantısına, 
gerçeklerine ters düştüğü kanaatini taşıyoruz. Şöyle 
ki : 

Bu Planda alt alta rakamları koyduğunuz zaman, 
devletçiliğe kaçan, merkeziyetçi, sosyalist bir plan ni
teliğini gösteriyor. Öyle bir plan niteliğini gösteriyor 
ki, Türkiye'de kamu sektörünü KİT'ler vasıtasıyla ya
tırımlarda en ön safa ittiği kamu sektörünü, özel sek
tör yanında Devletin birtakım himayelerine ve onun 
yardımlarına mazhar kılarak, özel kesimi Devletin 
himayesinden âdeta öksüz bir çocuk gibi, ayrı müta
laa ediyor. 

1 tirilyon 240 milyar dolarlık kamu yatırımları ya
nında, özel sektörün geçmişteki üç plan döneminde, 
hakikaten cidden başarılı olan yatırımları dikkate alın
madan, 360 milyar liralık bir yatırım öngörmüş. Bu 
da gösteriyor ki, Türkiye'de devletçiliğe doğru bir 
kayış, merkeziyetçi sosyalist bir plana doğru karma 
ekonominin gereklerine, Anayasanın gereğine rağmen, 
Anayasanın bu görüşü rafa kaldırılmak suretiyle dev
letçiliğe atılmış ilk adım, ilk açılım olarak görüyo
ruz. 

Bu Plan Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal, siya
si ve ekonomik şartları önümüzdeki mutasavver ge
lişmeler dikkate alınmaksızın, 1977 yahut 1978 sabit 
fiyatlarıyla tespit edilen bir yatırımlar manzumesini, 
bir harcama, sarf dengesini, ekonomik dengeyi sağla
mış. Halbuki Türkiye'de sosyal ve siyasi çalkantılar 
bu önümüzdeki gelecek yıllarda planda emniyet, asa
yişle ve sosyal yapıdaki istikrarı, ekonomik yapıdaki 

enflasyon belasını kesin olarak önleyecek açık tedbir
leri ortaya koymadığı içindir ki, bu planın 5 yıl son
ra uygulanabileceği, 4 yıl sonraki şartlar içinde uygu
lanabileceği, 3 yıl sonraki şartlar içinde uygulanabile
ceğini söylemek mümkün değiL 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen bağ
layın. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Kaldı ki, dünyada yeni bir petrol krizine doğru gidişin 
emareleri, yeni bir ekonomik durgunluğun emareleri 
vardır. Bütün bunlar dikkate alınmak zorundadır. Sa
dece alt alta rakamları koymak suretiyle 1983'lerin 
hedefini tespit etmek ve buna giden yolda iç ve dış 
kaynakları, finansman kaynaklarını birtakım kabartıl
mış rakamlarla ortaya koymak mümkün değildir. Tür
kiye'de mevcut olan sosyal, siyasi ve ekonomik istik
rarsızlıklar devam ettiği müddetçe, 10 aydan beri üs
tesinden gelemeyen bu Hükümetin eğer maazallah bu 
planın muayyen dilimlerinin icraat safhasında da ik
tidarda kalırsa, bu plamn Türkiye'ye mutluluk değil 
mutsuzluk getireceği kanaatini taşıdığımı üzülerek ifa
de etmek istiyorum. Nitekim 1978 icraatı, Dördüncü 
Beş Yıllık Plana dahil olmasa dahi bir senelik icraatı 
kalkınmada Türkiye'yi sıfır derecesine getirmiştir ve 
Türkiye, gazetecilerin 2,7 dediği, aslında artan nüfu
sun mas ettiği kalkınmayla kalkınma hızı sıfıra inmiş
tir. Türkiye'nin 17 yılı aşan bir dönem içerisinde kal
kınma seviyesi hiçbir zaman bu 1978 yılındaki Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin salt iktidarda ol
duğu dönemdeki kadar başarısız olamamıştır. Çün
kü planları hazırlarsınız, programları hazırlarsınız, 
hatta iç ve dış kaynakları bulursunuz; ama bunlara 
hayatiyet verecek olan yetişmiş insan unsurunu, kad^ 
royu bulamazsınız. Bugünkü örgütsel devlet yöneti
mi tutumu içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi devam 
ettiği müddetçe ve devleti işlemez hale getirdiği müd
detçe, mevcut olan bürokratik ağırlıkları ve engelleri 
bir kata daha ideolojik saplantılar istikametinde birta
kım militanların eline devleti teslim ettiğiniz müddet
çe, planın başarıya ulaşması, Tüfkiye'ye mutluluk ge
tirmesi mümkün değildir, 

Binaenaleyh, her şeyden evvel kamu yönetiminde, 
devlet idaresinde tarafsız, ilmi, geçerli yolu bulmak 
ve layık ellere devleti teslim etmek lazımdır. Devlet 
yönetimi, devlete tesâhub edecek olan insanların en az 
devlet nosyonunu bilmesi ve en az uzun yıllar devlet 
tecrübesi olmasıyla mümkündür... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. 
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Binaenaleyh, insan unsurunu ihmal ettiğiniz ve dev
leti militan örgütlerin karargâhı haline getirdiğiniz 
müddetçe, 10 ayda ne yaptıysanız, kan göleti haline 
getirdiğiniz memleketi 1950'nin öncesi karardıklarının 
fakra zaruretinin, yokluğunun içerisine itersiniz. Bil
hassa bu hususa dikkat... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Süresi geçti, hem 
de sadet dışı konuşuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, lütfen bağla
yın efendim. Süreniz 3 - 4 dakika da geçti, lütfen bağ
layınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; 

Sözlerimi burada bağlarken, aslında sözümün de 
başında söylediğim gibi bu eleştirilerim, siyasi tercih
leri elinde tutan Hükümetin davranışlarıyla ilgilidir... 

HtLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben de 
45 dakika konuşacağım Başkan. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Plan için emekleri geçmiş ve hakikaten büyük gayret
ler göstermiş olan Planlama müessesesine teşekkür 
eder.. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

«Bağlayacağım» diyorsunuz bağlamıyorsunuz.. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bağlama bu değildir efendim. Sö

zünüzü kesmeye beni mecbur etmeyin. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür eder, plânın bu görüşler içerisinde Türkiye' 
ye faydalı olabileceği ümidini taşımıyorum; ama in
şallah bu plan ileride birtakım revizyonlara tabi tutu
lacak iktidarların eline geçer ve başarıya ulaşır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz efendim. 
Sayın Öztürk, süreniz yarım saattir. Saat 10,40'tır. 

Lütfen ona göre vaktinizi ayarlayınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sen de 
45 dakika konuş. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, yerinizden 
durmadan müdahale etmeyiniz. Ben ne yapacağımı 
bilirim. Sizden direktif alacak da değiliz. Ayıptır. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ama 
görevinizi yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim, herkese aynı supleksi 
gösteriyorum beyefendi. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Görevi
nizi yapmıyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu derece yerinizden konuşmayınız 
Allah aşkına, rica ederim. Durmadan siz müdahale 
ediyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Görevi
nizi yapınız öyleyse. Yarım saatse, yarım saat konuş
sun o halde. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Türkiyenin.. 
MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Otur-

sana oturduğun yerde vırt vırt çıkarsın oradan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir sen 

eksiktin.. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Beyefendi, sen de vırt 

vırt çıkıyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim . 
Evet, Sayın Öztürk, devam ediniz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Türkiye'nin 
1979 - 1983 yıllarında uygulanacak Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ve stratejisi ile ekonomik, mali, 
idari, sosyal ve siyasal politikasını şu anda eleştiriyor 
ve değerlendiriyoruz. 

Anayasamızın gereği olan planlı kalkınma döne
mine girdiğimiz tarihten beri biriken aksaklıkların 
Dördüncü Beş Yıllık Planla giderilmesinin amaçlanmış 
olması sevindiricidir; fakat gerçekçi değildir. Bu Plan 
bu yönüyle de bağımsız bir Dördüncü Beş Yıllık Plan 
değildir. Dengesi bozulmuş bir ekonominin dengeleş-
tirilmesinin ağırlığını taşıyan bu Planın uygulanma
sına herkesin yardımcı olması ulusal bir görev haline 
gelmiştir. Bu sorumluluğa tüm Ulusumuzun katılaca
ğı inancı içindeyim, Çünkü, bu Dördüncü Beş Yıllık 
Planın sağlayacağı kaynakların büyük bir kısmı, bu 
konu üzerinde bilgisi olanlara göre, tespit edilen esas
lara göre % 80'i, bazılarına göre % 100'ü, İkinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden kalan aksaklık 
lan, noksanlıkları, bozuklukları ancak karşılayacağı 
kanısındadırlar. 

Bu nedenle Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun de
min belirttikleri hususa ben de dönmek istiyorum. Ya
ni Türkiye'nin şu hale gelişine neden olan İkinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yetersiz, kişilik
siz, dünya politikasıyla Türkiye politikasını bağdaş-
tıramayan, birleştiremeyen, Türk ekonomisinin büyü
mesini sağlayıcı esasları bilemeyen, gerçekten Türki
ye'nin yönetiminden hiç haberi olmayan, tamamen is-
rafçı, çıkarcı, bazı soyguncu şirket düzeni içinde çalı-
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şan Hükümetlerin bu hale getirdiği kanısındayım. O 
nedenle gerçekten, yeterli güçlü, bilgili Devlet adam
larına, yöneticilere ihtiyaç olduğu kanısındayım. Bu 
Plan bunu amaçlamıştır. Bu noksanlıkları, bu pislikle
ri, bu fenalıkları, bu kötülekleri inşallah bu Planla 
bir yerde durduracağız, belki temizleyemeyeceğiz; ama 
durduracağız, daha iyiye yönelteceğiz. 

Planlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
eleştirilerinden geçtikten sonra bir yasa gibi oylanarak 
bir yasa gücü, bir yasa özelliği taşır. Bu nedenle plan
lar bir yasa gibi uygulanmalıdır. Oysa ki; İkinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık Planlar, bırakın bir yasa gibi uy
gulanmayı, ülkenin gereksinimine, ülkenin çeşitli yön
den kalkınmasında ihtiyacı olan alanlara değil, ta
mamen ülkenin kalkınmasıyla ilgisi olmayan kişileri 
güçlendiren yönde, soyguncu düzene olanaklar sağ
layan yönde uygulanması nedeniyledir ki, iki plan 
Türkiye'yi bu hale getirmiştir. 

Görüyoruz ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan % 7,4 kal
kınma hızını öngörmüş, % 6,5 olarak gerçekleşmiş. 
Türkiye'deki kapasitenin ancak % 52'sini kullanabil
miş. Enerji politikası dolayısıyla darboğaza girmişiz. 
Türkiye'de bilhassa doğal yöndeki kaynaklar, akar
sularımız, linyitlerimiz dünyanın en zengin kaynakla
rı olduğu halde bunlardan faydalanma yönüne gidil
memiş, yanlış bir politika ile daha çok dışa bağlı bir 
tutum içerisinde enerji darboğazına girilmiş. Türkiye 
1977 yılının sonunda 14 milyar dolar borca ulaşmış. 
Bu borçlanma Türkiye'deki ekonomik büyümeyi sağ
layacağı yerde, ekonomik küçülmeye neden olmuş. 

İşte bu, Sayın Karaağaçlıoğlu'nun söylediği gibi, 
yetersiz kişilerin, bilgisiz kişilerin, hükümet etme gü
cünden yoksun kişilerin yarattığı bir ortamdır. O ne
denle- Türkiye ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş, 
siyasal bağımsızlığını da ekonominin altında ezdirmiş-
tir. Dışarda güçsüz bir devlet haline gelinmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında görü
yoruz ki, bunlar amaçlanmış, giderilmek için çeşitli 
çareler aranmıştır. 

Değerli üyeler; 
Önemli olan bu ağır koşullar gözönünde tutula

rak toplumumuzun kalkınmasında tuplumumuzun bu 
bilince ulaştırılması önemlidir. 

Türkiye'nin, tarihinden beri kurtuluşunda nasıl 
her türlü alanda toplumla bütünleştiği sürece baştaki 
yöneticiler başarılı olmuşsa; o kanıdayım ki, Türkiye' 
nin bugünkü durumdan kurtulması için de, bu Plan
da saptanan hususlar, özellikler, ağırlık ve sorumlu
luk Türk Ulusuna iyi aktarılmalı, bu konuda Türk 

J Ulusu bilinçlendirilmelidir. Herkes bir sorumluluk al
tına girmelidir; vicdanen girmelidir, insan olarak gir
melidir, Türk Ulusunu sevdiği için girmelidir. Türki
ye'nin kurtuluşunda artık, «Şu planı beğenmiyorum, 
bu planı beğenmiyorum.» demenin yeri yoktur. Plan 
nihayet Türkiye'nin içteki ve dıştaki kaynaklarını tes
pit eden, bunu ülkenin kalkınmasında belli yönde ya
pacağı yatırımlarda ve bölgesel yönden adaletli bir 
şekilde uygulayacağı esasları getirir. Bunun noksanı 

j olabilir, fazlası olabilir; fakat bir yerde uygulanma
sında bütün partilerin, bütün ulusun bu işte işbirliği 
yapmasında bugün için çok önemli bir sorumluluk 
vardır. 

Bu planda kurulmaya çalışılan gerçek bir denge 
kuru politikasının izleneceği ve bunun geliştirileceği 
söyleniyor. Bunu tespit edilmiş durumda görüyoruz; 
ama bunun bir açıklığa kavuşturulmasında da fay-

I da var. Yani, kapalı bir durumdan çıkarılmalı, herke-
j sin anlayabileceği bir hale getirilmelidir. Bırakın biz 

şu anda anlayamıyoruz, içinden çıkamıyoruz. Herke-
I sin anlayabileceği bir açıklığa kavuşturulması gerekir. 

I Yatırım fazlaları ve fonları iyi değerlendirilmeli. 
Tüketim mallarında spekülatörlüğe son Verilmeli. 

I Speküasyonla ziyan olan vergilere (ki Türkiye'de çok 
büyük miktar tutmaktadır) planda değinilmiş, ama na-

I sil yapılacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. Bunlar 
mutlaka vergilendirilmen. Temelinden, imalatından, 

I fatura sistemiyle mi ne sistemiyle kesilecekse kesilme
li bu. 

Kamu kesimindeki savurganlık durdurulmalı. Bir 
bakıyorsunuz 2 - 3 daireden 100 tane otobüs kalkı
yor; mevcut insanları götürecek, çalışanları sabah gö
türüp akşam getirecek; 100 otobüs kalkıyor birkaç 
daireden. Bunlar tutumlu olacağımız bir dönemde 

i savurganlıkların açık örnekleridir. Devlet daireleri, 
I bilhassa kamu kesimi bu savrukluğun önüne geçici 
J esasları açık açık ortaya koymalı, plan bu yönüyle 

daha gerçekçi olmalıdır. 

I Özel kesimdeki aşırı ücret işi, yasa dışı harcama-
j 1ar mutlaka önlenmeli. Bu Türkiye'deki diğer kamu 

kesimiyle kıyas kabul etmeyecek şekilde fazlalık ol
duğundan Devletin elinde olan çok değerli elemanla
rın Devlet sektöründen çıktığı ve özel kesime kaydığı 

I görülmektedir. Bu dengelenmelidir. Yani, planda bu 
dengeyi ortaya koyacak esaslar pek gözükmemekte
dir. 

I Dengeli bir ulaşım düzeninin sağlanması, dışsatım 
işinde; mutlaka bu dengeli ulaşım düzeniyle dışsatımın 

| daha verimli duruma getirilmesi gerekmektedir. 
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Geri kalmış yörelere bölgesel plan uygulaması 
mutlaka yapılmalıdır. Planın bazı kısımlarında buna 
dokunulmuştur; ama bunların nasıl yapılacağı, ne 
götürüleceği açıkça belli değildir. 

Dış kaynakların, ulusal gelirin ve bunların verim
li olarak kullanılmasını sağlayıcı esaslar planın bü
tünlüğünü bozmadan getirilecek diğer mikro planlarla 
sağlanmalıdır. 

Türkiye'de görüldüğü gibi, ağır ekonomik çökün
tüye girişimizde neden olan esaslar artık herkesçe 
bellidir: 

Yıllarca büyüme hızının düşmesi, yatırımların ya
vaşlaması, üretim ve dışsatımın duraklaması, dış öde
meler açığının büyümesi, kısa vadeli dış borçların hız
la artması, fiyat artışlarının ve işsizliğin çoğalması, 
Türkiye'deki kalkınma hızının düşmesiyle de büyük 
oranda artan işsizliğin Türkiye için en büyük bir prob
lem olduğunu, en büyük bir sorun olduğunu bilerek 
hareket etmek gerekir. 

Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi 
işsizliktir. Türkiye'nin şu anda 2 milyon açık işsizi 
var; gizli işsiz de bunun 3 milyon daha fazla olma 
ihtimali vardır. Rejim için tehlikelidir bu; ekonomi 
için tehlikelidir; Türkiye'nin kalkınmasının engellen
mesinde en büyük engel ve çengel budur. 

Bu 10 aylık dönemde yaratılmamış. Bu 1960'lar-
da başlayan, hele hele 1965'den sonraki yanlış yatı
rım politikası, yanlış ekonomi politikası, yanlış eği
tim politikası, yanlış partizanlık, yani partizanlık. Bu
nu, siyasi politikayı.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — insaf insaf. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sosyal poli

tikayı tamamen partizanlık politikası gibi görüp ha
reket etmenin, işe yarayan insanları işbaşından ala
rak onların yerine sokaktan getirilen adamları koya
rak bu hale getirilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bugün nasıldır?. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bugün seçili
yor, imtihanlar ediliyor, kariyeri gözetiliyor ve çok 
esaslı insanlar getiriliyor ve Türkiye darboğazdan çık
mak üzere ayak atmıştır. 

Şunu bilmenizi isterim ki, Türkiye'de etkin, 1960' 
dan sonra etkin üç hükümeti görüyoruz: 

1. 1961 - 1965 arasında ismet Paşa'nın Başba
kanlığındaki Hükümeti görüyoruz. 

2. 1974'de Ecevit'in başında olan Hükümetin et
kinliğini görüyoruz. 

Bir de, şimdi yine Bülent Ecevit'in başında oldu
ğu bir hükümetin; Türkiye'de ve dünyada etkin bir 

Hükümet olduğunu görüyoruz, ekonomide görüyo
ruz, siyasi hayatta görüyoruz, dış hayatta görüyoruz. 
O bakımdan sizin yarattığınız memleketteki ekonomi
yi ve her şeyi aksatan anarşinin kaynakları bu Hükü
met sayesinde kurutulacaktır, kuruyor da. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 900 kişiden ne 
haber?.. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Kanla ku
rutuluyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — O, 900 kişi 
sizin eserinizdir. Bir daha fazlası olması için dua edi
yor, teşvik ediyor, tahrik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım beyefendi, 
rica ediyorum. Sayın Öztürk, siz devam edin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kamu kesi
minde, Kamu iktisadi Teşebbüslerindeki yetersizlik, 
savurganlık, ülkeyi bugünkü ortama getirişte etkili
dir. Bu durumu giderecek bazı önlemler getirilmiş; 
ama bu önlemlerin getirilişinde eğitime ağırlık veril
mesi gerekir. Görev başında eğitim, işbaşında eğitim, 
her yerde eğitim mutlaka uygulanmalıdır. Planda bu 
yönün noksanlıkları göze çarpmaktadır. 

Bütün bu sıkıntılara ve darboğaza rağmen ekono
minin büyümesi için dışa açılmanın amaçlanmış ol
ması sevindiricidir. Dış dünyaya açılış yerinde bir 
karardır. Dış pazarlara açılırken dikkat edilmesi ge
reken bazı özellikler de vardır: Sanayileşme ve mal 
üretimi önem taşır. Dışa satım gücü olan malların üre
tilmesi lâzım. Bugüne kadar olduğu gibi gazoz fab
rikası, jiklet fabrikası, montaj sanayiiyle ülkenin için
deki dövizi tüketen sanayi değil, dışa mal satan; ama 
döviz getiren bir sanayileşmeye mutlaka ağırlık veren 
Planın bu yönü takdire lâyiktır; ama bu başarıya ulaş
madan, dışr ortaklıkların içine düşmek de tehlikeli
dir kanısındayım. Dışa açılırken, dış ortaklıklar kuru
lurken, insan gücümüz, işgücümüz iyi değerlendiril
melidir. Bugün dünyada Türkiye'nin insan gücü, işgü
cü bir ağırlıktır. Türkiye, elinde büyük işgücü olan 
bir ülkedir. Bunu iyi değerlendirdiğimiz zaman, bun
dan çeşitli yönde ekonomik olanakların yaratılmasına 
ve Türkiye için döviz kaynaklarının sağlanmasına bir
çok olanaklar hazırlanacağı kanısındayım. Planda bu
na değinilmiştir; fakat daha da açıklık getirilmesi ve 
iyi kullanılmasının faydalı olacağı kanısındayım. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda bilhassa turizm sek
törüne, turizmle dışarıya açılışa verilen önem olduk
ça değerli gözükmektedir ve bu ileride de büyük de
ğer kazanacak bir tutumdur. Çünkü turizm, diğerleri 
gibi dövize ihtiyacı olmayan yatırımdır, döviz geti-
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recek bir yatırımdır. Diğer yatırımlar, dövize ihtiya
cı olan yatırımlardır; ama turizm yatırımı dövize ih
tiyacı olmayan; fakat en büyük döviz kaynağı olan 
sanayi yatırımları gibi döviz getirecek bir kaynaktır, 
bunun iyi değerlendirilmesiyle kalkınmada bilhassa 
dengeli olma ortamının sağlanmasında, dışla iç ara
sındaki dengenin oluşturulmasında büyük önem taşı
yacağı ve kazanacağı kanısındayım. 

Dış alım ve satım ilişkilerinde en önemli olanı, 
teknoloji ve sermaye alanlarında geliştirilecek işbirli
ğidir. Bu konuda Batı'ya olduğu kadar Doğu'ya da 
açılarak Türk ekonomisine yeni pazarlar bulmak ve en 
önemlisi, teknoloji ve dış kaynak alanlarındaki yeter
sizliği çözümlemek için yapılan çabaların yerinde ola
cağı kanısındayım. 

Bu arada Arap İslâm ülkeleriyle ortak yatırıma 
girmek, bütün dünya ülkeleriyle ekonomik dayanış
mayı hızlandırmak, bilhassa Türkiye'nin en dar günün
de her zaman yanında olmuş olan Batı Almanya, Al
man Ulusuyla ekonomik işbirliğinde müşterek yatı
rımlara gitmek, bilhassa Türkiye'de kurulacak harp 
sanayiinde yatırımlara gitmenin faydalı olacağı kanı
sındayım. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Almanya'da 
aslında harp sanayi ve elemanları çok gelişmiş ve ol
dukça yeterlidir; fakat çeşitli olanaklarla kendi ülke
lerinde bunu kuramamaktadırlar; ama bu ne kadar 
gerçekleşebilir, büyükler, Amerika'sı, Rusya'sı buna 
ne kadar engel olur veya olamaz, sanayi dalında bu
raya girmekte fayda vardır. 

Balkan işbirliğinde ekonomik oluşuma önem vere
rek geçmişin Ortadoğu jandarmalığından Türkiye'yi 
kurtarmak, daha çok ekonomik alandaki işbirliğinin 
ağırlık kazanmasına önem vermek Planda açıklığa ka
vuşturulmalıdır. 

Ülkemizdeki dış alım ve dışsatım dengesinin şim
diye kadar kurulmamış olması, ülkedeki bugünkü çö
küntüye neden olmuştur. 

Gelişmiş ülkelerin tenoloji üstünlüğü karşılığında 
biz, Türkiyemizdeki doğal kaynaklarımızı, yeraltı, 
yerüstü ürünlerimizi değerlendirip bir denge unsuru 
yaratamamışız. 

Tarım ürünleri, yeraltı kaynakları da verimsizlik 
nedeniyle alışverişte bir denge unsuru olmamıştır. 

Hidroelektrik, çeşitli yöndeki madenlerimizi işle
yecek fabrikalar kurulup geliştirilebilirdi, yapılama
mış; ama bu Dördüncü Beş Yıllık Planda bunların 
amaçlanmış olması sevindiricidir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda dışalım ve dışsatımda 
bir dengeye önem verilmiş olması sevindiricidir. Dış 

j alımın az olduğu sektörler, bilhassa demin belirttiğim 
gibi, turizm ve buna yakın tarım alanına intikal eden 

i daha bazı üretim alanlarıdır. Bu alanlara ağırlık ve
rilmesinde fayda vardır. 

Ülke dışında Türk işadamları ve teknisyenlerimiz 
var, Amerikada ve dünyanın her yerinde. Bunların bir 
kısmı kendi bulunduğu ülkenin ekonomisinde ve sa
nayisinde ağırlık teşkil eder. Nedense bugüne kadar, 

I bu kişilerle bir yakınlık, bağlılık ve işbirliği yapıla-
J mamıştır. Oysaki, bunlar Türkiye için birer kaynak

tır. İsrail bunu en güzel uyguluyor. İsrail, nerede bir 
J İsrail'li işadamı varsa buluyor, (Gittiğimizde gördük) 
I onun aracılığıyla onun ağırlığıyla bir fabrika kuruyor. 
I Bir küçük elektrik beyin fabrikasını 3-4 milyar liraya 
I kuruyorlar; beş yıl geçmeden kendini amorti ettiği gi

bi, Amerika'ya bile küçük beyin aletleri ihraç ediyor. 
Bunu dışarıdaki Yalhudi bir işadamıyla gerçekleştiri
yorlar. Türkiye'nin de gerçekten dışarıda büyük işa-

I damlan var, teknisyenleri var. Bunlardan faydalanıl-
I ma yoluna mutlaka gidilmelidir. Buna Planda doku-

nulmuştur, daha açıklık getirilmesinde fayda vardır. 

I Sanayi birimlerinde verimlilik ve döviz tüketir du-
I rumda olan sanayi bir yerde mutlaka durdurulmalı, 
I yahut Türkiye'nin bugünkü durumunda ağırlaştırıl-
I malıdır. 

Borçların ertelenmesi, yani para bulma işinin sa-
I kıncaları egemen ekonomiye ödün verme gibi bir du-
I rumu yaratıyorsa da, dışa bağlılık ve siyasal egemen-
I ligimize bir ağırlık teşkil ediyorsa da, Türkiye'nin bu-
I günkü durumunda buraya Hükümet ve Devlet eğil-
I mek zorundadır. 

I 1976 yılından itibaren yükümlülüklerin yerine ge-
I tirilememiş olması nedeniyle fiili oran düşerek nakit 
I tercih eğiliminin artmasına karşın, para çoğaltanının 

büyümesine yol açması, Eylül 1977 de parasal kon
jonktür gözönünde bulundurularak, artırılan mevdu-

I at munzam karşılık oranlarıyla yükümlülüklerini ye
rine getirmeyen bankalara uygulanacak cezai faiz 

I oranlarının yükseltilmesiyle paranın çoğaltılmasının 
I düşünülmesi ise, bence bir yönüyle sakıncalıdır. Bu, 

bankaların daha çok kârlılığına neden oluyor. Zaten 
I Türkiye'de, görüldüğü gibi, bakkal dükkânı gibi ban-
I kalar açılıyor. Açıldığı gibi de bankalar büyük serma-
I yeye kavuşuyor günden güne. Kavuşurkende, bu 
I bankalardaki sermaye ile Devletin kalkınmasında her-
I hangi bir olanak yaratılmıyor. Ya o yaratılmalı bu-
| nunîa, yoksa buraya gidilmemelidir 
I Ticari mevduatın artış hızının bankaların kârlılık-
1 larını dikkate aldığına göre, bu amaçlandığına göre, 
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mevduat birikimi yapmaları pay olarak şişirmelerini 
etkiler. Bu artışlardan faydalanan bankalar gerçekten 
Türkiye'de başka bir soygun düzeninin kaynağı olur. 

Sayın üyeler; 
Planın eğiltikn ve kültür ve gençlik spor bölümüne 

gelince: 
Üçüncü Plan döneminde, Plan hedeflerine uygun 

bir gelişme gösterilmediği için ve Planda gerekli gö
rülen eğitim sektörlerine yeterli yatırım yapılmadığı 
için, oradaki hedefleri aşan; ama Türkiye'nin gerek
sinimine uygun olmayan yönlerdeki yatırımlarla Tür
kiye'de eğitim çıkmazı yaratılmıştır. Bilhassa, mesleki 
teknik öğretimde duraklama, gerileme devam etmiş, 
bu arada gereği olmayan ortaöğretimdeki bazı okul
lar Plan hedeflerinin çok üzerinde gelişerek yarı oku
muş işsiz sayısını Türkiye'ye getirmiştir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak imam hatip 
okullarını kuran bir partiyiz. 1947'de kurduğumuz za
man aydın din adamları yetiştirmek, cahil din görev
lilerinden dinin istismarını kurtarmak idi. Oysa ki, 
birden patlak veren bu olay, din politikaya alet edi
lerek, bugün Plan hedeflerinin % 500 üzerine çıkmış 
ve buradan mezun olan gençlerimizin ancak % 15'i 
kendi branşlarıyla ilgili yerlerde çalışırlarken, % 85'i 
ise başka branşlarda vazife görmektedirler. Bu bir 
örnek.. Liseleri çoğaltıyoruz, diğer okulları çoğaltıyo
ruz, yükseköğrenimde aynı hatayı yapıyoruz. Yani, 
ülkenin ihtiyacı olan, bilhassa teknik adamı yetiştir
meyi ihmal ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanızı rica 
edeyim. Üç dakikanız kalmıştır, lütfen kendinizi kar
şınızdaki saate göre ayarlayınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oldu Sayın 
Başkanım. 

Türkiye'nin gerçeğini bir tarafa bırakmışız, sos
yal bilimlerde bir sürü yüksekokul mezunu yaratmı
şız. Buna karşılık tıpta, teknik alanda Türkiye'nin bü
yük ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesine gerekli 
önemi vermemişiz, kimseler yok. Bu gerçeğe rağmen 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde üç öğretim üye
sine bir öğrenci düşüyor, Türkiye bu kadar gerçekler
den uzaklaşmış, ihtiyacı olan şeyleri bir tarafa bırak
mış, daha çok, gelişigüzel, bunların hepsi İkinci, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın dışına çıkmış. Bu nedenle 
% 65'ini teşkil eden köy nüfusunun, köylülerin ço

cuklarının % l'i ancak üniversite seviyesine gelebili
yor; ama sanayi ve tüccar sınıfından çocuklarının % 
35 - 40'ı üniversiteye girebiliyor. 
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Şimdi, Planın almacı, Türkiye'deki gelirin eşit ola
rak vatandaşlara intikali, milli gelirin ve yatırımların 
bu eşitlik içerisinde uygulanması. Oysa ki, Türkıiye-
de bu, planda gerçekleşememiştir. İkinci, Üçüncü 
Beş Yılık Planın bu aksak işleyişi yönüyle de Tür
kiye bugün eğitim baknmından da içinden çıkılmaz 
dturuma gelmiştir. 

Şurada 1750 sayılı Üniversiteler Yasası görüşü
lürken, Grupum adına sözcülüğünü yaparken, arka
daşlarım, «verdiğimiz 32 önergenin 16'sına katılıyo
ruz, ama ne yapalım ki grup kararı var kardeşim, 'bu 
çıkacak.,» demişlerdir. «Etmeyin, Anayasa Mahkeme
si bunu bozacak.» dedik ve bozdu ve üniversiteler 
1976'dan beni kanunsuz çalışıyor. Yasa yok; yasasız 
bir işleyiş içinde. Yani Türkiye'min laçkalığı, anarşisi 
yasasından gelmiş, bunu uygulayan yönetiminden gel
miş ve anarşi aynı zamanda Türkiye'deki kalkınmayı, 
beş yıllık planları hedefinden saptırmış. 

Öbür taraifta, Devletin konservatuvarı, Devlet ti
yatroları halktan kopuk, kamunun yaşantısından kö
pük, onun folkloründen kopuk, Avrupai bir anlayış 
içerisinde beli bir zümreye hitap eder duruma gel
miştir. Oysa ki, Avrupa'nın yüksek kültürü, sanatı, 
müziği ve notası içinde Türk'ün kendine has folkloru 
ne güzel ifade edilir, tiyatrosunda, operasında, bale
sinde; ama bugüne kadar bunlara da maalesef yer 
verilmemiştir. TRT'de aynı şeyi devam ettirmsktedir. 
TRT'nin de bu yöne eğilmesinde faydalar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztiürk.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyo

rum Sayın Başkan. 
Türkiye'deki tasarruf politikası bugüne kadar ve

rimsizliğini sürdürmüştür. Savruk iktidarlar dönemin
de elbetteki savruk politika olurdu. Nitekim, ne halka 
göre bir pazarlama ne kooperatifleştirme ne de bunun 
Doğu ve Güneydoğu halkına, fakir halka intikali sağ
lanamamış. Bu nedenle de 1978'e kadar, yani 1965' 
ten 1978'e kadar toptan eşya. fiyatlarındaki artış % 
200, perakende eşya fiyatlarındaki artış % 500'ü 
bulmuştur. O günkü aldığımız bir malla bugünkünü 
karşı karşıya koyup değerlendirin, bir de para değe
riyle bunu değerlendirin. Bunun nedenlerinin hepsi, 
görüldüğü gibi Türkiye'deki bugüne kadar getirilmiş 
olan savruk bir ekonomi düzeninin, savruk bir dev
let düzeninin yarattığı durumdur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tabii biz kısa kısa, atlayarak, notlarımızdan bazı 

yerlerine dokunarak geçtik bu kısa zaman içerisinde. 
Buna rağmen Dördüncü Beş Yıllık Planm amaçları, 
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'kapsamı, içeriği, hedefleri bakımından ve gerçekten 
Türkiye'nin hem envanterini, içinde bulunduğu duru
mu, gerçeklerimi tespit etmesi yönüyle ve hem de dış
tan gelecek çeşitli olanaklarım, iyi değerlendirilmiş 
gözükmesi yönüyle, gerçekten plan olarak şimdiye 
feadar hazırlanan planların en güzeli; ama her eser
de olduğu giıbi bunda da noksanlıklar vardır, ama 
başta söylediğim g!i!bi, Türkiye'nin ibugikı içinde bu
lunduğu durum dikkate alınınca, dost - düşman tüm 
partililer, tüm ulusum bu sıkıntıdan, yılların yarattığı 
sukmtıdjan çıkması gerekir. Bilhassa çıkmak için bu 
durumu yaratanların daha çok sorumluluk duyması 
gerekir. On aylık durum değil, 14 milyar dış borçla 
Tüırikiye'yi bu hale getirenlerin (Gerçek bu, bilinen 
bu. Üretim yokmuş, şu yokmuş.. Ne ile üretim ya-
pacajksm?.. Bir kuruş dövizin yok ki. Ne ile alacak
sın?.. 70 cenıte iihıtıiyacı olan bir ülkede nasıl üretim ya
parsın; fabrikan çalışmazsa?..) Daha çok soırumluluik-
la bu planın uygulamasında yardımcı oimaları gerekir. 

Planın hayırlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Söz sırası Sayın Ziya Gökaip Mülâyım'ın; bu

yurunuz efendim. 
Sayın Mülayim, süreniz yarım saattir; saat 11,15. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Te

şekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Görüşmekte olduğumuz Dördüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı üzerinde şahsi görüşlerimi belirtmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1979 -
1983 yılları arasında Türk ekonomisine verilecek 
yön planlanmış olacaktır. Bu plan kabul edildikten 
sonra, getireceğimiz bir çok sosyal ve ekonomik ön
lemler, plana uygun ve plana aykırı bulunacaktır. 
Bu bakımdan planın her yönüyle dikkatle incelen
mesi gerekmektedir. 

Ben konuşmamda özellikle tarım kesiminin plan
lanmasında büyük önem taşıyan toprak reformu ve 
kooperatifleşme üzerinde durmak ve bu konudaki 
bazı önerilerimi sunmak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Türk 

tarımının işletme yapısı sayılarla belirtilmiştir. Bu 
sayılarda görüldüğü üzere, Türkiye'de genellikle kü
çük işletmeler hâkim olduğu halde, toprak dağılımı 
dengesizdir. 

1973 rakamlarına göre, tarım işletmelerinin 
;% 86,8'i, 100 dekardan az toprağa sahip olup, bun-

17 . 11 , 1978 O : 1 

lar toplam arazinin ancak % 9,8'ini işlemektedir. 
Geri kalan ı% 61 toprak ise, işletmelerin % 13'ü ta
rafından işlenmektedir. Türkiye'deki dengesiz toprak 
dağılımının daha da belirgin örneği, 1 000 dekardan 
fazla toprağa sahip işletmelerin toplam tarım işlet
melerinin sadece binde 5'ini teşkil ettikleri halde, iş
ledikleri toprağın yüzdesinin :% 15 olmasıdır. 

Tarımda toprak ve gelir dağılımındaki dengesiz
lik planda muhtelif rakamlarla açık olarak belirtil
miş ve önlem olarak da demokratik hukuk devleti 
ve Anayasa kuralları çerçevesinde etkili bir toprak 
reformunun yapılması ve toprak - inşan ilişkilerinin 
yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Planda öngörülen toprak reformu önleminin çok 
isabetli olduğunu kabul etmekle beraber, etkili bir 
toprak reformunun esasında bir siyasal iktidar me
selesi olduğunu da vurgulamak isterim. Bugünkü si
yasal iktidarın ise, ülkenin gündeminde olan başka 
•sorunları çözmek için kurulduğu da bilinen bir ger
çektir. 

Bu nedenle, etkili bir toprak reformunun yapıl
ması biraz gecikeceğe benzemektedir. Tabii, bunun 
için her şeyden önce, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş bulunan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Refor
mu Yasasının yerine yeni bir Toprak Reformu Yasa-
sınm çıkartılması gerekmektedir. 

Ben şahsen, toprak reformu yapıyor görünmek 
için toprak reformu yapmayıp Türk tannandaki top
rak ve gelir dağılımındaki dengesizliği giderecek şe
kilde «Toprak işleyenindir» ilkesine dayalı etkili bir 
toprak reformu yapılması gerektiği kanısındayım. 

1972 - 1977 yılları toprak reformu yapıyor gö
zükmek için yozlaşmış toprak reformu yapmanın 
acı deneyleri ile doludur. Bu yeni plan döneminde ay
nı duruma düşülmemesini ve eğer yapılacaksa, ger
çek bir toprak reformu yapılmasını temenni ede
rim. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında etkili 

bir toprak reformunu süratle yapabilmenin güçlüğü 
kabul edilerek ve Türk tarımının küçük işletmelere 
dayanan yapısı da nazarı dikkate alınarak çok isa
betli olarak kooperatifleşmeye büyük önem verilmiş 
olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 

Gerek aracılık ve tefecilikle mücadelede gerekse 
modern tarım yapma, bol ve ucuz girdi ve makine 
kullanma, tarım ürünlerinin dışsatım ve tarımsal sa
nayileşme ve hatta Köy - Kent oluşturmada, gerek 
bitkisel, gerekse hayvansal üretimin miktar ve kalite
sini artırmada kooperatifçilik en önemli araç olarak 
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görülmüştür. Planın bu görüşüne candan katılıyoruz; 
hatta bir kooperatifçi olarak diyebilirim ki, küçük 
işletmelere dayanan Türk tarımının kalkınmasında kı
sa sürede bir toprak reformu da yapılamayacağına 
göre, kooperatif en önemli ve tek araçtır. Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında bu husus çeşitli yer
lerde çok açık olarak defalarca belirtilmiştir. 

Tabii kooperatifleşme gibi ekonomik ve sosyal 
bir aracın etkili olabilmesi için kooperatifçiliğin bu
günkü etkisiz durumdan kurtarılması, diğer bir de
yimle kooperatifleşmenin etkili olacak biçimde, ge
liştirilmesi, bunun için gelecek beş yılda bir çok ön
lemlerin alınması gerekmektedir» 

Sayın senatörler; 
Kooperatifleşmeyi geliştirme ve etkili hale getir

me konusunda, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının getirdiği önlemler bizce yetersiz görülmektedir. 
Plan, bugünkü görüştüğümüz şekliyle, ileriki beş yıl
da uygulandığı zaman, Türk kooperatifçiliği maale
sef yeterince hızlı bir tempo ile gelişemeyecek, dola
yısıyla etkili bir araç olamayacak ve kendisinden 
beklenen görevleri tam yerine getiremeyecektir. 

Görüşmekte olduğumuz Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, «Gönüllü üretim kooperatifleri
nin kurulması» öngörülmüştür. Gönüllü üretim koo
peratiflerinden ne anlaşıldığı, planda açıkça belirtil
meden «Tarımsal hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
temel araç, üretim planlamasına olanak verecek ve 
kırsal kesimde hakça bir düzenin oluşturulmasına 
önemli katkısı olacak kooperatifleşmedir. 

Tarımsal girdilerin sağlanmasından pazarlaması
na kadar tüm tarımsal faaliyetlerin etkinlikle gerçek
leştirilmesini sağlayacak modern girdilerin, makine 
gereç ve teknik bilginin yaygın kullanılmasını gerçek
leştirecek çok ortaklı, gönüllü, güçlü üretim koopera
tifleriyle üst örgütleri, planlama sürecinin etkin bir 
aracı olacaklardır.» denilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Plan incelendiğinde, biraz evvel plandan aynen 

aldığım paragrafta belirtilen «Çok ortaklı, gönüllü 
üretim kooperatiflerinin.» yeni kooperatifler midir, 
yoksa mevcut tarım kooperatifleri mi üretim koope
ratiflerine dönüştürülecektir; belli değildir. 

Hayvancılık, balıkçılık ve ormancılığın gelişme
si için planda önerilen kooperatifler, üretim koope
ratifi midir, o da belli değildir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında mevcut 
tarım kooperatifleriyle ilgili sayılar verilmiştir. Plan
daki tablo 95'e göre: Türkiye'de halen tarım - kredi, 

tarım - satış, köy kalkınma, parcar ekicileri, toprak 
su, balıkçılık, orman köyü kalkınma ve hayvancılık 
konularında olmak üezere 13 640 tarımsal amaçlı koo
peratif vardır. Bunların 3 272 070 ortağı bulunmak
tadır. 

«Üretim kooperatiflerinden» biz kooperatiıçilerin 
anladığı şekilde köylülerin topraklarını birleştirerek, 
toplu olarak işletmeleri mi kastedilmektedir? Bu du
rumda üretim kooperatifi olmayan mevcut 13 640 
kooperatif ne olacaktır? Bunların üst örgütleri ne ola
caktır? Mevcut tarım kooperatiflerinin ileriki beş yıl
da üretim kooperatiflerine dönüştürülmesi mi plan
lanmaktadır? Eğer böyle ise nasıl dönüştürülecektir? 
Bütün bu önemli sorunların yanıtını planda görmek 
mümkün değildir. Kaldı ki, yalnız üretim kooperatif
çiliği, Türk tarımının kooperatifçilik sorununu çöz
mek için etkili bir yol da değildir. 

Ülkemizde gönüllü üretim kooperatifi kurmaya, 
mevcut yasalar engel değildir. Köylüler isterlerse top
raklarını birleştirip topluca "işleyebilirler. Bu tip üre
tim kooperatifleri ülkemizde gelişmemiş, ise, bunun 
nedeni, diğer kooperatiflerin gelişmiş olması değil, 
üreticilerin topraklarını birleştirip işletmeyi benimse
memiş olmalarıdır. 

Bu bakımdan, planda sadece üretim kooperatif
lerini etkin bir araç olarak görmek ve diğer tarım koo
peratiflerinin gelişmesini ihmal etmeye kalkışmak ha
talı olacaktır, hatta daha doğrusu, planda 620 nci say
fada, bizim kanaatimize göre biraz iğreti olarak yer 
almış bulunan «Gönüllü üretim kooperatifleri» deyi
minin, planın birçok yerinde geçen, (örneğin sayfa 
622'de) «Üretici kooperatifleri» deyimiyle değiştiril
mesinin doğru olacağı kanısındayım. 

«Üretici kooperatifleri» deyimi, üretim kooperatif
leri dahil, tarımsal amaçlı bütün kooperatifleri içine 
aldığı gibi, ileride plana dayanılarak yapılacak bir
çok gereksiz tartışmaları da önlemiş olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Uzun yıllardır kooperatifçilik konusunda çalışı

rım; bu konuda birçok araştırma yaptım. Gördüm ki, 
Türk kooperatifçiliğinin gelişme sorunu, basit bir mo
del meselesi değildir. Bugünkü çok ve tek amaçlı koo
peratifçilikten vazgeçip, tümden üretim kooperatif
çiliğine geçme meselesi ise hiç değildir. 

! Bugün yurdun her bir yanma yayılmış bulunan 
i çok ve tek amaçlı üretici kooperatifleri, model olarak 
I ülkemiz şartlarına uygundur. Bu arada, üreticiler is-
1 terlerse üretim kooperatifleri de kurabilirler; hatta 
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ülkemizde gönüllü üretim kooperatiflerinin bazı böl
gelerimizde denenmesinde de yarar olabilir. 

Benim şahsen kooperatifçilik konusunda yıllardan 
beri yaptığım incelemelere göre Türk tarımının ekono
mik ve sosyal gelişmesinde, kooperatiflerin gerektiği 
şekilde etkili olamamalarının asıl nedeni kooperatif
çiliğin anapara, kredi, üst örgütlenme, mevzuat ve eği
tim olarak niteleyebileceğimiz temel sorunlarının şim
diye kadar çözülmemiş olmasıdır. Ancak, bu sorun
lar çözülürse kooperatifleşmede plandan beklenen ya
rarlar sağlanabilecektir. 

Sayın senatörler; 
Yukarıda sıralamış olduğum sorunlar planın muh

telif yerlerinde belirtilmiş olduğu halde, çözümleri 
maalesef açıkça gösterilmemiştir. Şimdi bu sorunları 
teker teker ele alalım ve her bir sorunun çözümü için 
ne gibi önlem alınması gerektiğini görelim. 

Türkiye'de kooperatifleşmenin en önemli sorunu 
anapara ve kredi sorunudur. Türkiye'de kooperatif
lerin gerek anaparaları gerekse kredi olanakları yeter
sizdir. Kooperatiflerin anaparaları ortakların düşük 
pay yüklenmeleri, ortakların yüklenmiş oldukları dü
şük paylarını bile tam ödememeleri, kooperatiflerde 
anapara birikimini teşvik edecek unsurların sınırlı olu
şu nedeni ile ciddi bir şekilde yetersizdir. 

Kooperatiflerin kredi ihtiyaçları ise kooperatif
lerin kendilerini yeterli kredi ile destekleyecek özel 
bir finansman kurumundan yoksun olmaları nedeni 
ile tam karşılanamamaktadır. Kooperatiflere kredi 
açılma şartlarının ağırlığı ve daha çok ticari usullere 
göre olması nedeni ile çok defa kooperatiflere ayrılan 
yetersiz krediler bile kooperatiflere zamanında inti
kal ettirilememektedir. Öte yandan kooperatiflere ve
rilen kredilerin faizleri, yatırıma yönelik kooperatif
lerin başarılarını engelleyecek derecede yüksektir. Hal
buki Dördüncü Beş Yıllık Planda tarımın gelişmesin
de en önemli yeri işgal eden kooperatiflerin rekabet 
yapacakları aracı, tefeci ve sanayiciler kadar serma
yeye ve krediye ihtiyaçları vardır. Ülkemizdeki bo
zuk kredi düzeni ise, aksine tarımsal kooperatifçiler-
den çok özel sektör namı altında faaliyet gösteren 
aracı, tefeci, büyük toprak sahibi ve sanayicilere yö
neliktir. 

Bütün bu nedenlerle kooperatiflerin ve üst örgüt
lerinin kredi sorununun çözümü için anaparasına ve 
yönetimine kooperatif ve üst örgütlerinin egemen ola
cakları bir kooperatifler bankasının kurulması gerek
mektedir. Bunun dışında alınacak her türlü önlem so
runun çözümünde yetersiz kalmaya mahkûmdur. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda ise bir kooperatif
ler bankası kurulması önerisini ise maalesef göreme
dim. Planda tarım kooperatiflerinin kredi sorunu, Zi
raat Bankasını biraz daha kooperatiflere yönelterek 
çözülmek isteniyor. Bu yetersizdir, muhtelif görev
leri olan Ziraat Bankası hiçbir zaman kurulacak bir 
kooperatifler bankasının yerini tutamaz. Kısa sürede 
bir kooperatifler bankası kurulmayacak olursa önü
müzdeki yıllarda da kooperatiflerimiz kredi sıkıntısı 
içinde kıvranmaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla 
kooperatifler aracı, tefeci ve sanayicilerle rekabet ede
meyecekler, dışalım dışsatım ve sanayileşmede planın 
beklediği etkili rolü oynayamayacaklardır. 

Sayın senatörler; 
Tarımın ekonomik ve sosyal kalkınmasında koo

peratifleşmenin etkili olabilmesi için çözülmesi gere
ken diğer önemli bir sorun da kooperatiflerin üst ör-
gütlenmesidir. Üst örgütlenmesini tamamlamamış bir 
kooperatifçilik hareketinin özellikle büyük aracı, tefe
ci ve vurguncular ile rekabet etmesi, dış ticarette ve 
sanayileşmede etkili rol oynaması olanaksızdır. Ülke
mizde 1969 yılından itibaren köy kalkınma, tarım sa
tış ve tarım kredi kooperatifleri merkez birlikleri ku
rulmasıyla üst örgütlenme gelişme devrine girmiştir. 
Fakat halen binlerce tarım kooperatifi üst örgüte or
tak olmadığı gibi, yapı ve tüketim kooperatifleri mer
kez birlikleri ve yasada öngörülen Türkiye milli koo
peratifler birliği de henüz kurulamamıştır. Bu neden
le kooperatiflerin etkili üst örgütlenmelerini tamam
layıcı önerilerin de planda yer alması gerekirken bu 
konuda da açık bir önlem getirilmemiştir. 

Sayın senatörler; 
Önümüzdeki beş yılda çözülmesi gereken bir so

run da kooperatiflerin mevzuat sorunudur. Ülkemizde 
kooperatifçiliği düzenleyen mevzuat yetersiz ve karı
şıktır. Halen Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatif
leri demokratik olmaktan uzak, özel iki yasaya göre 
kurulup işlemektedirler. Bunlar dışındaki kooperatif
ler ise 1163 sayılı Kooperatifler Yasasına göre kurul
maktadırlar. Bu değişik yasalar ülkemizde Devlet ve
sayeti altında ve demokratik olmak üzere iki ayrı tip 
kooperatif geliştirilmektedir. Devletin bu konuda ter
cihini yaparak bütün kooperatifleri tek bir yasa altın
da toplaması gereklidir. Üretim kooperatifçiliğinin 
önerildiği planda bu konuda da önlem getirilmemiş
tir. Benim tercihim, demokratik halk kooperatifçili
ğidir. Kooperatif demokratik olmalı ve küçük üretici 
ve tüketici halka dayanmalıdır. Bu nedenle, 1163 sa
yılı Kooperatifler Yasası antidemokratik bir yapıya 
sahip olan Tarım Satış ve Tarım Kredi dahil bütün 

309 — 



C. Senatosu B : 8 

kooperatifleri kapsayacak ye demokratik halk koope
ratifçiliğini esas alacak biçimde yeniden düzenlenme
lidir. 

Planda kooperatiflere götürülen kamu hizmetleri
nin dağınıklığından da söz edilmektedir. Bu dağınık
lık doğrudur. Bütün kooperatiflerin tek bir yasa içe
risinde toplanmasına pararlel olarak, kooperatiflere 
çeşitli kamu kuruluşlarınca götürülen hizmetlerin tek 
bir kamu kuruluşu tarafından götürülmesi sağlanma
lıdır. Bu amaçla müstakil bir kooperatifler bakanlığı
nın kurulması da düşünülebilir. 

Sayın senatörler; 
Kooperatifleşmeden planda beklenen amaçların ger

çekleşebilmesi için üzerinde önemle durulması gere
ken bir sorun da eğitimdir. Görüşmekte olduğumuz 
planda ülkemizde yeterince kooperatifçilik eğitimi ya
pılmadığı belirtiliyor; fakat bu noksanlığın giderilme
si için gerekli önlemler getirilmiyor. Bu konuda alına
cak en önemli önlem, kooperatifçilik okullarının sü
ratle Devlet tarafından kurulmasıdır. Ayrıca, muh-
letif okullarımıza kooperatifçilik dersleri konulmalı, 
televizyon, radyo ve halk eğitim programlarında koo
peratifçiliğe geniş yer verilmelidir. Kooperatif üst ör
gütleri de hizmet içi özel eğitim ve yurt çapında ortak 
eğitim yapmak üzere yeterli olanaklara kavuşturulma
lıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Görüşmekte olduğumuz Dördüncü Beş Yıllık Kal

kınma Planı geçmişteki ve bugünkü tarım durumumu
zun güzel bir analizini yapmıştır; fakat planın asıl iîe-
riki beş yıldaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri plan
lamaktır. Bu gelişmeleri planlarken alınacak önlem
ler büyük önem taşır. Bu bakımdan, sosyal adalet içe
risinde tarımsal kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke
mizde mutlaka etkili bir toprak reformunun yapılma
sı ve kooperatifleşmenin incelediğimiz temel sorunla
rının süratle çözülmesi için belirttiğimiz önlemlerin 
planda yer alması gerekir. 

Bütün bu yapıcı eleştirilerimize rağmen planda koo
peratifleşmeye geniş yer verilmiş olduğunu tekrar 
memnuniyetle ifade eder, hiç olmazsa planın uygula
masında yukarıda sıraladığımız önlemlerin alınması 
temennisiyle hepinize saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mülayim. 
Söz sırası Sayın Suphi Karaman'da. Buyurunuz 

efendim. 
Sayın Karaman süreniz 30 dakikadır, saat i 1.34. 
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SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, planlı dönem 
içerisinde bir yıllık bir aradan sonra 1979-1983 yılları
nı kapsamak üzere Yasama Meclislerinin huzuruna 
sunulmuş bulunmaktadır. Bu gecikme geçen yılki ha
zırlanan planın belki bir yasak savma niteliği taşımış 
olmasından ötürü, iktidar değişikliği sırasında bunun 
yeni iktidar tarafından beğenilmemiş ve geri çekilmiş 
olmasının bir sonucu olmuştur ve bu yüzden 15 yıl
dır gelenekleşen plan dönemi, planlı kalkınma bir yıl
lık araya uğramak zorunda kalmıştır. 

Bugün Kasım ayı içerisinde plan müzakerelerini 
meclislerin gündemine alabilmek oldukça geç kalmış 
bir olaydır. Aslında Kasım ayı sonunda ulusal bütçe
lerin Yasama Meclislerine verilmesi, bütçelerin prog
ramlara, programların planlara dayalı bulunması ilke
si karşısında bu müzakereler en az üç beş ay geç kal
mış bir durumdadır ve belki meselenin bu yönü ile pla
nın tekniğinde, ilkelerinde, kapsamında oldukça olum
lu değişiklikler olmasına karşın, yine de Yasama Mec
lislerinin bu gecikmiş müzakereleri de bir noktada 
(Geçen sene olduğu gibi), bir ölçüde belki onun ka
dar ağır değil; ama bir ölçüde yasak savma durumuna 
Parlamentoyu sokmuştur. 

Bu müzakereler yaz döneminden evvel yapılma
lıydı, bu müzakereler mayıs, haziran döneminde ya-
pilrnalıydı ve belkide bu kadar çok olağanüstü toplan
tı heveslerinin bulunduğu bir ortamda bu müzakere
ler 1 ekim de özellikle Parlamento toplanarak yapıl
malıydı. Bu önkonuşmadan sonra şimdi konulara bi
raz değinmek istiyorum. 

Plan ve planlı kalkınma 1961 Anayasasının toplu
mun birikmiş olan arzularının bir sonucu olarak bir 
Anayasa ilkesi halinde ülkemize getirilmiştir. Eğer, 
1961 Anayasası kalkınmanın bir plana bağlanacağı 
sarih hükmünü taşımamış olsaydı ve bu hüküm olma
dan bir kalkınma sürecine yine de girmiş olsaydık; 
kalkınmanın ve kalkınma kavramının, fikrinin bugün 
ne durumda bulunacağını düşünmek insana ıstırap 
verecektir. 

İyi olmuştur ki, kalkınma fikri ve kalkınma teşki
latı Anayasanın teminatı altına alınmış, Anayasada 
bir ilke haline getirilmiştir. 

Arkadaşlar; 
Planlı kalkınmanın gereğine inandıktan sonra, 

planlı ikalıkınmanın bazı ön koşulları vard'-r. Bu koşul
lara sahip olmak lazımdır. Bu koşullara sahip oluna
mazsa plancılık ve planlı kalkınma ilik esi inandırıcı 
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olamaz, Aslıttda bir ülkede plan olmasa bile, kaynak
lar harekete getirildiği vakit az çok bir kalkınma var
dır; o ülkede olur; ama kalkınmadan amaç, kalkınma 
planlamasından amaç Iıtiyaçlan dengeli bir hale ge
tirmektir. Toplumun bugün ihtiyacı olmayan yatırım
ları bugün yapmamak, yarına bırakmaktır. Bugünün 
ihtiyacı olan yatırımları dengelemek ve onlara önce
lik tanımaktır, yani yatırım planlamalarındaki önce
liği ayarlamak ancak planlarla mümkün olabilmekte
dir. 

Planlı kalkınmanın ön koşulları evvelâ plan fikri
ne inanmakla mümkün olabilmektedir. 1963'de plan
lama başladığı zamanlar, ülkemizde plan fikrinin 
henüz yerîeşemediği görülmekteydi. Hatta siyasi ede
biyatta plan ve pilav mizahı yapılmıştı; ama bu kısa 
sürdü birkaç sene sonra planın fazileti kavranarak 
plan fikrine bütün siyasal partiler olarak, bütün ka
muoyu olarak inanıldı; ama biraz sonra söyleyeceğim 
ön koşulların gerçekleşitirilmesi zaman içinde yapıla
madığı için, bir süre sonra yine plan pilav halline ge-
tiriimeık temayülünü gösterdi. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın kaderinde bu vardır. 
Pîanli kalkınmanın ön koşullarından birincisi plan fik
rine inanmaktır demiştim. 

ikincisi; toplum çıkarlarını kişii ve zümre çıkar
larının üzerinde tutmaktır. Planlı olmayan ekonomi
lerde toplum çıkarlarını kişisel çıkarların, zümre çı
karlarının önüne çıkarmayabilirsiniz de, görülmez. 
Dedikodu haline gelir ve zümre çıkarlarını, kişisel çı
karları toplum çıkarlarının önüne getirmek rahattır; 
ama plan fikrinin ön koşullarımdan birisi toplumda bu 
geleneği yaratabilmektir, yani toplumsal çıkarın, kişi 
çılkaırlarınm ve zümre çıkarlarının önünde tutulması-
dır. 

Üçüncüsü; plana temel olacak bilgi ve doküman
ların sağlıklı •olmasıdır. Bilgi ve doküman toplarken ra
kamları konuştururken samimi olmak lazımdır. Buna 
aıilt kurum ve kuruluşlarda politik davranışlar, politik 
yorumlar yapılmamalıdır. Çünkü, matematiğin de
magojiye tahammülü yoktur Edebiyatın vardır, fakat 
matematiğin yoktur. Eğer, siyasetin kaynağı tüm lafa 
ve edebiyata dayanırsa polemik alır yürür; ama ma
tematiğe dayandırdığımız noktadan itibaren dema
goji sökmez. Eğer bir süre kendini kamufle ederse 
toplumlu çok yanıltır, planı çok yanıltır. O nedenle 
planlı kalkınmanın ön koşullarından bir diğeri de ifa
de ettiğim gibi, plana temel olacak bilgi ve doküman
ların sağlılkh olmasıdır. 

Bir diğer ön koşul, plancıların yetenekliliğiidir. 
Çok şükür 1970*de 1975'ler Türkiye'si yetişkin insan 
gücü bakımından oldukça yüksek bir düzeydedir. 
30 yıl, 40 yıl öncesi Türkiye'sinden çok farklıdır. 
Bu nedenle bugün bir takım değil, yüzlerce ta-1 

kim yetişkin plancı ülkemizde bulunabilir; ama 
önemli olan bu yüzlerce takınım içerisinde oh-* 
ların hepsini bir tarafa bırakıp politik mak
satlarla bir başka türlü, hiç bu yeteneğe sahip ol
mayan insanları planlamaya getirmemek gerekir; ama 
itiraf etmek isterim, 1963'den bugüne kadar, büıtüö 
plancılar oldukça yeten aklilerden seçilmiştir bütün ik
tidarlar tarafından. 

En son olarak da planda disiplin hususu vardır. 
Plan disiplininin toplum katlarımca, siyasal partilerce 
kabul edilmiş olması gerekir. Siyasal istikrarda şart
tır. Üçüncü Beş Yıllık Planın kalkınma hedeflerin
den geride kalmasını eleştirirken 'bazı ekonomik bu
nalımları, dünya şartlarım ve Türkiye koşullarını or
taya koyuyoruz; ama her halde siyasi iktidarsızlığın 
da bunda büyük ölçüde payı olduğu muhakkaktır. 

Arkadaşlar. Birçok konuşmacıların benden evvel 
ve Komisyonda da söydikleri gibi, Türkiye oldukça 
büyük insan gücü ve yeraltı kaynaklarına sahip, 
çalışma imkânlarına sahip bir ülke halindedir ve Tür
kiye hızla kalkınmaktadır. Türkiye 10 yıl, 20 yıl, 40 
yıl, 50 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir ölçüdedir; 
ama belki bütün dünyanın gidişi içerisinde geridedir. 
Yani, büyük Atatürk'ün, istediği «Çağdaş uygarlık 
düzeyine yükselebilmenin» şartlarını getirebilecek hız
lı biir kalkınma, hesaplı ve atıhmlı bir kalkınma için
de belki değildir. Onun için çevremizde ister büyük 
yeraltı servetlerine sahip olan ülkelerde olduğu gibi, 
ister 'büyük bir dinamiğe sahip olmuş ülkelerde ol
duğu gibi, onların ayarında bir kalkınma içerisinde
dir; ama bizden önce bu kalkınma yarışında ileri 
geçmiş ülkelerin henüz çok gerisindedir ve Türk top
lumunun, Türk aydınının, Türk insanının bunalımı 
buradadır. Yoksa kendi halimizde yerimizde sayıyo
ruz diyemeyiz, bu haksızlıktır, yanlıştır. Yerimizde 
saymıyoruz. 

Ülkemizin Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planları dönemindeki plan hedefleriyle 
gerçekleşme durumlarını 'kısaca özetlemek istiyorum: 

1963 - 1978 kalkınma planları döneminde kalkın
ma hızı plan hedeflerinde % 7 olarak alınmıştır. Bu, 
yeni Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 8,3 
olarak alınmıştır. Bir, ÎM, Üçüncü Beş Yıllık Plan
larda % 7 kalkınma hızı tam olarak tutturulamarruş-
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tır; ama çok da geride ıkalınmamıştır. Şimdi şu hu-
susulan üç planın birbirleriyle kıyaslaması olarak ifa
de eftoıdk iisttüyoruım!: 

Gayri Safi Mıiffi Hâsılada büyüme, artış ya da eko
nominin büyüme hızı Birinci Beş Yıllık Planda, Plan 
hedefi % 7'dlir, gerçekleşme •% 6,7 dir. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında, Plan hedefi 
yine % 7'dir. Gerçekleşme % 6,9'dur. Üçün
cü Beş Yıllık Kallkınma Planında, Plan hedefi 
% 7,4, gerçekleşme % 6,5'dur. Yani Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında, Plan hedefinde kalkınma 
hızı diğer planlardan daha yüksek tutulmuş olmasına 
karşın, gerçekleşme oram diğer planlardan daha geride 
(katmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının gerçekleş
me oraaııının düşük oluşunun nedenleri arasında, ulus
lararası petrol bunalımı 'başlıca rol oynamaktadır. 
LArtan petrol fiyatları, bu artan petrol fiyatları karşı
sında Türkiye'nin yenli piyasaya uymadaki güçlük
leri, planın hedeflerinin gerisinde kalmasının 'başlıca 
etkenlerinden birisi olmuştur. 

İMndsi; Türkiye'de enerji yetersizlıiğinin bunalımı 
üzerinde yaptığı etki. Türkiye'de; biraz (sonra arz ede
ceğim, bütün kalkınma planları döneminde en geride 
ikalan yatırım yüzdeleri enerji kesitaindedir. Ayrıca, 
enerji kesiiiminde yatırımlar için öngörülen yatırım 
çeşiitlÜüği bakımından da stratejik bir hata yapılmış
tır. Bütün bunlar, Türkiye'nin giderek enerjiye dayalı 
bunalımını, ekonomik bunalımını artırmıştır. 

Bir diğer etken de; Üçüncü Planın kalkınma he
deflerinden biraz geç kalmasının sebeplerinden birl
isi, planda öngörülen öMemlerin alınamamış olmasıdır; 
yani plan laüfoallüliğinin bu döneme bir ölçüde hâkim 
olmasıdır. 

Yatırımlar, Birinci Beş Yıllık Planda 52,1 milyar 
- rayiç değerlerle ifade ediyorum - Tl. iken, gerçek
leşme 47,9 milyarda kalmıştır ve yatırımlar % 92 
gerçekleşmıiştir. İkinci Beş Yıllık Planda 62,3 milyar 
dolar iken, yine kendi döneminin rayiç fiyatlarıyla, 
62 milyar dolarda kalmıştır. Birinci Beş Yıllık Planda 
yatırım gerçekleşmesi % 92'dir, İkinci Beş Yıllık 
Planda oldukça başardı; % 99,5'tur. 

Birindi Beş Yıllık Planda kamu yatırımları % 19 
plan hedefinin gerisinde 'kalmıştır. Özel sektör ya
tırımları % 8,3 plan hedeflerinin gerisinde kalmış
tır. En büyük yatırım da konut sektöründe olmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Planda tarım kesiminde, ma-
demcıilik, imalat, enerji ve sağlık bölümlerinde yatı-
rıımliar plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. En bü-
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yük geri kalış ta % 19 oranıyla enerji kesimlindedıir. 
Buna karşılık Birinci Beş Yılık Plan döneminde 
ulaştırma, konut, turizm, 'hizmetler yatırımları plan 
hedeflerini aşmıştır. İkinci Planda tarım, sanayi, in
şaat yatırımları plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır 
ve c/c 36 oranında geride kalmıştır. Hizmetler, 
ulaştırma ve konut plan hedeflerini aşmıştır; konut 
% 35 aşmıştır. Üçüncü Planda tarım, sanayi, enerji 
yatırımları plan hedeflerinin gerisinde ve enerji en 
büyük ölçüde geride kalmıştır; % 25. Hizmetler ve 
madencilik plan hedeflerini aşmıştır. 

Görülüyor ki, bütün yatırım planlarında sanayi 
kesimindeki yatırımlar, başta da enerji kesimindeki 
yatırımlar olmak üzere, bir ölçüde de tarım kesimin
deki yatırımlar olmak üzere, daima plan hedefleri
nin gerisiinde kalmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında sektörlerin 
gayri safi mlilli hâsıla içindeki büyüme hızları da de
ğişiktir. Tarımda % 3,7 kalkınma hedefi alınmıştır, 
gerçekleşme % 3,3 olmuştur; yani gerçekleşme oranı 
% 89'dur. Sanayide 11,4 kalkınma için hedef alın
mıştır, büyüme hedefi alınmıştır, gerçekleşme 9,9 ol
muştur; oranı da % 86,8'dir. Hizmet sektöründe 6,8 
plan hedefi olduğu halde, gerçekleşme 7,9 olmuş; ya
ni % 116 oranında fazla artmıştır. 

İmalat sanayiinin üretim çeşitlerinin oranlarını da 
bu üç dönemde kıyaslamakta fayda var ve bu bir öl
çüde Türkiye'nin yapısal değişikliğini ortaya koyması 
bakımından da ilginç olacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, imalat sa
nayiinde üretim çeşitlerinin oranlarını yıllar itibariyle 
ortaya koyarsak : 

1960'daki imalat sanayiindeki üretim yapısı, yüzde 
62 tüketim malları üretimindeydi. Yüzde 28 ham
madde üretiminde, yüzde 10 yatırım malları üreti
mindeydi. Bu, bir toplumun ilkel üretim biçimini or
taya koyan bir örnektir; ama giderek diğer yıllarda 
bu yapı toplum yapısının olumlu yönde geliştiğini 
bir ölçüde olsun ortaya koyacak yeni nispetlere göre 
değişmektedir. 

Örneğin; 1967 yılında tüketim malları üretimi, 
1963'ün yüzde 62'sinden yüzde 53'e düşmüştür. Kendi 
içerisindeki oranlar tabii bu. Hammadde üretimi, yüz
de 28'den yüzde 35'e çıkmıştır; Yatırım malları yüzde 
10'dan 12'ye çıkmıştır. Hammadde üretimi ve yatırım 
malları üretiminin imalat sanayii içerisindeki oransal 
nispetlerinin büyümesi, toplum yapısının ileriye dö
nük, modernleşmeye dönük olduğunu göstermesi ba
kımından ilginç. Bunu 1963 ve 1967 arasında hemen 
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fark ediyoruz. Bu farklılık, 1972'de yatırım malların
da biraz daha farklıdır; ama tüketim mallarında aynı
dır. Yüzde 53 oranını muhafaza etmektedir; hatta 
hammadde düşmüştür; fakat yatırım mallarında bir 
0,9'luk artış meydana gelmiştir. 

1947'deki yapı : Tüketim mallarında yüzde 49'a 
düşmüştür. Yani 1963'te yüzde 62 olan oran, yüzde 
49'a düşmüştür. Bu, olumlu bir gelişmedir. Hammad
de, 1963'ün yüzde 28'ine karşılık, 1977'de yüzde 37,7 
olmuştur. Yatırım malları (ki, en büyük ölçüdür) 1963' 
ün yüzde 10'una karşı yüzde 13,3'e çıkmıştır. 

Arkadaşlar, çeşitli ekonomilerdeki bu oranları 
görüp, ülkemizin bulunduğu yeri saptamada değer 
vardır. 

Gelişmiş ekonomilerde bu oranlar; bütün imalat 
sanayii içerisindeki üretim türleri bakımından yüzde 
20'sini tüketim malları üretimi, yüzde 35'ini hammad
deler üretimi, yüzde 45'ini yatırım maddeleri üretimi 
teşkil etmektedir. Ama merkezi planlamaya bağlı 
ülkelerin 40 - 50 yıllık programlarından sonra, bu
gün vardığı nokta aşağı yukarı buna yakındır. «Mer
kezi planlama» deyince, tabii sosyalist ekonomileri 
kastetmek istiyorum. Bu da, tüketim mallarında ileri 
gelişmiş ülkelerin yüzde 20'sine karşı, yüzde 25'tir. 
Aramallarında yüzde 27'dir, yatırım mallarında yüz
de 48'dir. Yani oldukça gelişmiş ülkelere benzer bir 
nitelik taşımıştır. 

Türkiye'yi belki çoğu kez ekonomi literatüründe 
kullanırken, «Gelişmekte olan ülke» diye söylüyoruz; 
ama göreceğiz ki, henüz Türkiye bu noktaya gelme
miştir. Gelişmekte olan ekonomilerde tüketim malları 
oranı yüzde 39'dur. Halbuki Türkiye 1977'de yüzde 
49. Hammadde oranı yüzde 36; Türkiye'de bugün bu 
noktaya gelmiştir, yüzde 37'dir. Yatırım mallan geli
şen ülkelerde yüzde 25'tir; Türkiye henüz bundan çok 
uzaktır, yüzde 12,9. 

Asya tipi ülkelerde; yani az gelişmiş ülkeler, bize 
yakın olan ülkelerde; (Japonya hariç) tüketim mal
lan yüzde 41. îşte bizim yapımıza benziyor; hammad
de yüzde 36, bizim yapımıza benziyor. Yatırım malla
rı yüzde 23. Bizden biraz daha ileri. 

Demek ki, biz Asya tipi ülkelerin bile yatırım mal
ları üretiminde oldukça gerisindeyiz. 

Dönemi kapanan Üçüncü Beş Yıllık Planda, do
kuma ve giyim sanayii Plan hedeflerinin yüzde 13 ge
risinde kalmıştır. Kimya, petro - kimya ve gübre üre
timi yüzde 25,5 geride kalmıştır. Madeni eşya yüzde 
23 geride kalmıştır. Tarımsal makineler ve traktörler 
yüzde 10 geride kalmıştır. 

Demek ki, kimya, petro - kimya ve gübre en baş
ta olmak üzere, elektriksiz makineler ikinci derecede 
olmak üzere, aşağı yukarı Plan hedeflerinde öngörü
len üretim hedeflerinin 1/4 gerisinde kalmıştır. Buna 
karşılık gıda ve içki sanayii % 5 fazla gerçekleşmiş; 
petrol ürünleri % 5 fazla, elektrikli makineler % 15 
fazla, ulaşım araçları % 23 fazla. Tabii ulaşım araç
larının % 23 fazla olmasından Türkiye'nin bugünkü 
çarpık düzeninin sanayileşme düzeninde bir durumu 
çıkıyor meydana. 

Arkadaşlar; 
Bunlarla ben, Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 

Planlarla Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini ortaya 
koymak istedim. Görülmektedir ki, Türkiye sanıldığı 
kadar çok geride değildir; ama Plan ilkelerinin ön ko
şulu diye ortaya koyduğumuz ilkelere de fazlasıyla 
sahip değildir. Aslında üretim hedeflerindeki bu dü
şüşler, öncelikle enerjide ve sanayideki bu düşüşler, 
Türkiye'nin geleceğe yönelik kalkınmasını oldukça 
olumsuz yönde etkileyen unsurlar halindedir. 

Arkadaşlar; 
Zamanımız az olduğu için her konuya değinemiyo

ruz. Toplum yapısının gelişmekte olduğunu belirten 
özellikler de Türkiye'de var. Toplum yapısının geliş
mekte olduğu şehirleşme oranlarıyla, sanayileşme 
oranlarıyla, gayri safi milli hâsılanın artış durumuyla, 
kişi başına düzen gelirin artışıyla, gelir dağılımındaki 
sosyal adaletin ne ölçüde gerçekleştiğinin kanıtlan-
masıyla, gayri safi milli hâsıla bileşimindeki gelişmey
le, işgücü yapısı bileşimindeki gelişmelerle, eğilimde
ki gelişmeyle, toplumsal güvenlikle, bölgeler arasında
ki gelişmedeki dengeyle kendini gösterir. 

Bu ilkeleri ayrı ayrı eleştirmeye zamanımız olsa, 
hangilerinde olumlu yönde olduğumuz, hangilerinde 
olmadığımız kesinlikle ortaya çıkacak; ama benim 
vaktim buna daha fazla elverişli olmadığı için, sözleri
mi burada bitiriyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman, 
Söz sırası Sayın İsmail İlhan'da.; 
Buyurunuz efendim. 
Sayın İlhan, biliyorsunuz yarım saatle mukayye

tiz, Saat 11.57. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Grup sözcüleri Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı üzerindeki görüşlerini dile getirdiler, bir bağım
sız üye olarak ben de aynı konu hakkındaki görüş
lerimi belirtmeye çalışacağım. 
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Avrupa ülkelerinde 1925 - 30*larda uygulanmaya 
başlanan planlı dönemler ülkemizde ancak 1960'lar-
dan sonra kabul edilmiştir. 1961 Anayasasının 41 nci 
ve 129 ncu maddelerine dayanarak kurulmuş bulu
nan Devlet Planlama Teşkilâtına bu konuda belli gö
revler yüklenmiştir. 

Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de plancılar ile 
politikacılar arasında belli konularda sürtüşmeler ol
muş ve şimdiden sonra da bu sürtüşmeler devam ede
cektir. 

Devlet Planlama Teşkilatı kuruluş amacından sap-
tırılmamalıdır, her türlü politik baskıdan uzak, tek
nik bir kuruluş durumuna getirilmelidir. Daha başka 
bir deyimle, Devlet Planlama Teşkilâtı, politikacıla
rın her dediklerine «Evet» diyen ve iktidar değiştik
çe fikir değiştiren elemanların oluşturduğu bir ku
ruluş olmadığını göstermelidir. Bu kuruluşta görev 
alan kimseler, konulara, her türlü politik açıdan uzak, 
yurt yararı ve gerçekleri gözönünde tutularak ilim ve 
tekniğin ışığında eğilmelidirler. 

15 yıl evvel planlı döneme girdikten sonra kal
kınma hızlarının, genellikle Avrupa ve dünya ülke
leri seviyesine ve hatta bazen de bu ülkelerden daha 
yüksek rakamlara ulaşmış olduğu görülmüş ise de, 
1977'de ülkemizde görülen sıkıntılar ve ekonomik 
darboğazlar memleketi çok müşkül durumlara sok
muştur. Enflasyon, işsizlik, dış ödemelerde karşılaşı
lan sorunlar, tasarruf yetersizliği, enerji sıkıntısı ve 
hammadde sorunu; eğitim, sağlık, konut gibi soran
lar açık çözüm beklemektedir. Gerçi bu ve benzeri 
gibi sorunlara diğer dünya ülkelerinde de 1972 -1973 
petrol krizinden sonra rastlanmıştır; ancak bizde so
runların bu derece anormal sonuçlara varmasında pet
rol krizinden başka, Kıbrıs Barış Harekâtı, Amerikan 
ambargosu, işçi dövizlerinin giderek azalması, AET'-
nin Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tutumu, Hükü
metlerin sık sık değişmesi ve 1973 seçimlerinden son
ra işbaşına gelen koalisyon hükümetlerinin uyumsuz 
icraatları gibi faktörlerin de etkisi büyük olmuş
tur. 

Gerçeğini söylemek gerekirse, enflasyonun % 40-50' 
lere vardığı bir ülkede plan ve program yapmak da 
güçleşmektedir. Bu açıdan konuya bakılacak olursa, 
260 milyara varan 1978 yılı Bütçemiz 230 milyar ci
varındaki geçen yılın bütçesinden satın alış değeri açı
sından çok daha düşüktür. 

Geçen yıl bütçe, plan ve program hazırlanırken 
hiç kimse ülkemizde bu kadar kısa süre içinde para
nın kıymetinden % 40 - 50 oranında rüşme olaca
ğım tahmin edememişti. Her zaman olduğu gibi, uy-
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gulanan devalüasyon gelir dağılımındaki adaletsizliği 
biraz daha belirginleştirmiştir. Pahalılık ve fiyat ar
tışları ile mücadele için etkin tedbirler alınmamıştır. 
Senelerden beri Avrupa ülkeleriyle aramızdaki me
safeyi kapatmak için çareler aramaktayız, tktisaden 
gelişmiş bu ülkelere ulaşmak imkânsız olmamakla 
beraber, sanıldığı kadar kolay değildir. Hele bizim 
gibi nispi seçim sistemini kabul etmiş, beş yılda yedi 
hükümet değiştirmiş, ülkenin önemli iç ve dış sorun
larının çözümü hususunda partiler arasında diyalog 
kurulamamış bir ülke için bu, daha da zorlaşmaktadır. 
İ977'de erken seçime gidilmesi, 5 Haziran seçimlerin
den sonraki gelişmeler Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının hazırlanma olanağım hükümetlere ver
memiştir. Şu anda plansız ara döneminde bulunu
yoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye, çeşitli alanlarda tarihin kritik devrele

rinden birisini yaşamaktadır. Bugünkü meseleler kar
şısında tutulacak yol ve alınacak tedbirler, Türkiye' 
nin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Asayiş
sizliğin, Devlet yönetimindeki otorite eksikliğinin ya
nında, Türkiye'nin ekonomik durumu da çok kritik 
bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, bir ta
raftan aşırı fiyat artışları ve mal darlığı şeklinde ül
ke içi etkilerini sürdürürken, bunun yanında, dış po
litikamızı da baskı altına almış bulunmaktadır. Dış 
ödemeler dengesindeki büyük ve gittikçe büyüyen 
açıklar, yalnız kısa vadeli günlük tedbirlerle çözüm
lenmeyecek kadar büyük boyutlara ulaşmıştır. Tür
kiye, dış ticareti, ithalatı durma noktasına yaklaşmış 
bir ülke haline gelmek üzeredir. Ekonomimizin bu
günkü sıkıntılı noktaya gelmesinde mutlaka yakın 
veya uzak geçmişte görev yüklenen siyasi iktidarla
rın tercih, takdir ve tatbikat hataları vardır. Plan
lama düzeyinde yapılan büyük hataların etkisi var
dır. Koalisyon hükümetleri kurma zorunluğunun et
kileri vardır. 

Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi, Kıbrıs Ha
rekâtından sonra dış politikada Türkiye'ye karşı ta
kınılan tavırların etkisi vardır; hatta bu nedenle Ame
rikan silah ambargosunun etkisi vardır. Türkiye'nin 
ithal ettiği petrol ve endüstri ürünlerinin fiyatlarında
ki aşırı fiyat artışlarının rolü vardır. Türkiye'nin en
düstrileşme, ihracat, turizm, yabancı sermaye hare
ketleri konusundaki yetersiz politikanın etkisi vardır. 
Ortak Pazar bölgesi ve Ortadoğu ile ekonomik mü
nasebetler alanındaki hazırlıksızlığın, yetersizliğin ro
lü vardır. îç piyasada aşırı enflasyonist gidişin fren-
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lenmemesinın ihracat fiyatlarıyla iç fiyatlar arasında 
görülen gerekli paralelin kurulamamasuun etkisi var
dır, 

Yukrıda belirtildiği gibi, pek çok başka sebebi or
taya koymak, bunlar üzerinde geniş eleştirilere gir
mek mümkündür., 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Halen öyle bir noktadayız ki, Türk ekonomisini 

kurtarabilmek için eleştiri, isnat, parti çekişmeleri ile 
fazla vakit harcamak imkânımız yoktur. Acil ekono
mik sorunlara en faydalı tedbirleri bulmak, bunları 
etkili biçimde uygulamak ve Türk ekonomisini bu
günkü çıkmazdan kurtarmak için bütün partiler ve 
parlamenterler birleşmeye, siyasi çıkar hesaplarının 
hiç değilse bir süre için üstüne çıkmaya, gerekirse 
parti menfaatini memleket menfaatine feda etmeye 
mecburuz. Aksi halde, millete hesap veremeyiz. Yü
ce Parlamentonun değerli senatör ve milletvekilleri
nin en ileri bir vatanperverlik duygusu içinde ve par
tiler arasında asgari iştiraki sağlayacaklarına inan
mak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'nin ihracatı son iki yıldır tahminlerin al

tında kalmakta ve azalmaktadır. Yıllık işçi döviz gi
rişi üç yıl öncesine oranla büyük ölçüde azalmıştır. 

Turizm gelirleri konusunda geçmiş dönemlerin 
iyimser tahminleri gerçekleşmemiş, bu alanda da du
raklama dönemine girilmiş, turizm giderleri, gelirleri 
çok aşmıştır. 

Son yılların Türkiye'sinde ürettiğinden daha faz
la tüketme eğilimindeki bir toplum oluşmuştur. 

Dünyanın en cazip pazarı olarak kabul edilen 
Batı Avrupa ve Ortak Pazar ülkelerinde konfeksi
yon, tekstil gibi, Türkiye'nin teorik alanda üstün
lük sahibi olduğu dallarda Türk malları satılamamak-
ta, Uzak Doğu ve Afrika ülkeleri malları satılmakta
dır. 

Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkülleri korkunç bir 
israf, sorumsuzluk ve ehliyet noksanlığı içinde çalış
maktadır. Organizasyon bozuktur. Devlete milyarlara 
mal olan bu kuruluşlar hakkında mutlaka bazı tedbir
ler alınmalıdır. 

Türkiye'nin sınai imalatı, genellikle kalitesiz ve pa
halıdır. 

Tarım ürünleri dış pazarların aradığı ve alıştığı 
kalite ve standart ölçülerinden çok uzaktır. Taban fi
yat politikasında dış pazar fiyatlarıyla paralellik ve 
Devletin sübvansiyon gücü hesaplanmak gerektiği hal
de, bu konuda daima siyasi çıkaılar çatışmasının ge
niş alanı olagelmektedir, 

Fiyat ile ücret arasındaki denge bozuktur. Aşırı 
enflasyon Türkiye'yi ekonomik alanda dünyadan tec
rit eder hale getirmiştir. 

Bir ara ümit bağlanan petrol üreticisi dost ve kar
deş islam ülkeleri ile ekonomik ve siyasi bağlar istenü-
diği gibi geliştirilip güçlendirilmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye, yıllık dört milyar dolara ulaşan dış tica

ret açığı ile ekonomik varlığını sürdüremez. Kısa sü
rede dış kşredi temini, eldeki bazı ürün stoklarının tü
ketilmesi geçici ferahlıklar sağlayabilir; fakat Türki
ye'nin ekonomik sorunları kronik ve sürekli bir mahi
yet kazanmış bulunmaktadır. Bu sebeple, Türk eko
nomisinin yeniden elbirliği ile düzenlenmesi, planlan
ması, kendi yükünü çeker hale getirilmesi en kısa za
manda gerçekleştirilmelidir. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında öngörülen tedbirlerle Türkiye'nin için
de bulunduğu bu kötü durumdan kurtarılmasını can
dan arzulamaktayım. 

Dördüncü planın ekonomik ve toplumsal hedefleri, 
Türkiye'nin bugün karşılaştığı ekonomik ve toplumsal' 
sorunlara yatırımları hızlandırarak, döviz gelirlerini 
artırarak, toplumsal adaleti yaygınlaştırarak gerçekçi 
çözümler getirmeyi ve ekonomiye orta ve uzun dö
nemde sağlıklı bir gelişme yolunda yeni atılımlar ya
pabilecek gücü kazandırmayı amaçlamış olduğunun 
belirtilmesi memnuniyet vericidir. Ancak, ara dönem 
olarak kabul edilen 1978 yılı içinde Hükümetin bu 
söyledikleri hususlarda biç de başarılı neticeler almış 
olduğunu söylememiz mümkün değildir. Bir kere, ya
tırımlarda çok büyük bir gerileme olmuştur, hatta 
Türkiye çapında yatırımların durmuş olduğunu söy
leyebiliriz. 

Devletten iş almış olan müteahhitler müşkül du
ruma düşmüş, bazıları iflas etmişlerdir. Devlet, emrin
de çalışan kimselere para ödeyemez duruma düşmüş
tür. Basına intikal eden ve Hükümetçe de yalanlanma
yan beyanlara göre, bu yıl öngörülen yatırımların an
cak % 14'ü gerçekleşmiştir. Yatırımların bu derece 
düşmesi sonucu işsizlik sorunu had safhaya varmıştır. 
İşsizler ordusuna her gün binlerce insan katılmakta
dır. İş bulamayan vatandaşlar ister istemez bazı sos
yal patlamaların oluşturulmasında rol oynayacaklar
dır. 

Yurt dışında çalışan işçilerin yurda gönderdikleri 
dövizlerde de, daha önce sanıldığı ve tahmin edildiği 
ölçüde artış olmamıştır. Tam tersine bu dövizlerde 
belli bir azalma olduğunu da basından takip ediyo
ruz, 
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.Türk parasının-değeri bir kaç defa düşürüldüğü 
halde,,her nedense işçiler yine karaborsa yoluyla yur
da para göndermeyi tercih ediyorlar. Yıllardan beri 
devam eden ve memleket aleyhine işleyen bu sorunu 
sıhhatli bir çözüme oluşturamadık Avrupa Konseyine 
gidip gelirken Fransa, Almanya ve Avusturya'daki 
Türk işçilerle, onların çeşitli sorunları, üzerinde tar
tışırdık. Bu görüşmelerde işçiler, Türkiye'den gelen ba
zı tüccarların ve Yunanlıların resmi kurun çok üstün
de Türk parası ödeyerek Türk işçilerinden Alman 
Markı topladıklarım, Türk Hükümetinin buna niçin 
bir çare bulamadığım sormuş ve çok üzüldüklerini an
latmışlardı. Aradan iki yıl geçmiştir. Türk parasının 
kıymetinde % 100'den fazla bir düşüş olduğunu gö
rünce, Alman Markına oranla bu ekonomik savaşta 
Yunanistan'ın nasıl bir başarı elde ettiğini görerek üzü
lüyorum. Hükümetin bu soruna önemle eğilmesi ge
rektiğini belirtmeden geçemeyeceğim. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
gayri safi yurt içi hâsılanın % 8,2 oranında artacağı, 
gayri safi milli hâsılada ise :% 8 oranında bir artışın 
görüleceği belirtilmektedir. Bu suretle, 1978'de 26 796 
Türk Lirası olan fert başına düşen gelir, 1983'te 
35 275 Türk Lirasına yükselecektir. Bu rakam ilk ba
kışta Türkiye gibi enflasyonun çok yüksek boyutlara 
ulaşmadığı ülkeler için tatmin edici olabilir. Türkiye' 
nin içinde bulunduğu ekonomik durumu ve paranın 
değerinin nasıl hızla kaybettiğini hepimiz çok iyi bili
yoruz. Yukarıda belirttiğim gibi, Türk Lirası iki yıl 
içinde Alman Markına kıyasla değerini % 100'den da
ha fazla düşürmüştür. 1983'e kadar 5 yıl içinde Türk 
Lirasının değerinin devalüasyonlarla kaç defa düşürü
leceğini bugünden söylemek mümkün değildir. Ancak, 
1978'in 26 796 lirasının satın alış kuvveti bakımından 
1983 yılının 35 278 lirasından çok daha fazla olaca
ğını şimdiden söylemek pekâlâ mümkündür. Bunun 
için Hükümetin ve plancıların her şeyden evvel fiyat
larda istikrarı sağlamak için etkin tedbirleri alması 
şarttır. Fiyatlarda devamlılık temin edilmeden alınan 
ekonomik tedbirlerin hiç bir müspet neticeye ulaşma
yacağım biliyoruz. 

Parası olan herkes parasını, altına, gayri menkule 
ve başka kıymetli eşyaya yatırmaya devam ettikçe 
Türk Lirasının kıymetinde de bu düşüş devam edecek
tir. Sanırım, Türkiye'de bunu bilmeyen hiç kimse yok
tur. Üzülerek belirtmeden geçemeyeceğim; ne bundan 
evvelki hükümetler ve ne de 10 aylık Sayın Ecevit Hü
kümeti bu gidişe «Dur» diyebilecek etkin ekonomik 
tedbirleri alamamışür, 

Yurt dışında, özellikle Libya ve Suudi Arabistan 
ye diğer bazı ülkelerde faaliyet, gösterenyatırımcı Türk 
firmalarının bugüne kadar karşılaştıkları zorluklan ve 
Hükümetlerin kendilerine hiç bir suretle yardım elini 
uzatmamış olduğunu bu kürsüden birkaç defa belirt-

I mistim. 
Ecevit Hükümeti programının 12 nci sayfası ve 3 

ncü paragrafında, «Yatırımcı Türk firmalarının dış 
ülkelerde ekonomimize döviz getirici girişimleri sü
rekli destek görecek, bu yolda karşılaşılan gereksiz en
geller varsa, bunların en kısa yoldan kaldırılmasına 
gidilecektir» denilmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. uygulama
sında, Türkiye'yi kendi para ve imkânlarıyla dış ülke
lerde tanıtmaya ve yurda para getirmeye çalışan bu 
yatırımcı firmalara her yönden yardım elini uzatması 
kadar tabii ne olabilir? Bu Hükümetten behemahal bu
nu bekliyoruz. 

Üçüncü Ecevit Hükümetinin programında, geri 
kalmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırıl
masına ve yatırımların o yörelere kaydırlımasına önem 
verileceği belirtilmiştir. Buna paralel olarak Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında da bu yörelerle ilgili 
önemli hükümlerin getirilmiş olması bizleri memnun 

I etmiştir. Bu sebeple Plan Komisyonunda bazı üyele
rin; (Cilt 2, sayfa 669, ilke 12'nin) «Gelir düzeyleri 

I düşük ve gerice yörelerdeki, özellikle Doğu ve Güney-
J doğudaki halkın uğraşı alanı olan hayvancılık her yö-
I nüyle desteklenecek, kalkınmanın köylüden başlatıl-
I ması amacına ulaşmada hayvancılığın geliştirilmesi ge-
J çerli ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılacaktır.» 
I şeklinde değiştirilmesine, «Doğu ve Güneydoğu» keli

melerinin ilavesine dair önergelerini büyük bir mem-
I nuniyetle karşıladım. 

I Yine Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
«Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun diğer yöre-

I 1er seviyesine ulaşması için her türlü ekonomik ve kül-
I türel tedbirlerin alınacağından» söz edilmiş olması 
I memnuniyet vericidir. Ancak, bugüne kadar olduğu 

gibi, bu sözlerin kâğıt üzerinde kalacağından, gerçek-
I leşme alanı bulamayacağından endişe ediyoruz. 
I Ülkemizde 1920'den, 1961'de planlı döneme gir di -
I ğimiz tarihe kadar 30'a yakın Hükümet programı uy-
I gulanmış olduğu halde, programlarında Doğu ve Gü-
I neydoğu'ya özel olarak ver yeren, 1937 - 1938 Celâl 

Bayar Hükümetiyle 1951 - 1954 Adnan Menderes hü
kümetleri olmuştur. 1950'lere kadar köylülerden «Yol 

I Vergisi» adıyla vergi alınıyordu. Menderes'in progra-
I mına bu vergiyi köylülere yükleyen kanunun kaldırı-

316 — 



C. Senatosu B : 8 

lacağına dair hükmün konmuş olması köylüleri sevin
dirmiştir. 

Hükümet programında, Doğu ve Güneydoğu'daki 
köy yollarının yapımına öncelik verileceği ve Doğu' 
da bir üniversitenin açılacağı belirtiliyordu. Ancak, 
hükümetlerin Doğu ve Güneydoğu gibi geri kalmış yö
relerdeki yatırımlara öncelik verilmesiyle ilgili ciddi ça
lışmaları 1965'lerden sonra olmuştur. 

Planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından bir kaç yıl 
evveline kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin hemen 
hepsi, Doğu'ya önem vereceklerini, Devlet yatırımları
nın mümkün mertebe buralara kaydırılacağım bildir
mişlerdir. Ayrıca bu düşüncelerini Birinci, İkinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planlarında ve Hükümet 
programlarında dile getirmişlerdir. Buna rağmen, son 
yıllara kadar bölgenin tümünün kalkınmasında etkili 
olabilecek önemli yatırımlar götürülmemiştir. 1965' 
lerden sonra ele alınan Keban, Karakaya ve diğer bazı 
yatırımlar yöre halkının yüzünü güldürmüştür. 

En ileri derecede gelişmiş ülkelerde bile, gelişmiş 
ve bir de bu gelişmeye çeşitli nedenlerle ayak uydura
madığı için geri kalmış bölgeler vardır. Bu bölgesel 
farklılıklar bazı memleketlerde çok fazla olurken, 
bazılarında ise o kadar bariz göze çarpmaz. Memle
ketimizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu senelerden 
ve hatta asırlardan beri geri kalmışlıktan kurtulama
mıştır. 

Muhterem senatörler, 
Bölgesel ekonomik sorunlarla uğraşan iktisatçılar, 

Doğu Anadolu'nun tarifi ve sınırlandırılması hususun
da tek bir görüşe sahip değildirler. Bazıları bu bölgeye; 
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Er
zincan, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Muş, Tunceli, 
Siirt ve Van illerini dahil etmekte; kimine göre de, 
Urfa, Mardin ve hatta Malatya illeri de bu bölge 
kapsamına girmektedir. Ancak, konuşmamın esas 
amacı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı uygula
nırken Sayın Ecevit Hükümetinin dikkatlerini bu yö
relere çekmek olduğuna göre, kapsam konusunun dar 
veya geniş tutulmuş olmasının pek mühim olmadığı 
görüşündeyim. Bir ilim adamının isabetle belirttiği gibi, 
Doğu Anadolu'nun şanssızlığı, az gelişmiş bir ülke 
olan Türkiye'nin daha da az gelişmiş bir bölgesi olu-
şundadır. 

Geri kalmış yöre olarak nitelendirmiş olduğumuz 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin hepsi sosyo -
ekonomik ve kültürel gelişmişlik bakımından aynı 
durumda değildir. Bunlardan mesela Erzurum, Di
yarbakır, Elazığ ve Van illeri politik, ekonomik ve 
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tarihi nedenlerle hemen yöredeki bütün yatırımları 
kendilerine çekmiş ve bu suretle komşu iller. olan 
Muş, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Hakkâri gibi illerin yatı
rım imkânları ellerinden alınmıştır. Bu durum üç -
beş yıl evveline kadar çok daha açık bir şekilde ken
disini göstermiştir. 

Nitekim, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkila
tınca, kalkınmada öncelikli yörelerin tespiti, «Bu 
yörelerdeki «Teşvik tedbirleri» adlı 1973 senesinde 
yayınlanan kitapta, illerin sosyo - ekonomik grup-
landırılmalarında Muş, Hakkâri, Bingöl, Tunceli ve 
Ağrı illeri göstergenin son sıralarında yer almıştır. 
Bu da gösteriyor ki, dünya ülkeleriyle kıyaslandır
dığında Türkiye nasıl azgelişmiş ülkeler arasında yer 
alıyorsa, Muş, Bingöl, Ağrı, Tunceli, Hakkâri de az 
gelişmiş Türkiye'nin geri kalmış bir bölgesinin az 
gelişmiş birer illeridir. 

Kalkınmada öncelikli iller tespit edilirken, Devlet 
Planlama Teşkilatının sözünü ettiğim araştırmasında 
sanayileşme, madenciük, ticaret ve maliye, sosyal ve 
kültürel eğitim ve ulaştırma göstergelerine göre bu 
iller öncelik taşıyan en geri kalmış iller arasında yer 
almaktadır. Bunları burada sırf söz olsun diye söyle
miyorum; bundan sonraki Devlet Planlama Teşki
latının aynı çalışmalarında ve aym şekilde Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulamasında na
zarı dikkate alınsın diye söylüyorum. 

Sayın senatörler; 
Doğu Anadolu illerinin yüzölçümü Türkiye'nin 

yüzölçümünün % 26,5'idir; fakat nüfusu ise % 15'i 
kadardır. Ancak, Doğuda nüfus artışı Türkiye orta
lamasının üzerinde olmasına rağmen, kilometre başına 
düşen nüfus ve fert başına düşen milli gelir, Türkiye 
ortalamasının çok altındadır. 

İlkokulu olmayan köy nispeti Türkiye ortalaması
nın çok üzerindedir. Bunun tabii bir sonucu olarak, 
okur - yazar oranı da Türkiye ortalamasının çok al
tındadır. 

Doğu Anadoluda ortaöğretim başlıbaşına bir fela
kettir. Öğretmen bulunmaz, dersler aylarca boş ge
çer, ilkokul öğretmenleri ortaokula, ortaokul öğret
menleri de liselere ders verirler. Bazen bunları da bul
mak mümkün olmaz. Bu gibi hallerde herhangi bir 
Devlet memuru derse girer. Bu öğrencilerden üniver
siteye giriş sınavlarında başarı beklemek hayaldir. Ni
tekim Doğulu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavla
rında genellikle başarılı olmayışlarının en önemli ne
denlerinden biri de budur. 

Erzurum, Diyarbakır ve Elazığ illeri dışında sağlık 
hizmetleri başlı başına bir sorun olarak devam etmek-
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tedir. Sağlık personelinin, tam gün çalışmasıyla ilgili 
Kantin yürürlüğe gireli aylar olduğu halde, henüz 
geri kalmış yörelere gidecek hekim bulamıyoruz. Hal
buki sözü edilen Yasa ile bu yörelerde çalışacak olan 
doktorların maddi durumlarını düzeltme yoluna git
miştik. 

Plan ve programa göre 1956'da Muş'a elektrik ve
rilecekti. Bugüne kadar neden geç kaldı?.. Yıllardan 
beri beklediğimiz Keban Barajından bu yıl Muş mer
kezine elektrik verilmeye başlanmıştır. Muş merkezi 
halkı sevinç içindedir. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, bir dakika. İki dakika
nız kalmıştır, ona göre konuşmanızı ayarlayın. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Başüstüne. 

Ancak, bütçe görüşmelerinde de söylemiş oldu
ğum gibi, Muş köylerinden hiç birinde elektrik bu
lunmamaktadır. Buna karşı Nevşehir'in 176 köyü var
dır, hepsi de elektriğe kavuşmuştur. İstanbul köyleri
nin % 99'u, İzmir köylerinin % 91'i, Sakarya köyle
rinin % 90'ı elektriğe kavuşmuştur. 

Türkiye Elektrik Kurumundan alınan bilgilere göre, 
Türkiye'de 67 il içinde, Tunceli, Siirt, Bitlis, Bingöl Adı
yaman, Muş bu hususta en az hizmet götürülmüş il
lerimizdir. Çünkü bu illere bağlı köylerin hiç birinde 
elektrik yoktur. 

Karayolları çalışmaları çok yetersizdir. Aynı şekil
de köy yolları çalışmaları tamamiyle yetersiz durum
dadır. Devlet Planlama Teşkilatının ve Hükümetin bu 
konulara eğilmelerini istirham ediyorum. 

Köy içmesuları sorunu maalesef halledilememiştir. 
Müteahhitler para almakta, Devletin programında bu 
köylere su götürülmüş görünmektedir, ama maalesef 
su akmamaktadır. Sulama suyu çalışmaları devam et
memektedir, gelecek yıllara ertelenmektedir. 

Muş'taki konut sorununu müteaddit defalar dile 
getirmiştim. Önümüzdeki hafta bu konuyu protesto 
etmek için; (şu kürsüden defalarca dile getirdiğim bir 
konu) Muş'un, Varto'nun, Hınıs'ın, Bulanık'm konut 
sorununu protesto etmek için yürüyüşe geçeceğim. 
Aynı şekilde, bu konuyu da burada bir kelime ile dile 
getirmek istiyorum. Karayolları sorunu çözülmemiş
tir. 

Orman varlığımızın her gün biraz daha azalmakta 
olduğunu, çok acil ve etkin tedbirlerin alınmaması ha
linde ülkemizin yakında çöle döneceğini yetkililer söy
lüyorlar. Buna rağmen ormanları kesmeye devam edi
yorum. Gönülden temennimiz; şu anda görüşülmek
te bulunan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
uygulanmasında bundan evvel yapılan hatalar tekrar

lanmasın, memleket gerçekleri ve yurt ekonomisi-en 
iyi şekilde değerlendirilsin. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Türk mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Efendim, söz sırası Sayın Hüsamettin Çelebi'nin. 

Yalnız, sırasını Sayın Mehmet Özgüneş'e verdi. Sayın 
Özgüneş buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sözlerime başlarken, söz sırasını bana vermek lüt-
funda bulunan Sayın Çelebi'ye teşekkürlerimi arz et
mek isterim. 

Sayın senatörler; 
Memnuniyetle tesvir etmek istediğim bir nokta da

ha şudur : Anayasa kuruluşlarından doğan Devlet 
Planlama Teşkilatı bugün kendisini artık bütün vatan 
sathında kabul ettirmiş bir teşkilattır. Bu, Planlama
nın başarılı olabilmesi için kanaatımca en esaslı va
rılan hedeflerden biridir. 

Ben tahsis edilen zamanın kıtlığı dolayısıyla sadece 
Planın milli eğitim bölümü üzerinde durmak istiyo
rum. 

Arkadaşlarım; 
Milli eğitim planlamasının tarım veya sanayii plan

lamasından farklı tarafları vardır. Evvela, birinci fark, 
eğitim süreci bir organizmadır. Bir maddi cisme veya 
maddi cisimlerden oluşan bir sisteme yaklaşıldığı bi
çimde eğitim sistemine yaklaşılamaz. 

İkincisi; hiçbir plan, kendi yetiştirdiği elemanlar 
tarafından uygulanamaz. Bugünkü Beş Yıllık Plan, 
kendi sistemini, eğitim sistemini, tamamen harfiyen 
tatbik etse dahi, kendi yetiştirdiği elemanlar tarafın
dan değil, daha önceki yetiştirdiği elemanlar tarafın
dan tatbik edecektir. 

Üçüncüsü; eğitimde atılan adımların yanlış veya 
doğruluğu kısa zamanda belli olamaz. Atılan bir adım, 
en az 10 - 15 sene sonra yanlış veya doğru olduğunu 
ortaya çıkarır; olumlu bir adım da meyvalarını en az 
1 0 - 1 5 sene sonra verir. Şu halde eğitim planlama
sında, diğer sektör planlamalarından farklı biı yak
laşıma şiddetle ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım; 
Bir memleketin eğitimini incelerken dört faktörü 

mutlaka hesaba katmakta ihtiyaç var. Daha doğrusu, 
dört soruyu, mutlaka sorduğumuz zaman elimize ge
çen cevaplar, aldığımız cevaplar o toplumun eğitimi 
hakkında bir fikir verir. 
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Bunlardan birisi; eğitim felsefesi nedir? 
ikincisi; eğitim politikası nedir? 
Üçüncüsü; eğitim sistemi nedir? 
Dördüncüsü; eğitim düzeni nedir? 
Bu temel faktörler toplumun gerçeklerine uygun 

olarak tespit edilmedikçe, etkili bir eğitimden söz edi
lemez. Etkili bir eğitim, yurt gerçeklerine uygun bir 
eğitim felsefesine, bu felsefenin ışığı altında tespit edi
len gerçekçi bir eğitim politikasına, bu politikayı ger
çekleştirecek bir eğitim sistem ve düzeninin kurulma
sına bağlıdır. Etkili bir eğitim olmadan, sosyal ve eko
nomik kalkınmadan söz etmek epeyce güçtür. Çünkü, 
ekonomik, sosyal ve moral kalkınmanın manevi ze
mini, atmosferi ve teknik araçları ancak etkili bir 
eğitimle sağlanabilir. Bu etkili eğitimi elde edebilmek 
için, acaba plan nereye kadar, nasıl gelebilmelidir?.. 
Kanaatimiz odur ki, Türk toplumunun eğitim felsefe
sini Anayasamız yeteri kadar vuzuhla ve yeteri şü
mulle ele almıştır ve kanaatim odur ki, Türk toplumu 
için en uygun eğitim felsefesi, Anayasada tespit edil
miş eğitim felsefesidir. Şu halde, Planda ayrıca bir eği
tim felsefesi tespit etmeye ihtiyaç yoktur. 

İkinci unsur; eğitim politikası ne olmalıdır?.. 
Kanaatim odur ki, Planın üzerinde durması la

zım gelen ananokta eğitim politikasıdır. «Eğitim poli
tikası» dediğimiz zaman, kastettiğim hususu da bir 
iki kelimeyle belirtmekte fayda görüyorum. 

Biz, «Eğitim politikası» dediğimiz zaman, eğitim 
hedeflerinin tespitini ve bu hedefler arasındaki önce
lik sırasının ortaya konulmasını kastediyoruz. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de bugüne kadar hep eği
tim politikasını Milli Eğitim bakanları tespit etmiştir. 
Hiçbir siyasi partinin; halen kalanlar ve kapatılanlar 
da dahil olmak üzere, demin anlattığım manada bir 
eğitim politikası yoktur. O kadar yoktur ki, aynı par
tiye mensup iki Milli Eğitim Bakanının, birbirinden 
180 derece zıt bir eğitim politikası tatbik ettiği, hatta 
eğitim felsefesinde bile birbirlerinden ayrıldığı vaki-
dir. 

İkincisi; bugün 1978 yılındayız; eğer hafızam beni 
yanıltmıyorsa, 1960'tan bu yana değişen bakanlar içe
risinde, halihazırda görev yapan sayın bakan 22 nci 
bakandır. 18 yıl içerisinde 22 tane bakan değişen bir 
memlekette eğitim politikalarım bakanlara vermek 
mümkün değildir. Şu halde, eğitim politikası mutlaka 
en ince teferruatına kadar planlarda tespit edilmeli
dir. 

Biz, bu haliyle Plana baktığımız zaman, eğitim po
litikasının böyle tespit edildiğini göremiyoruz. Ka
naatimiz odur ki, eğitim politikasında sadece kural

ların tespitiyle ve maddi hedeflerle yetinilmiş; fakat 
esas ekonominin, ekonomiye katkıda bulunan üretken 
unsurun yetiştirilmesinde hedefler yeterli bir vuzuhla 
tespit edilememiştir. 

Kanaatimiz odur ki; bunların yıllık programlarla 
da tespiti mümkün değildir. Bilindiği gibi, planlama
nın anakaidelerinden birisi, nihai hedef tespit edilme
dikçe ara hedefin tespiti mümkün değildir. Şu halde, 
Planlama beş yıllık hedefi sarahaten ortaya koymadık
ça, bunların yıllık hedeflerinin tespiti mümkün değil
dir. O halde, «Bunları programlarda tespit edeceğiz.» 
sözü, geçerli olamaz. 

Kanaatim bu hususta şudur : Mutlaka Planlama 
Teşkilatı Milli Eğitim Bakanlığıyla sıkı bir işbirliği 
halinde bu tespiti yapmalıdır. 

Üçüncüsü; eğitim sistemi nedir?.. 
Arkadaşlarım; 
Burada hemen arz edeyim ki, biz, eğitim sistemi 

üzerinde söyleyeceğimiz sözleri, bundan önceki Pla
nın bu Mecliste müzakeresi sırasında da söylemiştik 
ve bunların hatalarını gücümüzün yettiği, aklımızın 
erdiği ölçüde ortaya koymuştuk. Maalesef aradan ge
çen beş sene plancıları değil, bizi haklı çıkarmıştır. 

Şimdi, nerelerde haklı çıktığımızı, nerelerde ha
taya doğru gidildiğini uzun uzun arz edeceğim. 

Arkadaşlarım; 
Hemen söyleyeyim ki, bir memleketin eğitim sis

teminin dayandığı bazı faktörler vardır. Bunun ba
şında, memleketin ekonomik seviyesi gelir. Herhangi 
bir memlekette çok başarılı olan bir eğitim sistemi, 
ekonomik seviyesi o memlekete uymayan bir başka 
memlekete alındığı zaman, hiç de müspet netice ver
mez. 

İkincisi; o milletin sosyal bünyesiyle çok ilgilidir. 
Üçüncüsü; tarihi gelişimiyle çok ilgilidir. 
Bunlar hesaba katılmadan, sadece şuradan veya 

buradan alınan eğitim sistemleri olumlu değil, olum
suz netice verir. Bu sözlerimizi bazı tarihi realiteler
le desteklemek isterim. 

Arkadaşlarım; 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, memleketin büt

çesi 150 - 200 milyon lira olduğu devirlerde, büyük 
maddi fedakârlıklara katlanılarak, o devrin, belki de 
bugün dahi en büyük eğitimcisi olan meşhur Ameri
kalı John Devey memleketimize getirilmiş ve Türk 
eğitim sisteminin kurulması kendisinden istenmiştir. 

John Devey'in büyük fedakârlıkla elde edilen ra
poru maalesef tatbik edilememiştir; çünkü John De-
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vey kendi sistemini Amerikan ekonomik yapısı üze
rinde kurmuştur, onun Türkiye'de bu ekonomik ze
min üzerinde gelişmesi mümkün değildi. 

Arkadaşlarım; 
Bundan sonra, eğiticiler bakmışlardır; Amerikan 

sistemi uygun olmuyor, Almanlara (Germen sistemi
ne) dönülmüştür ve yine büyük bir Cermen eğitimci
si getirilmiş, ona da büyük fedakârlıklarla bir rapor 
hazırlatılmış, o da uygulatılmamıştır. 

Arkadaşlarım; 
1960 senesinde ben Milli Eğitim Bakanlığına git

tiğim zaman, böyle, hazırlanmış ve uygulanmamış, 
uygulanma kabiliyeti olmayan 22 tane rapor bulmu-
şumdur ve birbirlerine ekleyerek Talim Terbiyenin 
arşivlerine koymuşumdur. 

Şu hale göre, bir milletin eğitim sistemi söz ko
nusu olduğu zaman, mutlak ve mutlak mahalli olma
sı, milli olmasında zaruret vardır. Bugüne kadar maa
lesef biz; bazen Avusturya, bazen Cermen, bazen 
Anglosakson eğitim sistemlerini kopya etmekle meş
gul olmuşuzdur. 

Bundan önceki Planın eğitim sistemi tamamen 
kopya bir sistemdi. Bunu o zamanlar uzun uzun be
lirtmiştik. Ne yazık ki, bu Plan da bu sistemi devam 
ettirmek hevesindedir. 

Arkadaşlarım; 
Bu sistemin nasıl meyve verdiğini belirtmek için 

şöyle bazı rakamlarla meseleyi belirtelim : 
1961'de ilkokullara 691 155 kişi kayıt olmuştur. 

Bunlardan 506 370'i; yani % 73'ü ilkokullardan me
zun olmuştur. Bu mezunlardan ancak 222 453'ü; ya
ni % 44'ü ortaokullara kayıt olmuş, geriye kalan % 
56'sı okulu terk etmiştir. 

Şimdi, burada sistemin yapıcılarına sormakta bü
yük fayda var : Acaba biz, ilkokullarda daha bir üst 
eğitim kurumuna devam etme imkânı bulamayan c/0 

56'ya ne veriyoruz?.. İlkokullar bunlara ne veriyor?.. 
Arkadaşlarım; 
Bunlardan 123 883'ü; yani % 56'sı ancak birinci 

devreden mezun olmuş, geriye kalan % 44'ü ikinci 
devreye devam etmemiştir. İkinci devre mezunu 
51 638 kişi; yani % 23'üdür. Geriye kalan .% 77' 
dir. 

Şu halde biz, liselerden ancak ortaokula kayıt 
olanların % 23'ünü mezun edebiliyoruz, geriye ka
lan % 77'si bir üst kuruma, bir okula devam etme 
imkânından mahrumdur. Acaba bizim, bu % 77'ye, 
liselerde, ortaöğretimde verdiğimiz ekonomik üretim 
gücü nedir?.. 

Nihayet arkadaşlarım; 1972 - 1973 ders yılında 
bütün bunlardan 33 377 çocuğumuz ancak bir yük
sekokula kayıt olma imkânım bulmuştur; bu, orta
okula kayıt olanların ancak % 5'idir. 

Demek oluyor ki, biz, ortakoula aldığımız' öğren
ci sayısının ancak % 5'ini yükseköğrenime devam et
tirme imkânı buluyoruz. Yükseköğrenimde bunlara 
ekonomik üretim bakımından ne verdiğimizi bir ta
rafa bırakalım; fakat c/c 95'i bir yüksekokula devam 
etme imkânından mahrumdur. Acaba bizim ortaöğ
retim sistemimiz bu % 95'e ne vermektedir?.. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, bunları ben kendiliğimden değil de, Plan

lamanın verdiği bazı bilgilerle ortaya koymaya çalı
şayım : 

Planın 806 ncı sayfasında şu hüküm var aynen : 
«Eğitim sisteminin içeriği, (Yani mahiyeti, muhteva
sı) istihdam koşulları ve teknolojik yapıyla uyumlu 
değildir»'. 

Demek oluyor ki, bizim 5 yıl önce söylediğimi
zi, bugün Planlama tekrar etmektedir. 

İkincisi; 807 nci sayfada, «Öte yandan, tüm ka
demelerde (Yani ilkokuldan, taa üniversite dahil) eği
timin, ezberciliğe dayanan, kişiliği geliştirmekten 
çok kalıplaştırmaya iten, çoğu kez gereksiz kuru bil
giler yığınından oluşan içeriği süregelmektedir.»! den-
denmektedir. Biz, gene bundan önceki Planın görü
şülmesi sırasında demiştik ki, «Bu, kuru, ezberci, 
mümkün olduğu kadar kafaya daha çok bilgiyi so
kuşturmaktan başka bir hedefi olmayan, kuru bilgi 
vermekten başka bir hedefi olmayan bu sistem değiş
tirilmelidir.» 

Sayfa 812'de; «... Kırsal kesimde ise, herhangi 
bir ortaöğretim kurumuna devam edemeyen ilkokul 
mezunu, birkaç yıl sonra ancak okuma - yazma bilir 
duruma gelir olmuştur...»< deniyor. Demek ki, biz ilk
okuldan mezun ediyoruz; birkaç sene sonra, bırakı
nız ilkokul eğitimini, sadece okuma - yazma bilmek
tedir. Bu hüküm dahi epeyce iyimser bir hüküm
dür. 

Biz, askerlikte elinde ilkokul diploması olan ve 
fakat okuma - yazma bilmeyen kişileri çok gördük; 
sayıları pek de az değildi. Şu halde biz, öyle bir eği
tim veriyoruz ki, bu eğitimin sonunda, üç - dört se
ne sonra, bu eğitimden, sadece ve sadece iyimser bir 
tespitle, bir okuma - yazma kalmaktadır. 

Arkadaşlar; 
Burada yine, eğitimdeki bir yanılgıyı belirtmek is

terim. Biz dünyaya bakımsızdır; «Bütün gelişmiş 
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memleketlerde okuma - yazma nispeti yüksek. İlköğ
retimden mezun olanların sayısı da yüksek. Öyleyse, 
bir memleketin gelişmesi için okuma - yazmanın yay
gınlaştırılması lazımdır.» demişizdir. 

Arkadaşlarım; 
Buradaki büyük yanılgımız şudur : Okuma - yaz

ma bir araçtır; bir amaç değildir. Okuma - yazma 
bir vasıtadır; varılan bir netice değildir. Ancak, eğer 
bir memlekette ekonomik seviye yüksekse, memleket 
gelişmişse, bunun bir neticesi oFarak okuma - yazma 
oranı yükselmiştir. Yoksa, bir memlekette okuma -
yazma; sırf okuma - yazma, sadece okuma - yazma 
nispetini yükseltmekle o memleketi geliştirmek müm
kün değildir. Sebebi neticeyle; neticeyi sebeple ka
rıştırmak, maalesef bizi bu sonuca vardırmıştır. 

Eğitimde esas olan; ilköğretimden taa üniversite 
eğitiminin sonuna kadar eğitimde esas olması lazım 
gelen husus, özellikle gelişmekte olan memleketler 
için «Ekonomiye katkısı nedir?») konusudur. 

Kanaatimiz odur ki, bugünkü, «Kafaya geniş öl
çüde bilgi doldurmak; ne kadar çok bilgi verirsen o 
kadar faydalıdır.» zihniyeti terkedilmeli; bunun yeri
ni, ancak üretim için lüzumlu, iyi bir üretici olmak 
için lüzumlu bilgileri, iyi bir vatandaş olmak için lü
zumlu bilgileri vermeyi hedef tutan fonksiyonel eği
tim almalıdır. Bu yapılmadıkça, eğitimin ekonomik 
ve sosyal hedefleri dikkate alınmadıkça, sadece bir
takım bilgileri boş kafalara doldurmakla hiç bir fay
da elde edilemez. Mutlaka, eğitimin, sosyal ve eko
nomik hedefleri dikkate alınarak, eğitim planlaması 
ve hele sistem planlaması yapılmalıdır. 

Yükseköğretim hakkında Planın tespitleri şunlar
dır : 

«Yükseköğretim kurumlarının niteliksel gelişme 
yönünden geri kaldıkları ve özellikle özerk kuruluş
ların (Yani üniversitelerin) kendi kendilerini eleştir
me, denetleme, eğitim standardını, kalkınmanın ge
rektirdiği düzeye yükseltme çalışmalarının yetersiz 
olduğu görülmektedir.»ı 

Arkadaşlarım; 
Bunun üzerinde de durmak isterim : 
Üniversite özerkliğinin mutlak anlayışı 19 ncu 

asra mahsus bir fikirdir. Yani, «Ben kime ne öğrete
ceğimi, nasıl öğreteceğimi kendim tespit ederim» 
fikri, bugün artık çok geride kalmış bir fikirdir. 
Planlı ekonomide üniversite, mutlaka planın hedefle
rine uygun şekilde çalışmalıdır. Bugüne kadar bizim 
üniversitelerimiz bundan asla kaçınmamıştır. Hangi 

hükümet, ne zaman üniversiteye müracaat etmişse, 
şahsi kanaatim odur ki, üniversitelerimiz bu istekleri 
karşılamak için ellerinden gelen her gayreti sarfetmiş-
lerdir. Ancak; acaba biz, üniversite ve yüksekokul
larımıza eğitim hedefleri verebilmiş miyiz?.. Plan dö
nemi içerisinde, hangi vasıfta, ne kadar insan yetiş
tirilmesi gerektiğini biz kendimiz tespit etmiş miyiz?.. 
Planlama bunu tespit etmek zorundadır. 

Bu plan döneminde veya daha sonra ne kadar 
mühendis ne evsafta, ne kadar şu meslekten, ne ka
dar bu meslekten insan yetiştirilmesi gerektiğini bil
meden üniversitenin Plan hedeflerine iştiraki müm
kün değildir. 

Söz, burada yüksekokuldan açılmışken, yükseke-
ğitimden açılmışken bir noktayı da belirtmek iste
rim. 

Arkadaşlarım; 
Bir mühür, bir müdür ile açılan ortaöğretim mü

esseselerinin memlekete verdiği zarar ortadadır. Maa
lesef biz bugün bunu üniversitelere de teşmil etmiş 
durumdayız. Bir mühür, bir müdür ile üniversiteler 
açmaktayız. Eğitimde anaunsur, mutlaka öğretim üye
sidir. Binalar, laboratuvarlar ve diğer hususlar, baş
tan sona kadar sonradan gelen unsurlardır. Eğer bir 
memlekette öğretmen yetiştiremiyorsanız; öğretme 
şevkini taşıyan öğretmen yetiştiremiyorsanız, yeteri 
kadar öğretmen yetiştiremiyorsanız, müessese açmak
ta, kuru binaları yükseltmekte hiç bir fayda yoktur. 
Bu bakımdan kanaatim odur ki; evvela, çok üniver
site değil, az üniversite, fakat çok yüksekokul siste
mini benimsemeli ve bunu, tıpkı Selçuklu dedelerimi
zin yaptığı gibi; Osmanlı dedelerimizin değil, vatan 
sathına yaymalıyız. Üniversite, gerçekten üniversite 
olmalıdır. Az olmalıdır; ama gerçekten üniversite ol
malıdır. Meslek elemanları yetiştirmek için geniş öl
çüde mutlaka yüksekokul açmak zorundayız. 

Arkadaşlarım; 
ikinci Konu; üniversite öğretim üyelerini artıra

bilmek için, mutlaka asistanlığa büyük önem vermek 
zorundayız. Çok ölçüde asistanlık kadroları ortaya 
koymak, yurt içinde ve yurt dışında geniş ölçüde öğ
retim üyesi yetiştirmek için bir gayretin içerisine gir
meliyiz. Bundan evvelki Plan, yeteri kadar bu saha
ya girmediği içindir ki, bugün bu Plan uygulanırken, 
yükseköğretimde geniş ölçüde öğretim üyesi kıtlığı 
çekeceğiz. 

Arkadaşlarım, yine Planın tespit ettiği bir nok
tayı belirteyim. Çeşitli bakanlık ve kuruluşlarca ni
tel ve nicel yönleriyle günün gerçeklerine cevap ver-. 
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meyen ve birbirini bütünlemeyen yaygın eğitim ça
lışmaları süregelmektedir. 

Arkadaşlarım, burada yaygın eğitim üzerinde dur
mak isterim. Yaygın eğitim, bugün örgün eğitimin 
tam bir tamamlayıcısıdır ve bugün çeşitli bakanlık
lar milyonlarca lirayı, «Yaygın eğitim yapıyoruz.» 
diye sarfetmekte ve bu arada «Yaygın eğitime fay
dalıdır.» diye birtakım yayınlar yapmaktadır. Kanaa
timiz odur ki, bunlara «Yaygın eğitim» diyebilmek 
için, cidden yaygın eğitimi hiç bilmemek gerekir. 
Yaygın eğitime gerekli -önem, bundan önceki Plan 
döneminde de verilmemiştir. Kanaatim odur ki, bu 
tespite rağmen, bu Plan da yaygın eğitimin hedefleri
ni tespit etmemiştir. Sadece kural zikretmekle kal
mıştır. Yaygın eğitime hedef verilmedikçe; yaygın 
eğitim, diğer bir tabirle planlanmadıkça, sağlam ya
pılmasına imkân yoktur. Öyleyse kanaatim odur ki, 
diğer sahada söylediğim gibi, Eğitim Bakanlığı ile iş
tirak halinde mutlaka yaygın eğitim planlanmalıdır. 

Arkadaşlarım; Planın çok önem verdiği görüntüsünü 
belirtmek için gayret etiği teknik eğitim için Planın 
bundan evvelki dönemde tespiti şudur: «Teknik okul
larda verilen eğitimin içeriği modernleşen sanayinin 
gerektirdiği düzeyde olmadığı gibi, geleneksel yapı 
ile de tutarlı değildir. Çıraklık ve Kalfalık Kanunu 
ile getirilen önlemlerin bu tutarsızlığı artırdığı orta
dadır. Şu halde, demek ki, teknik eğitim, bugün eko
nominin istediği istikamette ve seviyede değildir. Tek
nik eğitimin tabanını teşkil eden, çırakları yetiştirmek 
için çıkarılan Çıraklık Kanunu da, bu Kanun çıkar
ken de defalarca belirttiğimiz gibi, asla bu işi yapa
bilecek durumda değildir. 

rinci hedefi, üniversitenin önüne öğrenci yığmaktan 
ibarettir. Arkadaşlarım, bu sökmez, bu yürümez. Biz 
bunu beş yıl evvel de söyledik. Mutlaka mesleki ve 
teknik eğitim yeniden ele alınmalıdır. Ne kadar kül
tür dersi varsa getirilmiştir; sırf üniversiteye devam 
etmesine imkân vermek için bu mesleki ve teknik 
okulların müfredat programına sokulmuştur. Elbette 
ki bu kültür derslerinin sokulması pratikten, teknik 
eğitimden fedakârlık pahasına olmuştur. 

Mesleki ve teknik okulların gayesi, üniversiteye 
talebe hazırlamak değil, üretimde alacakları, ekono
mide alacakları yer için gerekli bilgiyi vermektir. Şu 
halde, mesleki ve teknik okulları üniversiteye talebe 
hazırlayan okullar diye görmekten ve vaz geçmek 
lazım. Bu Plan da böyle görüyor maalesef. Bu zih
niyeti terk etmek lazım. Mesleki ve teknik okulların 
gayesi, kendilerine ekonomik planda gösterilen yer 
için lüzumlu bilgiyi vermektir evvelâ. Eğer bunlar 
üniversiteye devam etmek istiyorlarsa, dediğim gibi, 
bir hazırlayıcı sınıfla, adaptasyon sınıfı ile müm
kün. 

İkincisi; bunlara yükseköğretim verebilmek için, 
bunların müfredatına dayalı yüksekokul kurmak la
zım. Halbuki, bugün yüksekokulların çok büyük bir 
kısmının müfredatı liselere dayalıdır. Üniversiteler li
selere dayalıdır; ondan sonra biz diyoruz ki, teknik 
okullara talebe çekelim, burada okuyan çocuklar ço
ğunlukla üniversitelere devam etmesinler, kendileri
ne ayrılan yerleri alsınlar... 

Arkadaşlarım, 
Bu, demin söylediğim gibi, mümkün değildir. Ay

rıca bir zararı daha var: Bütün ömrü boyunca mü
hendis olmak için gayret sarfeden bir çocuğu, siz bir 
anda getirir bir usta yapar veya işçi yaparsanız, o ço
cuk bütün hayatı boyunca sağlam yaşayamaz. Aksi
ne, bu çocuk ne olacaksa gözüne onu almalı, onun 
bir üstü için devamlı gayret sarfetmek lazım geldiğini 
bilmelidir. 

Arkadaşlarım, 
Yine Planın tespitlerinden birisi üzerinde duraca

ğım için şimdiden arz ediyorum, o da tarım okulla
rıdır. Tarım okulları, tarım alanındaki gelişmeleri iz
leyebilecek bir yapıdan uzak kalmış ve mezunları ta
rım işletmelerinde değil, Devlet dairelerinde görev al
maya devam etmiştir. Aslında bu sözü, bütün mesleki 
ve teknik okullara teşmil etmek de mümkün. Bugün 
mesleki ve teknik okullar kalemefendisi yetiştirmekte
dir; halbuki hedefleri o değildir. 

Şu halde arkadaşlarım, teknik eğitim yeniden ele 
alınmalıdır. Bundan önceki Plan görüşülürken söyle
diğimiz sözleri burada tekrar edelim. Biz dedik ki, 
mesleki ve teknik eğitimi ayrıca planlamaya ihtiyaç 
var. Bunların, mutlaka yüksekokulların eğitim prog
ramları, bu mesleki teknik okulların eğitim program
larına dayalı hale getirilmelidir. Yani biz demiyoruz 
ki; mesleki teknik okulların önü tıkanmah, yüksek
öğrenim yapma imkânları ortadan kalkmalı... Aksine; 
biz, eğitimde yapay ve dikey geçişlere taraftarız. An
cak; bu, kuralınca yapılmalıdır. Mesleki ve teknik 
okullardan bir üst eğitime geçmek isteyenler, bu okul
lara dayalı yüksekokullara devam etmelidir. Eğer 
bunlardan üniversite eğitimi yapmak isteyenler var
sa, bunlar, adaptasyon sınıfı ile üniversiteye hazır 
hale getirilmelidir. Halbuki bugün yapılan nedir?... 
Türkiye'de dokuz tip lise vardır. Bu dokuz tipin bi-
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Arkadaşlarım, 
Şu halde, az kalan zaman içerisinde, Sayın Baş

kandan bir ihtar almadan, hemen ben düşündüğümüz 
eğitim sistemi nedir; bunu anlatayım. 

Arkadaşlarım; 
1971'de Birinci Nihat Erim Kabinesine sekiz yıl

lık bir eğitim teklifi ile gelmiştik. Bunun gayesi şuy
du: Köyden aldığı çocuğu veya kasabadan aldığı ço
cuğa; eğer bu çocuk bir üst eğitime devam etme ni
yetinde değilse, babasının hayvancılığına, tarımına de
vam etmek sevdasındaysa, bu takdirde yurttaşlık bil
gisi, okuma - yazma, basit hesabın yanında, o bölge
nin tarım veya hayvancılığını veya sanayi bilgisini 
vermekti. Şu halde sekiz yılın gayesi, evvelâ bir basit 
temel eğitimi vermek, ondan sonra bölgede; eğer fın
dıkçılık yapılıyorsa fındıkçılık hakkında, hayvancılık 
yapılıyorsa hayvancılık eğitimi, sanayi varsa sanayiye 
ait lüzumlu bilgiyi vermek ve bundan sonra çocuğu 
ekonominin içerisine atmaktı... Hiç şüphe yok ki, 
eğer bunlardan bir üst sınıfa devam etmek, daha faz
la eğitime devam etmek isterlerse, demin anlattığım 
metotlarla, bunlar için üst eğitim de açık tutula
caktı. 

Ne yazık ki, Milli Eğitim Bakanlığı süratle, bu
nu daha önce kopya ettiği Anglo-Sakson sistemine 
yaklaştırdı, bu sekiz yıllık eğitim, bizim memle
kete özel olarak, memleketlerin şartına uygun oldu
ğuna kani olduğumuz sistem süratle değiştirilerek, 
Anglo-Saksonların hingh-school'u haline getirildi; yani 
«ilkokul + ortaokul» haline geldi. İlkokul + orta
okul ne veriyor bugün çocuğa?.. Demin gösterdik ki, 
bunlardan büyük bir kısmı zaten üst eğitime devam 
etme imkânına malik değildir. Halbuki, eğer bu te
mel okulla çocuğa ekonomide faydalı birtakım bilgi
ler verilecek olsa, bu sekiz yıllık eğitimden sonra 
hayata atılmak imkânını bulacaktır. Halbuki bugün
künde; high-school kopyasında imkân yoktur. 

Söz buraya gelmişken bizim Bakanlıkta çok ga
lip olan bir temayülü belirtmek isterim. Bu tema
yül, comprehensive school sistemidir; yani çok ga
yeli okul sistemi. Yine Amerika'nın ancak zengin 
eyaletlerinde uygulanan bu sistem, hiç şüphe yok ki, 
dünyanın en mükemmel sistemidir. Biz bunu, bundan 
önceki Beş Yıllık Plan görüşülürken de söyledik. An
cak arkadaşlarım, Amerika'nın zengin eyaletleri için 
çok uygun bir sistemdir. Bu sistem, çocuğu ilkokul
dan sonra, hatta birçok yerlerde hingh-schooldan 
sonra; içerisine alan; tarımını sanayinin, ticaretin 
çeşitli branşların rahatlıkla uygulandığı, çocuğun 

kabiliyetinin o laboratuvarlar içerisinde incelendiği 
ve bulunduğu bir okul. Şüphesiz ki bu okul en 
mükemmel bir okuldur. 

Ancak, ne yazık ki arkadaşlarım, Türkiye'nin 
ekonomisi için bu mümkün değildir. Türkiye eko
nomisi böyle pahalı, böyle verimsiz bir sisteme 
müsait değildir. 

Şu halde, kanaatimiz odur ki, süratle hingh-school 
sisteminden vazgeçip, demin anlattığımız sisteme, te
mel eğitimle gitmekte büyük fayda var, 

Arkadaşlarım; 
İkincisi; tekniköğretim, demin söylediğim gibi, 

liseye, üniversiteye talebe hazırlamak hevesinden 
uzaklaştırılmalıdır. Tekniköğretimde üniversiteye de
vam edenlerin sayısı % 10'dur. % 10'un hatırı uğru
na, % 90'ı kendi mesleğine ait bilgilerden mahrum 
etmek ve ona üniversiteye yarayacak bilgileri vermek, 
ekonomi bakımından son derece zararlıdır. Mesleki 
teknikokullar kendi gayelerine uygun hale getirilme
lidir. 

Arkadaşlarım; 
Üzerinde hemen durmayı istediğim noktalardan 

birisi; okul öncesi eğitimdir. Planda buna önem ve
rilmeye çalışılmıştır. Ancak, korkarım ki, kreşçilik 
zihniyeti ile ele alınmıştır. 

Arkadaşlarım; 
Kreş ile yuva eğitimi, okulöncesi eğitim arasında 

hedef bakımından da, metot bakımından da büyük 
farklar vardır. Şimdi; acaba yuva eğitimi acaba ne
reden doğuyor; bunu bir iki kelime ile arz etmemde 
fayda var sanırım. 

Bildiğiniz gibi, son 30 yıla gelinceye kadar bütün 
memleketlerde bir zihniyet vardı; ilköğretim çağını 
12 yaşın üstüne çıkarmak, 14 yaşına kadar ilerlet
mek... Bizim 222 sayılı Kanunla bu zihniyete tabi 
olarak (ki, bu kanunun teklif çişiyim) mecburi ilköğ
retim çağını 14'e kadar çıkarmıştır. Ancak, son za
manlarda insan beyninin gelişmesi üzerinde büyük 
araştırmalar yapılmıştır. 

Bulunan netice şudur: İhsan beyni, altı yaşından 
önce büyük bir inkişâf göstermektedir. Doruk nok
tası olarak kabul edilen 20 yaş inkişafı, 100 olarak 
kabul edilirse, insan beyninin iki yaşındaki inkişafı 
% 47,5'tur. Yani iki yaşındaki bir çocuğun beyin 
inkişafı 20 yaşındaki bir insanın % 47,5'idir. Üç ya
şında % 58'dir, dört yaşında % 72,5*a kadar ve niha
yet beş yaşında % 82,5'a kadar çıkmaktadır bu in
kişaf. 
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Şu halde, bizim okul çağı diye gösterdiğimiz 
yedi yaşın altında çocuğun çok kuvvetli, çok süratli 
bir beyin inkişafı vardır. Bu beyin inkişafı mutlaka 
değerlendirilmelidir, tşte, bütün dünya bugün ilk
okul çağını, yukarıya doğru değil, aşağı doğru in
dirmektedir. Bizim memleketimizde de bu yapılma
lıdır. Çocuk o yaşta rasgele bırakılmamalıdır; yay
gın ve örgün eğitim metotları ile mutlaka bu çocuk 
burada değerlendirilmelidir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Üzerinde durmam lazımgelen son bir nokta da; 

TRT'nin bu Plan içerisinde yeteri kadar yer alma
mış oluşudur. 

Arkadaşlarım; 
Memleketimizde erkeklerin yarısına yakın bir kıs

mı, kadınların dörtte üçü okuma - yazma bilmez. 
Şu halde öyle bir memleketteyiz ki, okuma - yaz
ma nispeti kadınlarda ancak dörtte bir, erkeklerde, 
yarıdan biraz fazladır. 

Şimdi, böyle bir memlekette erkeklerin bir tali
hi var; askere alınıyorlar, askerlikte bir ölçüde ken
dilerine bir temel eğitim veriliyor. Ancak, kadınlar
da bu imkân da yok. Böyle bir memleketin TRT'si-
nin eğitimin içerisinde yer almamasına imkân ve ih
timal yok. Halbuki bizim TRT, kendisini sadece 
.haber vermek ve eğlendirmekle mükellef saymaktadır. 
Saatlerce başka konulara ayrılan zaman, maalesef 
eğitim için ayrılmamaktadır. Özerklik veya tarafsız
lık; bunların hepsi arkadaşlarım eğitim söz konusu 
olduğu zaman sözün dışındadır, tster özerk olsun, 

ister tarafsız olsun; bugün görüntü ile sesi birleştiren 
televizyon mutlaka yurdun ücra köşelerine eğitim gö-

.türmelidir. Aynı şekilde bu televizyon, yurdun uzak 
köşelerine çocuklar için eğitim, yaşlılar için eğitim 
mutlaka götürmelidir. 

Acaba bugün durumu nedir?.. Arkadaşlarım, 
benim basit usullerle yaptığım tespitlere göre, halk 
kitlesi, özellikle okuma - yazma bilmeyen, herhan
gi bir eğitimden geçmemiş olan insanlar dakikada 90 
kelimenin üstüne çıkan konuşmayı anlamazlar. Bu
nu defalarca, Özellikle Orta Anadolu'da denemişim-
dir. Halbuki, yine denediğime göre, TRT'nin spi
kerlerinin en yavaş konuşanı dakikada doksanbeş 
kelimeyle konuşmaktadır. 

Şu halde, bizim okuma yazma bilmeyen vatan
daşlarımız evvela TRT'nin dilini anlamamaktadır. 
TRT, onlarla irtibatı kesmiştir. Gönül çok isterdi 
ki, gerek kültür eğitimi içerisine, gerek yaygın eği
tim içerisine, gerekse örgün eğitim içerisine TRT'nin 
katkıları planlansın. Maalesef bu yapılmamakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, beş dakikanız geç
ti. Aslında programımız gereğince de tatil yapma
mız gerekiyor. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efendim, 
çok teeşkkür eder, hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, çalışma progra
mımız gereğince saat 15,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 

«••* 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 8 nci Birleşimin 2 
nci oturumunu açıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan müzakerelerine bıraktı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 
Söz sırası Sayın Mukbil Abay'da; Sayın Mukbil 

Abay,buyurunuz efendim. 
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Sayın Abay; süreniz yarım saattir. Saat 15'i 2 da
kika geçiyor. 

Buyurun. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım; 
1978 - 1982 dönemini kapsaması gerekirken, ülke

mizin ekonomik yönden, sosyal yönden, siyasal yön
den içine itildiği bunalım nedeniyle 1979 yılından 
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başlayarak uygulamaya konmak üzere hazırlanmış 
bulunan Dördüncü Beş Yıllık Plana ilişkin görüşle
rime geçmeden önce, bugünkü Hükümete nasıl bir 
miras bırakılmıştı, MC'nin Ecevit Hükümetine bırak
tığı yıkıntının yakından bakıldığında görünümü ney
di; ona kısaca değinmek istiyorum. 

1978 yılı başında Türkiye, ekonomisi ile sosyal ve 
siyasal yapısı ile bir sorunlar yumağı halindeydi. Bu 
gerçeği IMF'i ile, Dünya Bankası ile tüm Batılı dost
larımızla ve dost geçinenlerimizle birlikte herkes gö
rüyor, herkes biliyordu. Onlann gördüğü, bizlerin 
gördüğü bu gerçeği MC İktidarı sürekli olarak göz
lerden saklamak istedi, fakat başaramadı. Ekonomik 
gerçekler öylesine dayattı, öylesine bastırdı, sıkıştırdı 
ki, bir gün ansızın MC'nin başı, Hazinenin 70 sente 
muhtaç hale geldiğini ağzından kaçırıverdi. 

İşte Türkiye ekonomisinin 1977 sonlarındaki en 
özlü tanımı: 70 sente muhtaç bir Devlet Hazinesi. 

Yıllardır sözü edilmesine ve üç defa beşer yıllık 
kalkınma planı uygulanmasına karşın, Türkiye sana
yiinin bugünkü durumunun özeti şudur: 

Dışa bağımlı, iç pazara ve tüketim mallarına yö
nelik bir sanayi. Montajcı nitelikte, döviz yutan, 
çarpık bir sanayi. Bu sanayi, makine ve teçhizatıyla, 
üretimde kullandığı hammaddeler ve aramallanyla 
dışa bağımlı ve dışalıma dayalı bir sanayidir. 

Makinenin yedek parçasının ve hammaddesinin 
dışalımını sağlayabilirsen çalışır, üretim yapar; aksi 
halde durur. Tıpkı, içinde yaşadığımız 1978 yılının 
başlarında olduğu gibi. Bu sanayi, sadece iç pazar 
için tüketim malları üretimi yapar. Dış pazarda re
kabet etmek, döviz sağlamak, dışsatım yapmak gibi 
bir sorunu yoktur bu sanayinin. 

Türkiye'de her gün, her saat yapılan çeşit çeşit 
reklamlarla tüketim isteği alabildiğine körüklenmiş, 
kamçılanmış 42 milyonluk bir nüfus ve tekel kârları 
vardır. 

Türkiye'nin ekonomik yapısının nasıl olduğunu, 
sanayileşmenin neresinde bulunduğunu istatistik ra
kamları hiç bir kuşkuya yer vermeyecek bir açıklıkla 
ortaya koymaktadır. Gayri safi yurt içi hâsılanın 1977 
yılındaki bileşimi cari fiyatlarla aynen şöyle: 

Yüzde 23,6 tarım, yüzde 17,5 sanayi, yüzde 12 ti
caret, yüzde 8 ulaşım, yüzde 4,9 inşaat. Yani tüm sa
nayinin (ki, çiklet fabrikaları dahil) gayri safi yurt 
içi hâsıladaki payı ancak yüzde 17,5. 

İmalat sanayinin; yani gerçekten «sanayi» deme
ye layık sanayinin payı ise, bundan daha da düşük 
olup, ancak yüzde 14'tür. 

Demek oluyor ki, 1977 yılında yurt içinde sağla
nan gelirin ancak yüzde 14'ü sanayimiz tarafından 
üretilmiştir. 

Gayri safi yurt içi hâsılanın 1977'de yüzde 14'ünü 
sağlayabilen sanayimize, şimdi biraz daha yakından 
bakalım, ne göreceğiz?.. Sanayi dediğimiz bu fabri
kalar ne üretirler, neyi ne kadar üretirler?.. 

1976 yılında imalat sanayiinde üretimin yapısı 
şöyle : 

Yüzde 48 tüketim malları, yüzde 16 yatırım mal
ları ve yüzde 36 aramalları. Yatırım mallarının payı 
olarak gözüken bu yüzde 16 rakamının içinde buzdo
labı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim mal
ları dediğimiz elektrikli ev eşyası da dahildir ve bun
lar gerçek anlamda yatırım malları değil, dayanıklı 
tüketim mallarıdır. İşte bu rakamlar, bu gerçek göz-
önüne getirilirse, Türkiye sanayiinin gerçek yüzü, 
gerçek yönü tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar. Bu çar
pık yapı nedeniyle, sadece adı sanayi olan bu montaj 
tesislerini çalıştırabilmek için Türkiye, her yıl milyar
larca lira döviz öder dışarıya. 1975 yılında yapılan 
toplam 4,7 milyar dolarlık içalımın 1,96 milyar dola
rı yatırım mallarına ödenirken, ham ve aramallara 
ödenen miktar 2,6 milyar dolardır. 

1977 yılında ise, 5,2 milyar dolarlık dışalımın 2 
milyar doları yatırım mallarına giderken, ham ve ara-
mallar için ödenen döviz miktarı 3 milyar dolara tır
manmıştır. Böylesine döviz yutan bir sanayi, karşılı
ğında ne kadar döviz getirmiştir; ona bakalım. 

1977'de 3 milyar dolarlık ham ve aramadde ge
tiren sanayimiz, aynı dönemde ancak ve ancak 500 
milyon dolarlık dışsatımı gerçekleştirebilmiştir. Ara
daki fark, 2,5 milyar dolar aleyhimizdedir. Kaldı ki, 
bu 500 milyon doların 125 milyon doları tarıma da
yalı, sanayi ürünleri dediğimiz, gıda, içki, tütün gibi 
ürünlerin satımından sağlanmıştır. Bunlar da çıkarıl
dığında, gerçek sanayi ürünü diyebileceğimiz ürünle
rin dışsatımından sağlanan döviz miktarı sadece 375 
milyon dolardan ibaret kalmaktadır. 

İşte, gelmiş geçmiş tüm sağcı iktidarların, MC'le-
rin ülkemizi içine düşürdüğü bataklık, halkımızın sır
tına vurduğu yükün ağırlığı. İşte, yıllardır propagan
dası yapılan büyümenin, sanayileşmenin, ekonomik 
kalkınmanın faturası. Daha açık ve net koyalım; bu 
faturada neler vardır: 5 milyar doları orta ve uzun, 
7 milyar doları kısa vedalei olmak üzere, vadesi gel
miş toplam 12 milyar dolar dış borç. Ayakta dura
bilmek için her ay 400 milyon dolarlık içalıma gerek 
duyan bir sanayi ve ekonomi yapısı. Yılda 4 milyar 
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dolara varan dış ticaret açığı. % 50'yi aşan enflasyon 
ve halkı canından bezdiren pahalılık. Rekor düzeye 
ulaşan işsizlik. Büyük boyutlara varan gelir denge
sizliği ve tüm bunların doğal sonucu olarak, huzur
suz, dengesiz, çalkanıp duran bir sosyal yapı, bir top
lumsal yapı... 

Böyle bir Türkiye devraldı bu Hükümet. Tüm 
çırpınışlara karşın kendilerini iktidardan eden, böyle
sine ağır sorunları olan çarpık bir yapı. 

Bu planı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını, 
bu planla yapılmak istenenleri, neyin, neden bu plana 
girdiğini ve neden şöyle değil de, böyle girdiğini eleş
tirmeden önce, deminden beri anlatmaya çalıştığım 
Türkiye gerçeklerini bilmek gerekirdi. Onu, dilimin 
döndüğünce vurgulamaya çalıştım. 

Yüce Senatonun huzuruna getirilen bu planın eleş
tirilecek yanı yok mudur?.. Eksikleri olmayan, dört 
başı mamur bir belge, bir doküman mıdır?.. Elbette 
ki değil. Şu kadar ki; Birinci, İkinci ve Üçüncü 
planlara göre en ilerisi, en tutarlısı ve en gerçekçi 
olanıdır. Bu plan, kamuoyundan, halktan gizlenerek 
kapalı kapılar ardında iş adamlarıyla, iş çevreleriyle 
birlikte 8 günde tamamlanmamıştır. Bu plan, aylar
ca kılı kırk yararcasına yapılan bir çalışmanın ürü
nüdür ve bu plan, demokrasinin kurallarına titizlikle 
uyularak hazırlanmıştır. Bu plan, resmi kanallardan 
geçmeden önce, tüm toplum kesimi temsilcilerinin; iş
veren kuruluşlarının, işçi sendikalarının, meslek kuru
luşlarının ve demokratik kitle örgütlerinin tartışma
sına açılmış, her biriyle günlerce görüşülüp tartışıl
mıştır. Geçmiş üç tane beş yıllık plan uygulamaları
nın da geniş bir eleştirisinin yer aldığı ve bu uygu
lamalardan kazanılan deneylerle de zenginleşen Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, üretici güçle
rin geliştirilmesiyle, döviz kazanma olanakları birlik
te ele alınmıştır. Ve zaten, Türkiye'nin bugünkü ko
şullarında ne başlı başına üretim güçlerinin geliştiril
mesine ağırlık veren ve ne de başlı başına döviz ka
zanmayı amaçlayan bir plan gerçekçi olabilirdi. Dö
viz kazanma ve üretim güçlerinin geliştirilmesi iliş
kisi dengeli bir biçimde ortaya konmuş olup, sanının 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının da en can alıcı 
noktalarından biri, işte budur. 

İkinci nokta; kalkınma hızıdır. Türkiye, tüm olum
suz koşullara karşın, Birinci Beş Yıllık Plan döne
minde '% 6,6, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
'% 7,1 ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
% 6,7'lik kalkınma hızını gerçekleştirebilmiş bir 
ülkedir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

ise, ilk üç plandan oldukça farklıdır ve sana
yide olsun, tarımda olsun, bazı yapısal değişiklikleri 
öngörmektedir. Örneğin; sanayinin tüketim malları 
üretiminden ara ve yatırım malları üretimine yönlen
dirilmesi, tarımın makineleşmesi ve sulama ile birlik
te modern tarım teknolojisinin uygulanması ve özel
likle sanayinin ham ve ara maddelerinde dışa bağım
lılığa son vererek, gereksinmenin yurt içi kaynaklar
dan sağlanması gibi önlemler getirilmiştir bu planla. 
O nedenle, ilk yıllarda daha da düşük olmak üzere, 
ortalama % 8'lik bir kalkınma hızına ulaşılabileceği 
hesaplanmıştır ki, ben de bu hesabın gerçekleşeceği 
kanısındayım. 

«Türkiye kalkınacaktır.» diyor herkes; ama na
sıl?.. Biz diyoruz ki; «Türkiye kalkınacaktır; fakat bu 
halkın sırtına, altında ezileceği, altından kalkamaya
cağı yükler yükleyerek değil, insanların ağzına kilit 
vurarak değil». Sömürü ile baskı ile ve şiddetle bir 
ülkenin ekonomisi büyüyebilir, gelişebilir ve bu ara
da bir avuç insan da milyonların sefaleti pahasına 
büyülebilir; anonim şirket sahibi olabilir, holding 
sahibi olabilir; ama o ülke kalkınmış olmaz. Kalkın
ma çok yönlü, ekonomik olduğu kadar sosyal ve kül
türel yönleri de olan bambaşka bir olaydır. O ne
denle; «Türkiye'yi kalkındıracağız»' diyoruz, «büyü
teceğiz» diyemiyoruz. 

«Halkımıza insanca yaşama hakkı vererek kalkın
dıracağız, insanlarımızın demokratik hak ve özgür
lüklerini genişleterek kalkındıracağız.» diyoruz. Kal
kınmanın bedelini halkımıza ödettiren; ama nimetle
rini bir avuç zengine dağıtanları halkımız iktidardan 
düşürdü. Onların, «Kalkınma modeli» diye sunduğu 
sefalet modelini benimsemediğini böylece ortaya koy
muş oldu. 

Değerli senatörler; 
Türkiye, çemberi kırmak, kıskaçtan kurtulmak zo

rundadır. Emperyalizmin baskılarına, ülkemizi uydu-
laştırma politikasına verilecek en etkili yanıtın, ba-
ğımsılığımızın güçlendirilmesini amaçlayan sağlıklı, 
hızlı bir kalkınma sürecine girilmesiyle verilebilece
ği inancındayız. 

Dışa bağımlılığın azaltılması, gerek stratejide, ge
rekse plan taslağında yer alan ve Dördüncü Beş Yıl
lık Planın özünü oluşturan ilkelerden biridir. 

Dışa bağımlılığın kırılması demek, Atatürk'ün bi
ze bıraktığı; ama yeterince koruyamadığımız ekonomik 
ve siyasal bağımsızlığımızın güçlendirilmesi demektir. 
Dışa bağımlılığın kırılması demek, yılda 4 milyar do
lara ulaşan dış ticaret açığının kapatılması demektir. 
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Dışa bağımlılığın kırılması demek, kısaca kalkınma 
demektir. 

İşte Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı anahat-
İarıyla bunları amaçlamaktadır. Bu nedenlerle ileri 
bir plandır, gerçekçi bir plandır. Ülkemizin kalkın
masına önemli katkılar getirecek bir plandır; ama 
başlangıçta değindiğimiz gibi, eleştirilecek yanları da 
olan bir plandır. Bunlardan önemli gördüğüm bazı
larına değineceğim. 

Planda konut yatırımları payını yeterli görmüyo
rum. Toplam sabit sermaye yatırımlarında konut pa
yı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
% 17,9 olarak gerçekleşmişken, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planında % 14,6 olarak öngörülüyor. 
Türkiye'de ciddi bir konut sorunu varken; İstanbul, 
Ankara, Adana, îzmir gibi büyük kentlerde halkın 
büyük çoğunluğu gecekondularda yaşarlarken konut 
yatırımları payının düşürülmüş olması olumsuz bir 
gelişmedir kanımca. 

Konut yatırımları, 1978 fiyatlarıyla Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında 11,7 milyar Türk Lirası 
olarak gerçekleşirken, Dördüncü Beş Yıllık Planda 
3,7 milyar artışla, 15 milyar Türk Lirasına çıkarılı
yor. Ama aynı dönem itibariyle, özel sektör sabit 
sermaye konut yatırımı 181,4 milyar ve 215 milyar 
Türk Lirasıdır. 

Bu demektir ki önümüzdeki beş yılda da halkın 
konut gereksinmesinin karşılanması özel sektöre, yap-
satçılara bırakılıyor. Bu rakamlar plan taslağında 
söylenenlerle çelişir görünüyor. 

Başını alıp giden bankacılık sisteminin rayına 
oturtulması için yeni düzenlemeler getirilmesi gerek
tiğine inanıyorum. Bu, sanayiye ve yatırımlara kay
nak yaratmak bakımından da zorunlu bulunmaktadır. 
Bu gidişle ülkemizde her köşe başında bir banka şu
besi modası, her holding ailesine bir banka modası 
gelecektir. 

Geçmişi 1934'lere dayanan toprak reformu o gün
den bu yana, özellikle 27 Mayıs sonrasında her hü
kümetin programına, bu arada Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plamna da girmiştir. Ancak, o günden bu 
yana toprak reformunu, reform olmaktan çıkaran, 
özünden saptıran ne yapmak lazımsa, o yapılmıştır. 

Görülüyor ki, Dördüncü Beş Yıllık Planda da bu 
toprak reformundan bahsediliyor, hem de oldukça id
dialı biçimde. Ancak, toprak reformu meselesi, üre
tici kooperatifler meselesiyle birlikte ele alınamadığı 
için, tapulama; yani arazi kadastrosu Anayasanın 
özüne uygun bir içeriğe kavuşturulamadığı için, ta

pulama sırasında zilyetlik hükümlerine göre toprak 
verilmesi kuralı kaldırılamadığı için, gerçek bir toprak 
reformundan söz edilebileceği kanısında değilim. 

Tarımda sulama sorununa ağırlık vermek, eğil
mek gerekiyor. Ancak, pahalı bir iş olan bu konuda, 
özellikle büyük yatırımlarda mülkiyet sınırlamasını 
getirecek önlemler alınmalıdır. 

Bu planın Özelliklerinden biri de, kooperatifçiliğe 
geniş yer vermiş olmasıdır. Ancak, bu planda kurul
ması, geliştirilmesi amaçlanan kooperatiflerin içeriği 
aydınlığa kavuşturulmalıydı. Kooperatifler bankası
nın kurulmasına değinilmemesi kanımca önemli bir 
eksiklik olarak görülmektedir. 

Yatırımların ve kalkınmanın sınırlarım toplumun 
tasarruf edebilme gücü belirler. Bu genel doğru, pla
na da bütünüyle yansımış; ancak Türkiye'nin bu
günkü koşullarında bu yeterli midir?.. Kanımca ha
yır. Bugün Türkiye'de hem kullanılamayan işgücü, 
hem de kullanılamayan üretim araçları vardır. Ayrı 
ayrı ellerde bulunan ve kullanılamayan bu araçları 
bir araya getirecek bir örgütlenme, en az tasarruf 
yapmak kadar bir kaynak yaratacaktır. 

Türkiye'de çok pahalıya mal olan ve dışa bağım
lılığı büyük ölçüde artıran karayolu taşımacılığı ye
rine demiryolu ve denizyolu taşımacılığının geliştiril
mesi üzerinde önemle durulmalı ve bu hususa planda 
daha açık ve net olarak yer verilmeliydi. 

Bazı temel sanayilerin, (Motor ve aktarma organ
ları sanayii, petrol ürünleri, petro-kimya, temel kim
yasal maddeler, elektronik sanayii gibi)' kamu dene
timine alınması ve kamu kuruluşlarınca kurulması. 

Türkiye'de yeterince üretilemeyen temel madde
lerin bazılarının (Demir - çelik, petrol, petro - kimya 
ürünleri, gübre, tarım makineleri, zirai müdacele ilaç-
larıyla boyaların aktif maddeleri gibi) iç alım ve da
ğıtımının Devlet eliyle yapılması plana girmelidir. Bu 
husus planın başarısını geniş ölçüde etkileyecektir 
kanısındayım. 

Elektrik üretimi ve dağıtımının tek elden ve Dev
let eliyle yapılması esas alınmalı. Bu ilkeye aykırı 
olarak varlıklarını sürdüren ayrıcalıklı şirketler Tür
kiye Elektrik Kurumuna devredilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, ülke
mizin kalkınması, halkımızın daha mutlu bir yaşama 
kavuşabilmesi için, alınması gereken önlemlerin peşin 
yargı ve art niyetten arınmış bir eleştiri anlayışı içe
risinde görüşülüp tartışılmasında sonsuz yararlar gö
rüyorum. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını bu 
görüş, eleştiri ve özeleştiri anlayışı içinde yeterli ya 

— 327 — 



C. Senatosu B : 8 17 . 11 . 1978 O : 2 

da yetersiz gördüğüm yönleriyle ortaya koymaya ça
lıştım. Toplumsal kalkınmamızda çok önemli bir yeri 
olan bu planın ekonomik ve sosyal yönleriyle günün 
koşullarına Devletin olanaklarına, Türkiye'nin ger
çeklerine en uygun bir doküman olduğu kanaatinde
yim. Plansızlığın sancısını en açı biçimde geçmişte ol
duğu gibi, bugün de çekmekte olan toplumumuzun, 
plan disiplinine bağlanan bir ekonomik düzen içeri
sinde sağlıklı bir kalkınma hızına ulaşabileceğine ina
nıyorum. 

Bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen ve kat
kıda bulunanların tümünü yürekten kutluyor, değerli 
senatör arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abay. Söz sı
rası Sayın Lûtfi Doğan'da, buyurunuz efendim. 

Sayın Doğan, süreniz yarım saattir. Saat 15'i 
26 geçiyor. 

LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı üzerinde şahsi düşüncelerimi arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlar
ken hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Meclisleri

mizde 1977 yılında görüşülüp 1978 yılında yürürlüğe 
girmiş olması ve buna göre, Devletin kalkınmasını yü
rütmesi gerekmekte idi. Ancak, bildiğiniz gibi, 1977 
yılında hepinizin malumu olan sebepler muvacehesin
de, buna imkân hâsıl olmadı, vaktinde Meclislerimi
zin görüşmelerini temin etmek bakımından. Bununla 
birlikte, yine 1977 yılı seçimlerden sonra ve Sayın 
Ecevit Hükümetinin güvenoyu alamayıp hükümetten 
çekilmesinden sonra kurulan MC Hükümeti, hatırla
dığıma göre, 29.11.1977 yılında plan stratejisiyle ilgili 
bir kararname çıkarmış ve yine 1978 yılı bütçesiyle 
ilgili, hem bütçeyi hem de hazırlanmış olan plan tas
lağını Meclislerimize takdim etmiştir. Bendenizin yap
tığım incelemeye göre, şu sizlere mukayese için arz 
ettiğim bu elimdeki plan, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı olarak Sayın Ecevit Hükümetinin çekil
mesinden sonra 1977 yılında kurulan Hükümet tara
fından hazırlanmıştır; ancak, bilindiği gibi, görüşül
me imkâm olamamış Meclislerimizce, gelişmeler ol
muş, hükümet değişikliği olmuş ve böylece Sayın Ece
vit Hükümeti göreve başladıktan sonra, bu plan tas
lağını geri almış; binnetice, Sayın Ecevit Hükümeti 

bir plan hazırlamış, stratejisini çıkarmış ve netice ola
rak işte bugün Meclislerimizde görüşülmekte olan 
Plan, bu Plandır. 

Sayın senatörler; 
Bir devletin yapacağı ekonomik kalkınmasını, hat

ta kültürel kalkınmasını, hatta eğitim işlerini plan ve 
programa göre yapması kadar tabii bir şey olamaz; 
gerek yapılacak işleri, gerek zamanı planlaması, prog
ramlaması, hatta kanunlara bağlı olarak bunları ger
çekleştirmesi son derece tabiidir, verimlidir, böyle ol
ması lazımdır. Tahmin ediyorum ki, değil tahmin et
mek gerçek şudur ki, dünya milletleri bunu tatbik 
etmektedir ve ülkemizde de 1962 yılından itibaren bu 
işler bir plana bağlanarak yürütülmektedir, bunun 
böyle olması zaruridir. Hepinizin de hatırlayacağı 
üzere, Anayasanın 129 ncu maddesi, ekonomik, ikti
sadi ve kültürel kalkınmanın böyle bir plana bağlan
ması zaruretini ortaya koymuştur. Aslında bunda çok 
büyük faydalar vardır; yani kanuni zorunluluklarla 
birlikte, böyle olması son derece önemlidir, son dere
ce faydalıdır. 

O halde biz şimdi Dördüncü Beş Yıllık Planla, 
Devletimizin, milletimizin, iktisadi, kültürel ve diğer 
sahalarda beş yıl içerisindeki kalkınmasının anahe-
deflerini görmüş oluyoruz. Gerek siyasi partilerimi
zin muhterem sözcüleri, gerekse Sayın Hükümet Baş
kanı Plan üzerindeki düşüncelerini ortaya koymuş
lardır. Hiç şüphe yok ki, faydalı fikirler ortaya ser-
dedilmiştir; bununla birlikte belki bazı sayın üyelerin 
maksatlarını aşan bazı ifadeler de olmuştur, yumuşak 
üslupla olmuştur; ama tahminim odur ki, bendenizin 
kanaatine göre, bazı arkadaşlarımın ifadelerinde mak
satlarını aşan cümleler olmuştur. Fikirdir, hürmet 
edilir; ama bendenizin anladığıma göre, bazı ihtiyaç
ları dile getirme bakımından onlara yer vermeseler 
daha çok memnun kalırdım, şimdi arz edeceğim. 

Sayın senatörler, 
Şimdi Dördüncü Beş Yıllık Plan üzerinde her de

ğerli üyemiz, mütalaa buyurduğu, faydalı veya eksik 
bulduğu cihetleri ortaya koymaktadır. Bendeniz, bu 
Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağını tetkik ettim; maa
lesef tamamını tetkik imkânını bulamadım, bundan 
dolayı üzgünüm, inşallah okuma imkânım olacaktır. 
Yalnız, daha evvelki Plan taslağı ile şimdiki Plan 
arasında bir husus bendenizin dikkatini çekti, o da 
şudur : 

Önceki Hükümet tarafından hazırlanan Plan tas
lağında manevi kalkınma diye bir bölüm mevcuttu; 
halbuki bendenizin baktığı şimdiki Planda böyle bir 
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bölüme rastlayamadım. Aslında ekonomik gelişmede, 
kültürel ilerlemelerde, yükselmede bendenizin kanaati 
odur ki, manevi kalkınmaya da maddi kalkınma ka
dar ihtiyaç vardır. Sebep şu : Elbette servetin, yani 
gelirin temininde çalışmak esastır. Devlet burada fert
lere yardımcıdır. Kamu' sektöründe de kendisi birçok 
işleri yapmaktadır; ama eğer fert manevi yönden çok 
iyi teçhiz edilmiş ise, milletine de, devletine de fevka
lade saygılı olacak, daha büyük hizmet etme, millet 
ve ülkesinin daha çok yükselmiş, millet fertlerinin da
ha mesut olmasına elbette yardımcı olacaktır. Mü
saade buyurursanız bu hususta siz değerli arkadaşla
rıma bir misal arz etmek istiyorum : 

1968 yılında, bendenizin görevli bulunduğu bir 
yerde, memurlarımın arasında şu vasıfta bulunan va
tandaşlar vardı. Öyle bir memur ki, kendi şahsi işini 
yaparken, kendi şahsi parasıyla aldığı zarf ve kâğıt 
üzerine arkadaşına yazacağı mektubu yazar; ama Dev
letin işini görürken mutlaka Devletin parasıyla alın
mış olan kâğıdı kullanır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu düşünce milletlerin fertleri için son de

rece önemlidir. Hani, savurganlığı önleyelim diye bir 
tabir kullanılıyor. (Bildiğiniz gibi, eskiden israftan sa
kınma) îşte, bu vasıfta yetişmiş olan insanların israf 
yapmasına, hele Devlet emanetini, millet emanetini 
haksız yerde kullanmasına imkân yoktur. Bu nasıl 
olacaktır?.. Bu duyguyu, bu düşünceyi Türk milleti
nin fertlerine nasıl vereceğiz?.. Elbette eğitim yolu ile 
manevi kalkınma yoluyla vermiş olacağız. 

O halde, Planda bendeniz arzu ederdim ki, manevi 
kalkınma yönü, eğer önceki Hükümet tarafından eksik 
olarak hazırlanmış idi ise, Sayın Ecevit Hükümeti ta
rafından bunun daha ilmi, milli menfaatlerimize, mil
li değerlerimize daha uygun bir şekilde getirilmiş ol
ması idi. Bunu görememiş olmak bendenizi gerçekten 
üzmüştür. 

Sayın senatörler; 
Bu manevi kalkınma ile ilgili olarak bir hususu 

daha belirtmek isterim. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında bazı eğitim kurumlarımızın Plan hedefleri
ne ulaşamadığı halde, bazı eğitim kurumlarımızda 
Plan hedeflerini aşar durumlar olmuştur. Bunu bir 
sayın üyemiz belirtti, bunun için maksadını aşar ifade 
dedim. Bugün belirttiler, tabii ki, açık olarak da ifade 
etti, Sayın Öztürk, «İmam - hatip okulları» diye bu
yurdular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hakikaten Türkiye'mizde imam - hatip okulları 

bir gelişme göstermiştir; fakat hepiniz takdir buyu

rursunuz ki, bu bir ihtiyaçtan doğmuştur ve bu sıfırdan 
başlamıştır. Her ne sebeple olursa olsun, üzerinde dur
makta fayda görmüyorum. Bir zaman ihmal edilen, 
ele alınmamış olan bu cihet sıfırdan başlamıştır. 1972 
yılında ancak 72 imam - hatip okulu var iken, onla
rın da bildiğiniz sebeplerle birinci devreleri kapatıldı, 
ondan sonra 1974 yılından itibaren bu okulların ihti
yaca göre açılmasına Milli Eğitim Bakanlığınca mü
saade edildi. Bugün zannediyorum 300 küsur imam -

I hatip lisesi vardır. 

I Değerli senatörler; 
I Yalnız, siz muhterem senatörlerimize bir hususu 

arz etmek istiyorum. Gerek köyümüzde, gerek bucak 
I ve kasabalarda, gerekse vilayetlerimizde istisnasız he-
J pimizin arzu ettiği bir husus şudur : Gerek dini ilim-
I lerle, gerek kültür bilgileriyle en iyi şekilde teçhiz 
I edilmiş dini hizmet gören insanlara ihtiyacımız var-
I dır. Bunda partilerimizin hiçbirinin farklı düşüncede 
I olduğunu zannetmiyorum. O halde değerli senatör-
I 1er, imam - hatip liselerinde tatbik edilen program-
I 1ar filhakika iyidir; ama arzu ettiğimiz bu dereceye 
I yükseltilmesine zaruret vardır. Binaenaleyh, Planda 
I buna yer verilmediğini gördüm, Planda buna da yer 
I verilmiş olmalı idi. 

I Şunu arz edeyim ki, imam - hatip liselerinden 
I mezun olan çocuklarımız köyümüze veya herhangi bir 
I mahalle camimize imam olarak tavzif edildiğinde, ta-
I yin edildiğinde, müstesnaları var; ama, birçoklarını 
I da mesleki yönden, tekrar meslek içi eğitimden ge-
I çirmek zarureti vardır. Çünkü, görevin icabı budur. 
I Demek ki, görevde iyi yetişmesi daha lüzumlu. Bu 
I itibarla, hem vasıfları itibariyle hem de adetleri iti-
I bariyle bu okullardan yetişenleri daha iyi teçhiz et-
I memiz, sayılarını da çoğaltmamızda zaruret vardır. 
I Kaldı ki, bugün mezun olan yavruların, köylerimizde 
I açık bulunan kadrolara kifayet etmediği de bir ha-
I kikattır. Binaenaleyh, bunu daha da teşvik edici; fik-
I ren, kültür bakımından, meslek bakımından çok daha 
I iyi yetiştirecek seviyeye yükseltmekte zaruret vardır. 

I Planın 1 nci cildin 510 ncu sayfasında buna nis-
I peten değiniliyor. Din görevlilerinin yetiştirileceği, 
I meslek içi eğitimlere tabi tutulacakları ortaya konu

luyor. Tamam, yerindedir ve buna zaruret vardır. Za-
I ten beşikten mezara kadar bilgi tahsil etmek inanmış 
I her insanın vazifesidir, fakat bu ifade bir yönüyle 
I bendenize muğlak geldi. Bu ifadelerin, yani dinle il

gili, inanç özgürlüğüyle ilgili ifadelerin Planda vuzu-
I ha kavuşturulması lazımdır. Gerçi son cümle mesele-
I yi biraz açıyor; ama paragraf bütünüyle ele alındığı 
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zaman tatmin etmekten bendeniz biraz uzak görüyo
rum. Belki dikkatle okuyan, üzerinde çok düşünen 
kimseler meseleyi anlar; ama hemen her okuyanın 
anlayacağı bir şekilde vuzuha kavuşturmakta zaruret 
vardır. Müsaade buyurursanız bu paragrafı okumak 
istiyorum. 

«...Toplumun bütünlüğünü ve manevi gücünü ko
rumaya destek olmada, her alanda gelişme, çağdaşlaş
mada etken olacak nitelikteki demokrasinin düşünce 
özgürlüğü kadar ayrılmaz bir parçası olan din ve 
inanç özgürlüğünün sağlanması, her din ve mezhep
ten yurttaşlar arasında kardeşlik duygularının ve da
yanışmanın sağlanması, dinin ve inancın baskı altına 
alınmaması temel ilkedir...» 

«Dinin ve inancın baskı altına alınmaması temel 
ilkedir...» sözü son derece yerinde, açık; ama diğer 
paragrafı anlamakta bendeniz güçlük çektim, bunun 
vuzuha kavuşturulmuş olmasında fayda var. 

Meseleyi özetleyecek olursak, şunu arz etmek iste
rim. Biz ekonomik kalkınmamızı beş yıllık planla 
sağlarken, ekonomik kalkınmamızın manevi temelle
rine son derece dikkat etmekte fayda vardır. Hiç şüp
he yok ki, milletlerin yükselmesinde, kalkınmasında 
ekonomik büyümenin, ekonomik gücün yeri vardır; 
ama temel etken değildir. O halde, ekonomik gücün 
dayandığı bir temel de maneviyattır, inançtır. Bu olur
sa mesele son derece isabetli neticelere vardırılabilir. 
Bu olmazsa Devlet de, yöneticiler de cidden güçlük 
çekerler. Bunu her zaman günlük hayatımızdaki ha
diselerle karşılaştırmakta, bunların durumlarım mü-
şahade etmekteyiz. 

Müsaade buyurursanız bir hususa daha temas et
mek istiyorum. 

Anayasanın 41 nci maddesinde çalışma esasları 
belirtiliyor, hepinizin malumudur. Çalışma son dere
ce önemli ve Devletin çalışmayı planlaması, bir dü
zene koyması zaruret. Çalışanlara yardımcı olması, 
hakkını vermesi ne güzel şeyler. Çalışma gücünden 
mahrum olanları gözetmek de yine Devletin vazifesi
dir. 

Bendeniz burada iki anaesası arz etmek istiyo
rum; manevi yönü itibariyle. 

Fertleri şu inançta yetiştirmekte büyük fayda var: 
Hazreti Peygamber Efendimizin bir güzel sözü şu
dur : «Hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandı
ğından daha hayırlı bir rızk yememiştir.» O halde, 
bunu büyük milletimizin bütün fertlerinin bilmesinde, 
zihinlerine yerleştirmesinde, kendi inancının neticesi 
olarak hayat prensibi yapmasında büyük fayda vardır. 

İkinci bir cümle de yine Peygamber Efendimizindir; 
müsamahanıza güvenerek arz ediyorum : «Komşusu 
yanında aç iken, kendi karnını doyurup da rahat 
uyuyan insan bizden değildir.» Bunun sosyal hayatta 
faydalarını hepimiz takdir ederiz. Şuna inanıyorum 
ki, Türk milletinin inanan her ferdi bunu yaşamakta
dır. 

Aslında kültür bakımından bir Kuzeyden, bir de 
Batıdan bizi tehdit eden birtakım sıkıntılarımız var
dır; ama Türk milletini arzu ettikleri hedefe yönelte-
rnemelerinin başlıca sebeplerinden biri de, Türk mil
letinin bu inanca sahip olmasıdır. Yani, kültür em-
peryalizmiyle milletimizi ne kadar tesir altında koy
maya çalışırlarsa çalışsınlar, içte olan ruh bu kadar 
sağlamdır. Onun için, gerek Kuzeyden gerek Batı
dan gelecek tesirler beyhudedir. Yalmz, biz kendi de
ğerlerimizin kadr-i kıymetini iyi bilmeye mecburuz 
ve ekonomik kalkınmamızda da, sosyal ve kültürel 
inkişaflar kaydetmemizde de bu anamihrakı, anaesası 
gözönünde bulundurmamızda büyük faydalar var
dır. 

Planda bendeniz bu cihetleri de eksik gördüğüm 
için, yüksek huzurunuzda belirtmekte fayda görüyo
rum. İnşallah bunlar arzu edilen hususlarda, arzu edi
len yönde inkişaf ettirilmiş olurlar. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bitirmezden önce bir hususa daha temas 

etmek istiyorum. Gerçi dün akşam son konuşmayı 
yapan değerli arkadaşımız Sayın Sarıibrahimoğlu bey
efendi de değindiler, bu Planda, bilhassa 444 ncü say
fada, (Onlar okunduğu zaman da anlaşılacaktır) bir ci
het dikkati çekiyor : «Kamu yatırımları artırılıyor.» 
Kamu yatırımlarının artırılması iyi; fakat özel sektör 
mevzuunda zannediyorum ki, aynı paralellik takip 
edilememiş gibi bir cihet var. Üstelik, Sayın Sarıib
rahimoğlu Beyefendi değindi, bir üçüncü cihet da
ha geliştiriliyor; kooperatifçilik. 

Aslında Devletin kamu yatırımlarım artırmasında 
özel sektörün yapamayacağı işleri yapmasında mille
timiz için elbette büyük fayda vardır; fakat özel sek
törde de meşru kazanç sağlayacak, iş yapacak sana
yi kuracak kimselerin yanında olmalı, yardımcı ol
malıdır. Meşru kazancı çok teşvik etmeli. Bendeniz 
eminim ki, bu milletin evlatları eğer devletleri ken
dilerine yardımcı olursa, eğer meşru kazanç yolları 
teşvik edilecek olursa, hiçbir fert meşru olmayan yo
la tenezzül etmeyecektir. İdareciler de, yöneticiler de 
bu hususta rahata kavuşmuş olacaktır; çünkü bu mil
letin evlatlarında iş yapabilme, iş görebilme, millete 
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faydalı olabilme düşüncesi vardır, fıtratlarında mev
cuttur, 

Müsaade buyurursanız, bir misal olarak söyleye
ceğim : 

İstanbul'da bir sanayici otomobil radyatörü yapı
yor. Bendeniz kendisiyle tanışıyorum. Şunu söyledi 
«Eğer imkânlarım olsa, şu radyatörlerde kullandığım 
tezgâhları Avrupa'dan değil, kendim imal edeceğim; 
fakat buna kendi gücüm kâfi gelmemektedir.» dedi. 
Bu arkadaşı daha evvelden tanırım, öğretmendi, sonra 
nasılsa sanayici oldu, 

Şimdi görülüyor ki, Türk milletinin fertlerinde 
büyük işleri başarabilme kabiliyeti vardır. Yeterki 
meşru çizgilerde hareket etmesi için kendilerine yar
dımcı olalım ve devlet hiç endişe etmesin, bu millet 
bunları başarabilir. 

Son bir müşahademi arz etmek istiyorum : 
Sayın senatörler; 
Bir vergi kanunu geliyor. Tabii üzerinde lehinde, 

aleyhinde konuşmalar oldu. Bu Meclislerimizin bilece
ği, idarenin göstereceği ihtiyaç. Bunlar ne neticeye 
varır, onu bilemiyorum. İnşallah âdil sonuçlara varıl
mış olur. Ancak, bendenizin dikkatini çeken bir du
rum şudur. 

Vatandaş kendi beyanına göre neyi tespit etmişse, 
kazancından Devlete vergisini vermekte; fakat dikkat 
buyurunuz, o kadar calib-i dikkat bir noktadır ki, 
vergisini ödemek için kuyruğa girmektedir, yani bir 
an önce devlete olan borcumu ödemiş olayım. 

Diyeceksiniz ki, «Başka türlü hareket edenler yok 
mu?..» Vardır, başka türlü hareket edenler vardır; 
ama onları da yetiştirmek, onların da gayrimeşru yo
la sapmamalarını temin etmek devletin vazifesidir. Bu 
da manevi eğitimle olur. Güzel bir sözdür, «Ne irfan
dır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet, hüs
nü insanlarda Allah korkusundandır.» 

Değerli senatörler; 
Arz etmek istediğim nokta bu cihetti. Lütfetti

niz, dikkatle dinlediniz. Hepinize şükranlarımı arz 
eder; bu çalışmaların millet ve ülkemiz için hayırlı 
olmasını Allah'tan dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Söz sırası Sayın Hilmi Nalbantoğlu'ndadır. 
Buyurunuz efendim. 
Saym Nalbantoğlu, süreniz yarım saattir. Saat 

15,54'dür. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - Sayın 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyla selamlarım; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı olarak ha

zırlanıp bizlere Kurban Bayramından önce verilen 

ve 2 ciltten oluşan 1 200 sayfalık kitabı okumamız 
ve üzerinde inceleme yapmamız tabiatıyla olanaksız. 

Buna rağmen, kitapların «Fihrist» bölümÜDe göz 
atarak, ilgimi çeken bölüm ve bölümdeki tabloları 
tetkik ederek, aşağıdaki konuları dile getirmeye ça
lışacağım. 

1 nci ciltte üç plan dönemindeki ekonomik ve top
lumsal gelişmeler incelenmiştir. Bu üç plan dönemin
deki durum, gözlerimizin önündedir. Ülkenin ekono
mik ve toplumsal gelişmesi, bugünkü aşamada önemli 
darboğazlar ve sorunlarla karşı karşıyadır. Başta ener
ji, ulaşım, haberleşme olmak üzere, altyapı yetersiz
likleri, hızlı ve çarpık kentleşmenin yarattığı kır kent, 
bölgeler içi ve bölgelerarası dengesizlikler; konut so
runu, kıyı yağmacılığı, spekülatif davranışlar vesaire 
almış yürümüştür. 

Bütün bunların Dördüncü Beş Yıllık Plandan baş
layarak, sağlıklı, dengeli, hakça bir gelişme yöntemiy
le giderilebilmesi düşünülmüştür kanısındayım. 

Gelişmenin bütünlüğü, ekonomik, toplumsal, si
yasal bunalımları da gidermenin çaresi olacaktır. İşte 
bu umutla incelediğim bu kitapların bazı sayfa ve tab
loları gereğince, Plan hedefleri ve politikasından gö
züme ilişenleri sizlere konu edeceğim. Örneğin : 

Üçüncü Plan döneminde Türkiye'de gayri safi 
yurt içi hâsıladaki artış hızı ortalama % 7,4 olduğu 
halde, OECD ülkelerinde % 2,6 olmuştur. Türkiye' 
de birey başına gayri safi yurt içi hâsıla payı 970 do
lar, yani 16 000 TL. olmuş. Acaba yıllık 16 000 lira 
geliri olmayan vatandaşlarımızın sayıları ve yöreelri 
nerelerdir?.. 

Gayri safi milli hâsılanın ve sektörel katma değer
lerinin büyüme hızlarını gözden geçirirsek, (Tablo -1) 
gayri safi milli hâsılanın Üçüncü Plan döneminde bü
yüme hızı % 6,5 iken, tarım sektörü büyüme hızı 
% 3,3'tür. Sanayi % 9,9, hizmetler % 7,9 olmuştur : 
Sanayi, Plan hedeflerinin gerisinde kalmış olup, hiz
metler Plan hedefinin üstüne çıkmıştır. Tabiatıyla 
hizmet sektörünün Plan hedefinin üstüne çıkması sağ
lıklı değildir. Yeni dönemde bu hususa dikkat gös
terileceğini umuyorum. 

Tarım sektörü büyüme hızı da Plan hedefinin ge
risinde kalmıştır. Tarım sektörü büyüme hızı neden 
düşük olmuştur?.. Tarımsal üretim birleşimini gözden 
geçirelim : (Tablo - 3) 

Üçüncü Plan döneminde bitkisel üretim payı % 60,6, 
hayvansal üretim payı %- 35, ormancılık üretim payı 
% 3,6 ve balıkçılık payı % 0,8'dir. 

Balıkçılık üretim birleşim payı çok düşüktür. Üç 
tarafı denizlerle çevrili ve ayrıca iç göl ve akarsula-
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: rımızda balık üretim potansiyeli bulunan ülkemizde 
balıkçılık üretim birleşimi payının bu derece düşük 
-olması, yadırganmalıdır. 

Balıkçılık, yani su ürünleri üretimi oranını, hay
vancılık üretim seviyesine eriştirmedikçe, ormanları
mız kesilip mera açılmaktan kurtulmaz. 

Mevcut meralarımız, fazla hayvan sayısı ve mera 
besiciliğinin sürüp gitmesi nedeniyle kazınıp durur. 
Erozyon ve toprak taşınması durdurulamaz. 

Bu bakımdan, tarımsal üretim artış hızlan tespit 
edilirken, tarım üretim birleşiminin unsurlarını ve bir
birlerine etkilerini ve yurt koşullarında husule geti
receği değişiklikleri de iyice etüt etmelidir. Örneğin, 
bitkisel ürünler üretim artış hızları üç plan döneminde 
(Tablo - 158'de gösterildiği üzere) % 4,3 - 3,9 ve 3,7 
olmuştur. 

Hayvancılık % 2,6 - 4,0 - 4,7; 
Orman ürünleri % 7 - 6,4 ve 6; 
Su ürünleri artış hızları ise % 6 - 6,3 ve 7,4 ol

muştur. 
Dördüncü Plan döneminde tarımsal üretim hedef

lerinde, (Tablo - 162) bitkisele % 5, hayvan ürünle
rine % 6,2, orman ürünlerine % 7,4, su ürünlerine 
ise % 7,7 artış hızları sağlanması düşünülmüştür ki, 
kanaatimce bu dönemdeki su ürünleri üretim hedefi 
azdır. Tarım sektöründe verimi artırmak için üretim 
teknolojisine göre, tabii Türkiye'mizde ilk önce su
lama alanlarının artırılması gereklidir kanısındayım. 

Bence tarımsal makine, traktör, mibzer, biçerdö-
ğer gibi girdilerin 1978 yılındaki seviyesi Dördüncü 
Plan döneminde de her yıl aynı tutulup, sadece sula
ma alanlarının artırılmasına gidilmesi de tarım üre
tim artış hızını sağlayacaktır. (Tablo 4 ve Tablo 159) 
Bu sulama projelerini öyle seçmelidir ki, hem sulama 
alanları, hem balık üretimi bakımından yararlı olsun. 
Zira Türkiye'mizde öyle dere, çay, ırmak, nehirleri
miz vardır ki, yapılacak bent, set piriz tesisi, gölet, 
baraj gibi, tesislerin göllerinde dahi, oluşturulacak 
göllerle milyonlarca ton sazan, alabalık, tatlısu lev
reği gibi balıkların üretilmesi içten bile değildir. Bu 
herkesin bildiği şeylerdir. Kaldı ki, Köy İşleri Bakan
lığı tarafından hazırlanmış olan sadece Özalp Köy -
Kent bölgesinde 35 tane gölet programlanmıştır. Za
ten traktör parkı gereksinmenin üzerinde bir rakama 
erişmiştir. Tarımsal makine girdileri için yapılacak şey 
bu parkı gerek amaç dışı çalıştırmamak, gerekse atıl 
kapasite olarak bırakmamak olmalıdır, optima1 kul
lanıp sağlanmalıdır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerine yaygınlık sağlayıp, 
her kooperatif için 16 veya 18 adet traktörlük bir 

I ekipman sağlamak, biçerdöğer ve. mibzerleri de yete-
siye eklemek, bu ekipmanın ve yöredeki kişiltre ait 
traktörleri de içine alarak Zirai Donatım Kurumu ha
ricinde birer bakım onarım atölyeleri açmak daha 
yararlı olacaktır kanısındayım. Böyle atölyeler her 
bucak ve kasabalarda birer tane açılırsa ve Tarım Kre
di Kooperatifleri de kurulursa bucaklarda 377, kasa
balarda 694 adet olmak üzere 1 067 adet köy - kent 
çekirdeği kendiliğinden kurulmuş olur. 

Özetlersek : Tarımda verimi artırmak için sulama
ya ve tabii su ürünlerine sulama tesislerine önem ve
rip, tarım kredi kooperatiflerini artırmayı ve tarım 
alet ve makineleri için öncelikle bucak ve kasabalarda 
tarım alet bakım ve onarım atölyelerini kurmak ge
rekir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri de yurt düzeyinde denge
li şekilde geliştirilmeli ve yenileri oluşturulmalıdır. Zi
ra şimdiye kadar 24 tane olan Devlet Üretme Çiftlik
lerinden ancak Alpaslan, Ceylanpınar ve Sivas'ın Ulaş 
ilçesinde Doğu ve Batıyı Orta Anadolu'yu ayıran yer
de olmak üzere, ancak üç adedi Doğudadır. 

Ayrıca et kombinaları sadece modern mezbaha ol
maktan kurtarılmalı, et mamullerine yönelik çalışma
lar da hızlandırılmalıdır, yani esasta Et - Balık Kuru
mu olduğu bilincine ve işlevine kavuşturulmalı, balık 
pazarlama ve yeterli et ve balık toplama olanaklarına 
da kavuşturulmalıdır. 

I Toprak Mahsulleri Ofisi de, önce bölgelerinin bir 
I yerinde, sonra da her il içinde veya il sınırları içe

risinde un, makarna, irmik, ekmek, peksimet, bisküvit, 
sandviç, bulgur kırma makineleri yapmalıdır. Zira 
buğdayı satar, halbuki buğdayın küspesini fabrika-

I tör alır, buğdayın fiyatından fazlasına köylüye satar. 
Olmaz böyle şey. 

Mısır ve patatese taban fiyatı uygulanmalıdır. Pi-
I rinç, arpa, yağlı tohum taban fiyatları gözden geçi-
I rilm elidir. 

Orman ürünlerinin dışsatım olarak düşünülmesi 
I de gereksizdir. Zaten iç tüketime yetmemektedir. 150 
I milyon dışsatım sağlanması zaten bir şey ifade etme

mektedir. 
I Hayvancılık kredileri üreticiye dönük olarak yön

lendirilmelidir. Tarım alet ve makinelerinin önce op-
I timal mal kullanımı sağlanmalıdır. Sulama alanlarım 
I çoğaltıcı yatırımlara, iç sular balıkçılığını artırmayı 
I hedef alan bir yöntem uygulanmalıdır. Hayvancılıkta 

damızlık ve hayvan yemini hedef alan kredi yönlen
dirilmesi yapılmalıdır. 1 milyar 771 milyon dışalımın 

I % 85'ini damızlık hayvanlar teşkil etmektedir. Da-
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rruzlık hayvan temini konusunu sömürü ve soyguncu
luk çetelerinin elinden kurtarıcı düzenlemelere gidil
melidir. 

Bu söylediklerime göre, tarım sektörü yatırımla
rında görülen tarımsal traktör, makine, ekipman için 
konmuş olan % 38 oranındaki payın % 20'ye düşü
rülerek % 18'inin su ve toprak kaynaklarının gelişti
rilmesi ile su ürünlerine aktarılmasını önermekteyim. 
(ki sayfa 385'teki Tablo 135 ve sayfa 616'daki Tablo 
164'de) gösterilen rakamlar için bir önerge takdim 
ettim. 

Enerji konusunda benim söyleyeceklerim şunlar : 
Enerji üretiminin olduğu yer ve yöresinde enerji 

tüketimini de yapmayı planlanmalıdır. Doğu ve Gü
neydoğudaki enerji üretim kaynaklarını ele almalıdır. 
Bunlardan öncelikle su kaynaklarını ve sonra da kö
mür kaynaklarını harekete geçirmelidir. Yıllarca ya
pılan hidroelektrik barajlarından 24 adedi hep Batıda 
yapılmış, ancak 25 nci olan Keban Doğuda ele alın
mıştır. Keban yapılırken enterkonnekte sistem gelişti
rilmiş, Doğu Anadolu da bundan yararlanacak den
miş, sonra da Keban enerjisini Batıda yapılması sür
dürülen fabrikalar çekmiştir. Doğu ve Güneydoğu'nun 
il ve ilçeleri bile elektriğe kavuşamamıştır. Halen Van 
ve Hakkâri elektrik alamamıştır. 11 259 köye elektrik 
verilmiş ise de, Doğu ve Güneydoğudakilerin sayısı 
ancak 1 100 adettir. Üretilen elektriği yöresinde tüket
meye önem verilmelidir, bunun için de elektrik tü
ketim tesislerini de o yörede yapmalıdır. Heyhat ki, 
(Sayfa 746 Tablo 215'te) yapılması gösterilen santral-
ların çoğu da Batıdadır. 

Karayolu ulaşımcılığında kitle, yolcu ve yük taşı
macılığına önem verilmelidir. Bu bakımdan, önce ek
sik olduğu görülen Devlet Demiryollarından Çerikli, 
Sungurlu, Alaca, Çekerek, Yıldızeli demiryolu yapıl
malıdır. Sonra da, Polatlı - Afyonkarahisar, Polatlı -
Konya ve Sungurlu - Çankırı demiryolu hatlarını yap
malı. 

Deniz ticaret filosunun yolcu ve yük artırmak, iç 
göllerdeki deniz taşıt işlerine de önem vermelidir. 

Karayolu taşımacılığında Doğu ve Güneydoğunun 
eksik yol kapasitesini yükseltici yatırımlara yöneltil
meli ve ayrıca Doğu ve Güneydoğuda Güney, Kuzey 
akslarındaki ulaştırmayı sağlayacak karayolları ağını 
tamamlayıcı yollar yapılmalıdır. Bu yollar yapılma
dan iki şeritli yol yapımına gayret göstermek gerek
siz bir çabadır. 

Başka bir konu : 
Kamu ve özel kesim yatırımlarının toplam sabit I 

sermaye yatırımları içindeki paylarına bir göz ata- | 
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•lım : (Sayfa 51, Tablo 26'da) kamu yatırım payı Bi
rine^ Plan döneminde % 53,6, İkinci Plan döneminde 
% 52,9, Üçüncü Plan döneminde % 51,1 olmuştur. 
Özel kesim yatırım paylan ise, sırasıyla 46,4 - 47,1 
ve 48,9 olmuştur. Özel kesim yatırımları, plan disip
lininden uzak bir anlayışla istediği yerde ve istediği 
sektörde yapılmış olup, Devlet Planlama Teşkilatının 
yönlendirici önerilerine bile önem vermiş değildir. 
Bu şekilde bir yatırım sürdüğü ve sürdürüldüğü tak
dirde, Türkiye'de dengeli bir kalkınma sağlanması 
olanaksızdır. 

Bu bakımdan, yeni özel kesim yatırım destekleme
lerini azaltıp, Devlet girişimciliği yoluyla kamu kesim 
yatırımlarını artırıcı bir yönelime girilmelidir. Başlan
mış özel kesim yatırımları da süratle bitirilmelidir. 
Dördüncü Plan döneminde özel kesim sabit sermaye 
yatırımı oranım azaltmalıdır. Ayrıca, kamu kesimi 
yatırımları artırılırken bunları yurt düzeyinde denge
li bir şekilde yörelerin gereksinmelerini giderici ola
rak yapılması da sağlanmalıdır. Ancak, Dördüncü Plan 
döneminde bu şekilde bir yatırım uygulaması yapıla
bileceğinden kuşkumuz vardır. Şöyle ki : 

Geçen yıllardan başlamış ve yapımı süregelen pro
je demeti dağılımını gözden geçirdiğimizde; (Sayfa 
65 Tablo 32); bu tabloda görülüyor ki, 1963 yılından 
önce başlamış olan dört proje var tutarı 746 milyar 
lira ve 241 milyar lirası harcanmış. 1963 yılında 16 
proje, tutarı, 9,062 milyar; ancak harcanan üç milyar 
255 milyon. 1964'de 23 proje, tutarı 8 milyar 516 mil
yon; harcanan üç milyar 109 milyon. 1965'de 54 pro
je, tutarı 8 milyar 757 milyon ve ancak harcanan üç 
milyar 497 milyon ve nihayet, (Tabloyu tabii sizler de 
tetkik edebilirsiniz) 1978 yılında 2 281 proje var, tu
tarı 203,963 milyar ve harcanan 5 milyar 887 milyon 
Türk lirası olup önlerinizdeki kitapta yazılı olduğu 
üzere, bu proje demeti listesine göre, toplam 9 345 
adet proje için halihazırda 330 milyar dış sermaye ve 
201 milyar da iç harcamaya gereksinme vardır. Bu 
projelerin öngördüğü inşaatlar bitirileceğine göre, top- '• 
lam 550 milyarlık yatırım yapılıp bittikten sonra an
cak yeni proje ve yatırım olanakları hâsıl olacağı açık
tır. 

15 yıldan beri devam eden proje yatırımlarının eko
nomik duyarlılığının kalıp kalmadığı bir yana, bu iş
lerin ne ölçüde maliyet artırımları ile milletin sırtına 
yüklendikleri ve neden darboğazlara sürüklendiğimiz 
de anlaşılmalıdır. 

Proje demetinin bitiş yıllarına göre dağılımı ise, 
Tablo 3 3'de verilmiştir. Bu 1,241 tirilyon liralık top-
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lam demetinin c/o 20'sinin ise Dördüncü Plan Döne
mi sonrası bitirilerek hizmete sunulması planlanmış
tır, 

Yukarıda, kamu ve özel kesim yatırımlarına top
lam sabit sermaye yatırımları içerisinde paylarını be
lirttikten sonra, yeni özel kesim yatırımlarım destek
lemeyi azaltıp, Devlet girişimciliğini desteklemelidir 
demiştim. Kamu proje yatırım gereksinmesi, yukarı
da söylediğim şekilde olunca Hükümet her olasılık
tan yararlanıp, bu projelerin bitiş sürelerini kısalma
nın çarelerini aramalıdır kanısındayım. 

Ayrıca, bu savımı kuvvetlendirmiş olmak için, şun
ları da söylemeden geçemeyeceğim. Teşvik belgesi al
mış özel sektör projelerinin 1977 yılı sonu itibariyle uy
gulama durumunu inceleyelim. 976 adet 37,2 milyar lira 
tutarında proje bitip işletmeye açılmış; sağoîsunlar. 
2 378 adet 375,3 milyar lira tutarında proje devam et
mekte; 603 adet 42,4 milyar lira tutarındaki proje ip
tal edilmiş; 399 adet 16,3 milyar tutarında proje ger
çekleşmesi beklenmeyen olmak üzere işlem görmüş
tür, yani son iki kalemde gösterilen 702 proje boşuna 
uğraş nedeni olmuştur. Bu şekilde gayri ciddi bir dav
ranışa zaman harcamak bile gereksizdir. 

Yukarıda gösterildiği üzere, devam eden 2 378 adet 
projenin bitirilmesi için krediler devam ettirilip, yeni 
özel kesim projeleri için kredi ve teşvk belgesi veril
memelidir. Birinci Planın stratejisinden bahsedildiği üze
re, Üçüncü Plan döneminde planlar yapılma safhası 
başlaması gerektiği halde, hâlâ başlanmamış olması 
büyük eksikliktir. Dördüncü Plan döneminde bu ek
sikliğin ve ihmalin yerine getirileceğini umutla bekle
yeceğiz. Bölgesel planlamalar başlatılmadığı takdirde, 
bölgelerarası dengesizliğin artmasına önlem alınama
yacaktır. 

Uygulamamn sadece birisi bakımından acı bir den
gesizliği burada belirtmekte yarar görüyorum. Örne
ğin: 10 ve daha çok işçi çalıştıran imalât sanayinin 
1977 yılında sektörel dağılımında en büyük payı Mar
mara Bölgesi almıştır; (Tablo 56.) 

1968 yılında imalat sanayii katma değerinin % 
57,9'unu yaratan Ege ve Marmara Bölgesi, 1974 yı
lında % 66,5'i yaratırken, kişi başına imalat sanayi 
katma değeri 1278 liradan 2078 liraya yükselmiştir; 
çok güzel. Oysa, aynı süre içinde Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'nun toplam içindeki payı c/c 5,5'dan 
% 3,5'a ve kişi basma düşen katma değer de 191 li
radan 181 liraya düşüş göstermiştir. 

Refahı sağlamaya yönelik hizmet yatırımlarında 
bölgelerarası dağılımı, bölgelerarası dengesizliklerin 
saptanmasında önemli bir ölçü olmaktadır. Bölgelere 

göre kişi başına imalat sanayii katma değeri, Tablo 
57'de verilmiştir. Bölgelerarası dengesizlik, Birinci 
Plandan bu yana bir sorun olarak ele alınmış ve den
gesizliklerin giderilmesi için her üç Plan döneminde 
de çeşitli politikaların uygulanması öngörülmüştür. 
Ancak dengesizlikler giderek artmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yöreleri oluşturan 40 ilin 
1963 yılında imalat sanayi katma değerlerindeki payı 
% 13,5 iken, bu oran 1974'de % 7,3'e düşmüştür. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 ilin 
ise, 1963'de 7,8 iken, 1974'de % 4'e düşmüştür; bu 
yıllarda bu bölgede Batman Rafinerisi yapıldığı hal
de. 

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
si dışındaki bütün bölgeler, gelirden nüfusları ora
nında bir pay alırken, toplam hane halklarının % 
14,7'sine sahip bulunan Doğu ve Güneydoğu Anado
lu bölgelerinin gelirin % 9,9'unu aldıkları görülmüş
tür. 

Ayrıca, bu kalkınmada öncelikli yörelere Birinci 
Plan döneminde kamu yatırımlarından verilen pay 
% 30,7, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun payı <% 
19,6. İkinci Plan döneminde bu 40 ile % 28,6. Bu
nun içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolunun pa
yı % 17,1 ve Üçüncü Plan döneminde yine bu illere 
:% 30 olmuştur. Halbuki, bu 40 ilin nüfus payı •% 
44'dür. 

Özel kesimin de bu bölgelere yöneitilmemesi veya 
özel kesimin bu kalkınmada öncelikli yörelere, özel
likle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yatırım yap
mayı tercih etmemesi, dengesizliğin artmasında önem
li nedenlerden olmuştur. Şöyle ki, özel kesim geçtiği
miz üç plan döneminde istanbul ve civarına % 36, 
Bursa'ya % 6, İzmir'e % 8 ve Adana civarına da 
% 13,5 yatırım yapmıştır. Bu kalkınmada öncelikli 
40 ile ise, özel kesim ancak % 12,5 oranında yatırım 
yapmıştır. 

Bunları niçin söylüyorum?.. Tabii bunları sizler 
de biliyorsunuz. Bunları, bizlerin de bildiğimizi öğ
renmiş olmanız için söylüyorum. Bu nedenle Dör
düncü Planda yer almış olan bölge planlamalarının 
yapılması konusunu eften püften ele almış- olmaya-
sımz diye yukarıdaki söylediklerimi tekrarlıyorum. 

Bu konuları izanlarınıza iyice vurgulamış olmak 
için, Tablo 60 ve 61'deki tablo verilerini her hükü
met yetkilisinin izleyerek, bu verileri hareket noktası 
edinmesini istirham ediyorum. 

Tarım sektörü dışında safi yurt içi hâsılanın İs
tanbul Türkiye oranı % 27 dolayındadır. Bu oran 
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İstanbul ilinin sorunlarının bugün ulaştığı ağırlığı da 
temsil etmektedir. 1963 - 1970 döneminde îstanbul 
en çok göç alan il olmuştur % 20,7 oranında. Anka
ra % 12,2, İzmir % 8,5, Edirne % 7,7, Kocaeli 
% 5,5. 

Bu dengesiz yatırımların sonucu, böyle dengesiz 
kentleşme olacaktı. İşte bunun için diyorum ki, kal
kınmada öncelikli yöreler, yeni baştan objektif esaslara 
göre saptanmalıdır. İllerin gelişmişlik göstergeleri ye
ni baştan tespit olunmalıdır. Planın ve yatırımların 
hem kamu, hem de özel kesim, hem de halk kesimi 
için Devlet Planlama Teşkilâtı denetimi, gözetiminde 
yapılacağı kabul olunmalıdır, hatta plan emredici ol
malıdır. 

Neden özel kesimi Özendirici? Anayasadaki eşit
lik ilkesinden ne haber?.. Bölgesel planlama yapılma
sı ve kalkınmada öncelikli yöre illerinin sektör gös
tergelerini eşitleyici yönde yatırımların ayarlanacağı, 
Planda somut deyimlerle pekiştirilmelidir. Bu suretle, 
coğrafi baza oturtulmuş ve yatırımların mekâna gö
re ayarlanması öngörülmüş, gelişmişlik göstergelerine 
göre ayarlanmış ölçütlü planlara ve yatırım program
larıyla kalkınmada öncelikli yörelerin kalkındırılabi-
leceği strateji ve politika olarak benimsenmiş olma
lıdır. 

Banka kredilerinin sektörel dağılımı da önemlidir. 
Türkiye'de sanayi, tarım, küçük sanatlar, konut kre
dilerinin tüm Birinci Plan dönemindeki toplamı 
13 006 000 000 milyon. İkinci Plan döneminde 32 625 
milyar olduğu halde, Üçüncü Plan döneminde 175 
483 milyar liraya yükselmiş olup, bunun sanayiye 
45 643 milyar; tarıma 14 112 milyar, küçük sanatlara 
7 978 milyar, konut için 12 817 milyar lira ve tica
ret kredisi olarak da 80 550 milyar lira kredi veril
miştir. 

Sanayi ve ticaret kredilerinin aynı ekonomik ya
pıda olan aile tabakalarına verildiği düşünülürse; ta
rım, küçük sanatlar ve konut edinme gereksinmesi 
olan insanların nüfus oranlarıyla kredilerden payla
rı hakkında bir fikir edinilebilir. Umuyorum ki, Dör
düncü Plan dönemi, bu dengesizliği de düzeltmiş ol
sun. Bu vurguların somut deyimlerini planlamacılar 
da yazmalıydı. 

Kamu girişimciliği : 
Kamu girişimciliği için önemli yer tutan 28 işlet

meci İktisadi Devlet Teşekkülü ve benzeri kuruluşun 
net zararları son yıllarda artmaya başlamış ve 1973 
yılında 434 milyon lira net kâr ederlerken, 1977 yı
lında 8,9 milyar lira net zarar etmişlerdir. 

i Toplam kamu sanayi yatırımları içerisinde Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin payı, Birinci Plan dönemin
de yüzde 76,7; İkinci Plan döneminde yüzde 79,2 
iken, Üçüncü Plan döneminde yüzde 83,6'ya yüksel
miştir. 

j Bu kadar önemli kuruluşların etkinlik ve verimli
liği üzerinde durularak kaynak yaratma olanaklarını 
artırmaya yönelik yeniden düzenleme çalışmalarına 

I geçilmeli; önemli bir bölümünün satış fiyatlarının ge-
I nellikie politik nedenlerle düşük tutulması sonucunda 

kârlılıkları düşürülmemelidir. 

Kamu girişimlerinin ekonomiye kapasitelerinin al-
J tında katkıda bulunmaları önlenmelidir. Kamu İkti-
I sadi Teşekküllerinin, yani KİT'lerin, kamu sabit ser

maye yatırımları içerisindeki payları Birinci Plan dö
neminde yüzde 34,8, İkinci Planda yüzde 43,8, Üçün
cü Plan döneminde yüzde 50 olmuştur. Lâkin, yuka-

I rıdaki nedenlerle sanayi sektöründe çalışan KİT'ler, 
1977 yılında bu sektörün katma değeri içerisindeki 
yaklaşık yüzde 10 oranında payına sahip bulunmak-

j tadır. (Tablo 94 ve 95 incelenmeye değer). Bu pa-
I yın yükseltilmesi çareleri aranmalı ve uygulanmalıdır. 

Kamu girişimleri kapsamına giren girişimler birbirine 
ve özel şirketlere yaygın ve dağınık biçimde iştirakte 

1 bulunmuşlardır. Yüzde yüz iştirakli 87 kurum, yüz-
I de 80 iştirakli 38 kurum ve yüzde 50'nin altında iş-
I tirakli 111 kuruluş vardır. 
I Böyle, karışık statülü kuruluşlar olmamalı. İleri 

işletmecilik fikirlerine göre çalışarak kaynak yarata
cak ve sağlıklı bir finansman yapısına kavuşması esas 
alınmak suretiyle kamu girişimlerini kurumsal deği
şikliğe yönelik çalışmalar uygulanmaya konulmalı-

I dır. Bir kuş; hem kuş, hem devekuşu olmaz. 

I Tarımda kooperatifleşme : 
(Tarımsal amaçlı kooperatiflerin sayıları tablo 95' 

I te verilmiştir). 
Bu kooperatiflerin her cinsinden, Türkiyemizin 

I her yöresinde dengeli surette kurulmuş olup olma-
j dıkları üzerinde kuşkum vardır. 
I Acaba, Doğu Anadoluda bu kooperatiflerden kaç 

adet vardır bilmek isterim?.. Bu bakımdan, koopera
tiflerin mekânsal dağılımında dengelemeye gitmek, 

I her şeyden önce ele alınacak konu olarak belirmek -
I tedir. Köy - Kent oluşturulacak merkez köyler ve 
I yöresi köylerde bu kooperatiflerin kurulmalarına ön-
I çelik verilmesi ise, kaçınılmaz koşuldur. Bu gibi yö-
I releri ve özellikle Doğu ve Güneydoğu yörelerini şim-. 

diden bilinçlendirme ve örgütlemeye gayret etmeli-
I dir. 
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Sosyal güvenlik kurullarına gelince : 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve 

BAĞ - KUR aynı işlevleri görecek statülere kavuş
turulmalı ve hatta zamanla aynı çatı altında birleş-
tirilmelidir. işlevler bakımından, örneğin; Sosyal Si
gortalar Kurumu hisseli yatırım yapmalı... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz dolmuş
tur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Eğer 
Genel Kurul müsaade ederse 3 - 4 dakika içinde biti
ririm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3 - 4 dakika ben size müsaade edi
yorum efendim, buyurun devam edin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim, sağolasm Başkanım. 

İşlevleri bakımından, örneğin; Sosyal Sigortalar 
Kurumu hisseli yatırım yapmalı, işçilere ikraz yapa
bilmeli, işçi konutlarının yapımına bizzat girişmeli-
dir. Emekli Sandığı da, emeklilere konut kredisi ver
meli, konut inşaat yatırımlarına katılmalı, kendi bi
nalarını da yapmalıdır. BAĞ - KUR hisseli yatırı
ma girişmeli, ikraz yapabilmeli ve konut yapımı için 
bir örgüt oluşturup kendi sigortalılarının konut ve 
işyeri inşaatlarım yapabilmelidir. Meyak ve İyak ku
ruluşları artık fazla geciktirilmemelidir. Tam gün, 
Full - Time Yasası eksik çıkmıştır. Bunu tamamla
mak için mecburi hizmet kanunu ve rotasyon siste
mini de getirmek gereklidir. 

Gerek kentlerde, gerek kırlardaki konut açığını 
kısa sürede gidermek için her türlü yasa ve kuruluş
lar giderilmeli, önlemler alınmalıdır. Kira yasası, ko
nut mülkiyet yasası çıkarılmalıdır. Zira, artık konut 
sorunu çekilmez bir hal almış, birtakım bunalımlar 
yaratmaya başlamıştır. Şöyle ki, kentlerde yaşayan 
ücretliler, ücretlerinin % 25 ilâ % 50'si arasında bir 
oranını konut kirası olarak ayırmakta, böylece baş
ka gereksinmeleri için harcanabilecek aile fonları sı
nırlanmakta, emeğin fiziksel ve ruhsal açıdan sağ
lıklı gelişimini engelleyen olumsuz bir etki yaratıl
maktadır. 

Tüketim harcamaları da yıldan yıla artırılmakla 
birlikte, (Tablo 127 de görüldüğü üzere) gayri safi 
milli hâsıla içindeki pay yüzdesinin düşürülmesi sağ
lanmalıdır. 

Türkiyemizde kamu kesiminde yatırım harcama
larının cari harcamalara oranı, (Tablo 126 da) % 
84 olup, çok düşüktür; yani 84 liralık yatırım için 
100 lira cari harcama yapılmaktadır. Bu oran yük

seltilecek düzenlemelere ve denetlemelere başvurul
malıdır. 

Ayrıca, bankalarımızın şube açtıkları il ve ilçeler
de binalarını ve lojmanlarını yapma zorunluğu geti
rilmelidir. Kira yükselmelerindeki nedenlerden birisi 
de, bankaların kiraladıkları binalar nedeniyle art
maktadır. Lojman yapımları hem konut eksikliğini 
azaltır, hem de o ilçenin imarına ve işgücü yaratıl
masına bir katkı sağlar. Gerekirse bunun için yasa 
çıkarılmalıdır. 

Kuruluş kanunu olmayan Bakanlık ve Bakanlık
lara bağlı kurum ve kuruluşların kuruluş kanunları 
derhal çıkarılmalıdır. Turizm sektöründe, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolunun da kitle turistik tesislerine 
gereksinmesi olduğu kabul olunmalıdır. 

Kentleşme konusunda metropolleşme, oigulaşma 
eğilimini; planın, plancıların dediğinin aksine bozu
cu uygulamalara gidilmeli, uydukentler kurma hede
fi alınmalıdır. Anadoluda da kentlerin teşekkül et
mesi ve dolayısıyla dengeli kentleşme için Ankara 
şehrinin merkez yapılması şu 50 yılda nasıl etkin 
olmuşsa, şimdiden sonra da kentleşmeyi Doğu ve 
Güneydoğu Anadoluya yönlendirmek için Hükümet 
merkezinin, yani Başkentin, örneğin Kayseri'nin Pı
narbaşı yahut Sivas'ın Bedirli ilçesi civarına nakle
dilmesi gerekmektedir. Hatta İstanbul'daki montaj 
fabrikalarını da Anadoluya taşımalıdır. Kent üstü öl
çeklerde arazi kullanma planları yerine, uydukent
ler teşkili ve planlaması yapılmalıdır. 

İdarenin yeniden düzenlenmesi uğraşısına başlar
ken kurumların bünyelerinde olan organizasyon me
tot müdürlüklerini, Başbakanlığa bağlı İdari Reform 
Danışma Kuruluna bağlamalıdır. Buna reorganizas-
yon genel müdürlüğü de denebilir. Ayrıca, hemen 
kurumların bünyelerindeki denetleme kurullarım 
Yüksek Denetleme Kuruluna bağlamalıdır. Bu denet
leme kurulları yine idarelerin bünyesinde kalıp Yük
sek Denetleme Kuruluna bağlı çalışabilirler; sivil sa
vunma örgütleri gibi. 

Kurulacağı bildirilen kamu mühendislik kurumu
nun adı «Devlet Proje Ofisi» de olabilir. 

İnceleyebildiğim tablolar ve okuyabildiğim sayfa
larla ancak bunları söyleyebiliyorum. Zaten zamanı
mın bittiğini de Sayın Başkanım ikaz etti ve beş da
kika da müsaade ettiler. 

Sözlerim bitmiştir; tekrar sizleri saygı ile selam
lar, huzurunuzdan ayrılırım. 

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
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Sayın senatörler; Başkanlığımıza bir önerge veril
miştir, okuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Asgari altı kişi konuştuğundan Planın tümü üze

rindeki görüşmeler için yeterlik önergesi veriyorum. 
Oya sunulmasını arz ederim. 

istanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, konuşmak üzere Sayın 
Ucuzal, buyurunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Feyyat salona 
iki saat evvel geldi. Sayın Ucuzal, ona göre konuşu
nuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Salona 
yeni geldi. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 56 ncı maddesi 
gereğince biliyorsunuz, görüşmelerde altı kişi konuş
tuktan sonra yeterlik önergesi verilebilir. Tüzüğe uy
gundur. 

Aleyhinde konuşmak üzere Sayın Ömer Ucuzal, 
buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değefli arkadaşlarım; 

Yeterlik önergesi aleyhinde konuşmak mecburiye
tindeyiz. 

Türkiye'nin 1979 - 1983 yıllarının kaderini tayin 
eden Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısı hepinizin bil
diği gibi geçen hafta cuma günü arkadaşlarımızın 
ancak bir kısmına tevdi edildi. Araya bayram girdi 
ve çarşamba günü de görüşmeye başlandı. 

Evvelâ işin ehemmiyeti bakımından bu meselenin 
İçtüzüğe dayanılarak «Altı kişi konuştu» diye konuş
manın kesilmesi mümkün değil. Saniyen... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sözcü müsaade ederse önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. 
Bir önerge daha var efendim; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Kişisel konuşma süresinin on dakikayla sınırlan-

dırılmasının oylanmasını arz ederim. 
İstanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Sayın Feyyat?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunun aleyhin

de de söz istiyorum. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Geri alıyo

rum. 
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BAŞKAN — Hayır, geri alınmıştır. 
Sayın senatörler, müzakerelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Kadri Kaplan'da. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Önergeler için 

açıklama yapacağım sonra; şimdi konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Yani Plan üzerindeki önergeler üze

rinde konuşacaksınız. Peki. 
Sayın Münir Daldal, söz sırasını, bir önerge ile 

Sayın Dalokay'a vermiştir. 

Sayın Dalokay buyurunuz. 
Sayın Dalokay, süreniz yarım saattir. Saat: 16,35' 

tir. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Huzurlarınızda ülkemizin önünümüzdeki beş yıl

lık döneminin kaderini çizecek ve toplumumuzun ge
lecekteki siyasi, ekonomik, sosyal hayatına yön ve
recek olan çok önemli bir dokümanı müzakere edi
yoruz. Sınırlı olan zamanımın müsaadesi nispetinde 
hemen kısaca arz edeğim ki, plan anlayışı çerçevesi 
dahilinde bu doküman hakkındaki eleştiri ve görüş
lerimi ifadeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamız, kalkınma ile ilgili olarak vazettiği 

prensiplerle sadece planlı bir kalkınmayı hedef alma
mış, aynı zamanda, kalkınmayı, hür, demokratik ni
zam içinde gerçekleştirilmesini emretmek suretiyle bu 
rejim dışında bir yolla kalkınmayı düşünenlere ve kal
kınmayı demokrasi ve hürriyetin bir alternatifi ola
rak görmek isteyenlere de mani olmak istenmiştir. 

Anayasamızın bu düzenleme ile tayin ettiği mo
del bir karma ekonomi modelidir. Karma ekonomi 
sisteminde kamu ve özel teşebbüs iktisadi ve sosyal 
kalkınma faaliyetlerine aynı şartlar içinde katılma
lıdırlar. Anayasamızın bu modele göre tanzimini -zo
runlu kıldığı plan ise, kamu sektörü için emredici vas
fına karşılık, özel sektör için özendirici, yol gösterici 
bir mahiyet taşır. Ancak, plan ve programların bu 
emredici ve düzenleyici hükümleri hiçbir zaman mer
kezi plan; yani sosyalist kalkınma yöntemi uygulayan 
ülkelerin başvurdukları cebri tatbikatı da ifade et
mez. 

Değerli senatörler; 
İki cilt, 1 200 sayfalık plan dokümanı, Plan Kar

ma Komisyonunda beş gün gibi kısa bir sürede gö
rüşüldü, tamamlandı. Plan taslağı Komisyon üyele
rinin dışında senatör ve milletvekillerine de zamanın
da dağıtılmadı. Bunun anlamı, Komisyon üyelerinin 
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dışında kalan parlamenterlerin bir bakıma plan üze
rindeki konuşma ve tenkit hakkının sınırlandırılması-
dır. Gönül isterdi ki, bu derece önemli bir konu özel
likle Plan Karma Komisyonunda aceleye getirilmesin, 
üzerinde iyice durulsun, en doğrusu bulunsun. Ko
misyonda sadece planın tümü üzerinde görüşüldü, sek
törler ve maddeler üzerinde ayrı ayrı durulmadı. Bu 
bakımdan, teknik manada Plan, Komisyonda görü
şülmüş sayılamaz. Getirilen bu metin Yüksek Planla
ma Kurulunda da sadece 6-7 gün görüşülmüş, Ba
kanlar Kurulunda ise, bu görüşme 3-4 saati geçme
miştir. 

Kamuoyunda tartışılması gereken plan metni halk 
önüne çıkarılmamıştır. 31 Ağustos 1978 günü yayın
lanan ve «Plan özeti» diye Ağustos ayı başında stra
tejiden mahrum olarak hazırlanmış 100 sayfalık ağır
lıkları ve öncelikleri belirlenmemiş bir metin sadeca 
bürokratik kuruluşlara gönderilmiştir. Adet olduğu 
veçhile de uluslararası bir kollegyum da toplanma
mıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın ilk metninin bir ulus
lararası kollegyuma sunulmamasım tenkit eden CHP 
Hükümeti , bu metnin 1976 yılından beri yapılan ça
lışmaların dört ay gibi kısa bir süre içinde değerlen
dirilerek Meclislere sunulduğunu unutmayı tercih et
miştir. 

Bu metni, üzerinde tartışılması imkânı verilmeyen, 
haksız iddialarla Plan Karma Komisyonundan geri 
çekmiş olan yine aynı CHP Hükümeti, 11 ay gibi uzun 
bir sürede elinde örnek bir metin bulunduğu halde 
bizzat kendi tenkit ettiği hatalara düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planı şimdi Senatoda görüşüyoruz. Bu Plan Kar

ma Komisyonda Hükümetten gelmiş olduğu gibi, Yü
ce Meclislerde onaylanırsa, bilinmelidir ki, ülkenin 
hiçbir derdine çare sağlayamayacak, önümüzdeki 
beş yıllık devre sonunda Türkiye nispi olarak fakir
leşmiş olacaktır. Türkiye namerde el açar durumda 
kalacak, iyice IMF'in vesayeti altına girecektir. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli senatörler; 
Bu plan gerçekçi ve samimi değildir. Bu plan, dü

zen değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu planın hedef
lerine ulaşması da mümkün değildir. Bu plan, kay
nakların verimli kullanılması yerine, politik amaçla
ra çarçur edilmesine sebep olacaktır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Plan ortalama % 8 kalkınma hızı öngörmüş. Bu 
kalkınma hızına ulaşılamayacağını planı hazırlayan
lar da bilmektedir. 

Bu plam hazırlatanlar Milleti daha bir süre kandı-
rabileceklerini zannediyorlarsa, bu gaflettir^ Milleti 
tanımamaktır. 

Burada Hükümetin samimiyetsizliğine yüzlerce mi
sal vermek mümkündür. Daha dün söylediklerini, her 
sahada olduğu gibi, bu konuda da unutmuşa benzi
yorlar. 

Bu Hükümetin hazırladığı 1978 programını ele 
alalım: 

Burada 1978 yılında kalkınma hızının j % 6,1 ola
cağı öngörülmüş; program 1978 Şubatında hazırlat-
tırılmıştır, şimdi aradan 6 - 7 ay geçtikten sonra ha
zırlanan Plan taslağında kalkınma hızını % 2,7 ola
rak düzeltmişler. Bu dahi gerçekçi değil. 1977 rakam
ları küçültülüp 1978 rakamları şişirilerek bulunmuş. 
Gerçek, bu dönemdeki büyüme hızının %1,5 civarın
da olacağıdır. 

Nüfusumuzun yılda 2,2 oranda arttığı gözönüne 
alınırsa, bu sene ülkeye hiçbir şey katılmamış demek
tir. Bu sonuca bilinerek, istenerek ulaşılmıştır. An
cak, «Bu düşük büyüme hızı IMF'nin telkiniyle mi 
olmuştur acaba?...» gibi bir soru akla geliyor. 

Plan taslağında öngörülen kalkınma hızına da bu 
tutumla, bu zihniyetle ulaşılamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne hazin tecellidir ki, «Memleketi borçlandırıyor

sunuz. IMF'ye teslim oldunuz» deyip duran zama
nın muhalefeti ve bugünün iktidarı, asıl kendisi, hem 
de olup bitenleri milletten gizlemek suretiyle IMF' 
nin emri altına girmiş ve kredi bulmak için de ülke 
ülke dolaşıp, inmedik hava alanı, yanaşmadık liman, 
çalmadık kapı bırakmamaktadır. Birkaç milyon do
lar borç vaadi alındığında da TRT ve Hükümet yet
kilileri tarafından allanıp pullanıp büyük başarı ola
rak gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Basından öğreniyoruz ki, IMF'ye yazdıkları şu 
«Niyet mektubu» nda söz vermişler; «Bu yıl fiyat 
artışlarını % 20 civarında tutacağız» demişler. «Ta
ban fiyatlarını düşük tutacağız» demişler; daha neler
de neler. 

Plan çalışmalarında ise, fiyat artışının % 30 ci
varında kalacağı öngörülmüş. Halbuki fiyat artışla
rı toptan eşya fiyat endeksinde şimdiden % 50'yi 
geçti ve tüketici endeksinde ise, % 80'e ulaştı. Yıl 
sonuna kadar artık ne olacağı bilinmez. Bunu, pi
yasayı ve yumurta fiyatını bilmeyen Maliye Bakanı
mız bile bilmiyor. 

Değerli senatörler; 
3 - 5 ay sonrasını bile tahmin edemeyen bir Hü

kümete, onun getirdiği planın samimiliğine nasıl ina-
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nılır?... Her gün fikir değiştiren böyle bir heyetin, 5 
yıl sonrasını doğru tahmin ettiğine nasıl inanılır?... 
Nasıl beklenir?... 

Plan taslağı okunduğunda görülür ki, aşırı devlet-
leştirmeci bir zihniyetle hazırlanmış; hür teşebbüse 
tahammül yok. Onun hayat damarlarını kesmek için 
hepsi de var bu Planda. 

Oysaki, teşebbüs gücü hızlı kalkınmanın itici bir 
unsurudur. Toplumu yöneten devletin, insanın teşeb
büs gücü faktörünü en verimli şekilde istifadeye arz 
ederek hür teşebbüs nizamını tesis ve idame ettirme
si başlıca görevidir. 

Bu Plan, uygulama imkânı bulursa dönem sonun
da hür teşebbüs kalmayacak, yerini kul teşebbüse 
bırakmış olacaktır. 

Bu Planda, devletleştirmecilikten arta kalanın da 
kooperatiflere bırakıldığını görüyoruz. Planı okuyun
ca sanırsınız ki, kooperatifler bir kamu kuruluşudur. 
Devlet parası kooperatiflere verilecek, Devlet hizme
ti köylüye, çiftçiye kooperatif eliyle dağıtılacak; ih
racatı da, ithalatı da kooperatif yapacak. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Çok güzel. 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Siz vurgunculara da
ğıttınız, biz, kooperatiflere veriyoruz. 

CAHÎT DALOKAY (Devamla) — Tabii, işinize 
gelir, yapsınlar. Kimin vurguncu olduğunu şimdi bu
rada göreceksiniz, onu da arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyelim 
lütfen. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Nasıl vurgun 
vuruyor bu kooperatifler, hangi vurgunculuğu yapı
yor; sizin elinizde hem. 

Bu kooperatif, Anayasamızda teşvik edileceği ifa
de edilen hür kooperatifler, gönüllü kooperatifler de
ğil; bu kooperatif Köy - Kop. modeli siyasi bir koo
peratif. 

Çiftçi, köylü vatandaş kooperatife girmek mec
buriyetinde; aksi halde kredi alamaz, tohumluk ala
maz, tarlasını sulayamaz. Vatandaş böylece koopera
tif ağasının emrinde olacak, sözde denilen köy ağa
sının yerine, kooperatif ağası da kaim olacak. 

Vatandaş köy ağasını, Devlete şikâyet edebiliyor
du, bu imkânı vardı. Bu durumda kooperatif ağası
nı acaba kime şikâyet edecek?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Allaha, 
Allaha. 

CAHlT DALOKAY (Devamla) — Basından öğ
rendiğimize göre, Köy -Kop'un yönetiminde söz sahi
bi olabilmek için, Moskova ve Pekin yanlısı Marksist-

17 . 11 . 1978 O : 2 

ler birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlarmış. Bu 
demektir ki, bu kişiler Marksist usullerle yönetilmeye 
müsait Köy - Kop'ları bunun için ele geçirmeye ça
lışıyorlar, mücadele ediyorlar. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Nereden öğrendin bu 
lafı Dalokay?... 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Akıl verdiniz 
belki siz de onun için. 

Bu demektir ki, bu kişiler, Marksist usullerle yö
netilmeye müsait olan bu mücadele karşısında buna 
karşı Hükümet ne yapıyor?... Çok şeyde olduğu gi
bi, seyirci kalıyor, hatta teşvik ediyor. 

Şimdi soruyoruz: Rejimimizin karakterini tayin 
eden hür gönüllü kooperatifçiliğin el ve renk değiş
tirmesine Hükümet neden, hangi hakla göz yumuyor 
ve bu değişiklik gerçekleştiği takdirde rejimimizin adı 
ne olacak?... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Anayasa 
belirlemiş onu. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Anayasayı iyi 
okuyunuz, okumuyorsunuz. Bir zamanlar müdafaa 
ettiğiniz, şimdi terk ettiğiniz, Anayasayı da okumu
yorsunuz. 

Yalnız tarım kooperatifleri mi?... Diğer koope
ratiflerde de aynı kavga sürdürülüyor. Bakalım bek
lenen nedir?... Bütün kooperatifler ilerici sol dernek
lerin emrinde olacak, muhalefetin kökünü kazımak 
için devlet parasını kullanacak, mesele bu. Misal mi 
istersiniz?... Daha birkaç gün evvel bu Hükümetin 
bizzat getirdiği, arayıp bulduğu Ziraat Bankası Ge
nel Müdürü açıkladı. Haksızlığın, yolsuzluğun bu ka
darına tahammül edememiş demek ki. «Isparta'daki 
Gül Birlik Kooperatifine elma ticareti yapmak için 
300 milyon lira verilsin.» emir bizzat Bakandan. Gül 
Kooperatifinin elma ile armut ile ne işi var diye dü
şünülmesin. Bakanın bu husustaki sözlerine göre mak
sat, elbetteki elma, armut ticareti değil, «Bu pa
ra ile Demirel İsparta'dan sökülüp atılacakmış.» 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İsparta' 
da gül bahçesinin bitişinde elma bahçesi var. Ulu
borlu'da öyle. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — İyi, gül fida
nına elma aşılayın. Zaten her işiniz öyle, ters aşı
lama. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sayın Dalokay'a 
Ucuzal aşısı vuracağız. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Bu olay mün
ferit bir olay değil. Bu oyun; bu Devlet, millet pa
rasının yağma edilişi, partizanca kullanılışı her gün 
tekrarlanıyor. 
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Dört aydan beri Tariş ve benzeri kooperatiflerin 
istihsal ettiği malların tüketiciye intikalinde aracılık 
yapan Köy - Kop'un, bu mallardan piyasada sıkın
tısı çekilenlerini karaborsaya sürmek suretiyle vatan
daşları sömürdüğü, soyduğu bir vakıadır, tşte istedi
ğiniz budur. 

Bugün Hükümetçe müsamaha edilen ve teşvik 
gören bütün bu davranışların, suiistimallerin bir gün 
elbette hesabı sorulacaktır, bu da biline. (AP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — Biz, sizden ne ka
dar hesap sorduysak, siz de bizden o kadar sorarsı
nız. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Soracağız ve 
sorulacak. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
CAHÎT DALOKAY (Devamla) — Elinizde her 

şey var, sorun, bunu defaatle söyledik; çünkü bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay, siz devam edin, 
karşılıklı konuşmayın. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Değerli sena
törler, 

Şibdi kısaca Plamn ekonomik ve sosyal bazı he
deflerine değinmek istiyorum. 

Bu Planda; düzen değiştirmenin ön şartları geti
rilmiş. Bu Plan dönemi sonunda hür demokratik ni
zamdan, sosyalist düzene geçiş mümkün olacak; yani 
kilitli olmadığı iddia edilen şu meşhur kapının tok
mağı artık yavaş yavaş çevrilecek. Planda bu gerçek 
saklanmamış da. 

Bugün artık emredici planlar, merkezi planlar ha
zırlama olanağından bahsediliyor. «Böyle bir plan 
Anayasamızla bağdaşır mı, bağdaşmaz mı?» diye de 
düşünülmüyor. «Önemli olan, olanağın mevcudiyeti; 
ama bu olanak bugünkü siyasi iktidardır, bu da bi
linsin. 

Sözde kurtarılmış bölge ve halk mahkemesi ku
rulduğu, buna sorumluların sorumsuzluk içinde ses
siz kaldıkları bu ülkede; bölücülüğün Ankara du
varlarında boy boy, afiş afiş sergilendiği bu ülkede, el
bette bu olanak da mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Planda özel sektöre tahammülsüzlük vardır. Top

lam yatırımların % 7'sinin kamu, % 43'ünün de özel 
sektör eliyle yapılacağı öngörülmüş. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — Çok 
bile vermişler. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Uyguladığı
mız üç plan döneminde kamu sektörünün artık bili

nen sebeplerden plan hedeflerinin gerisinde kalırken, 
özel kesimin hedefi aşmış olduğu gerçeği gözden uzak 
tutulmuştur. 

Bu Planda, Kamu İktisadi Teşebbüslerine taşıya
bileceklerinden fazla yük yüklenmiş olduğunu görü
yoruz. Bugün KİT'lerin kaynak israf etmeleri, kal
dırabileceklerinden fazla yatırıma teşebbüs etmeleri, 
ekonomiyi darboğaza itmiştir. Şimdi alınacak tedbir
lerle, KİT'lerin verimliliğinin sağlanacağını okuyoruz. 
KİT'ler zaten yıllardır deneme tahtasına döndü. Dün 
sektör holdingleri kurulacaktı, bugün «Sektör kurum
ları kurulacak ve öz yönetim uygulanacak.» deni
yor. Nereden çıktı bu öz yönetim demeyin; Yugos
lavya'da iyi netice veriyormuş da, ondan esinlenmiş 
olunsa gerek... 

VELİ UYAR (Yozgat) — Bir şeyler öğrendiniz 
yani. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Gittiniz, öğ
rendiniz Yugoslavya'da. 

Plana göre 1978 yılında KİT'lerin 8 milyar 875 
milyon lira ek finansmana ihtiyaç duyacağı hesap
lanmış. Halbuki, daha şimdiden KİT finansman açı
ğı 50 milyarı aştı. Böyle tahmin hatası yapılırken 
hangi hedefe ulaşılabilir?... 

Değerli senatörler; 
Planda kamu tasarruf oranı da yüksek tutulmuş

tur. Öngörülen marjinal oran 35,1'dir. Bu oranın 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında % 12 ola
rak gerçekleştiği gözönüne alınırsa, şimdi ne kadar 
yüksek tutulduğu anlaşılır. 

Gerçekten vatandaşın eline geçecek 100 liranın 
35,1 'nin tasarruf edilebileceğini kabul etmek, bugü
nün şartlarında hayalperestlikten ileriye geçemez. 

Bu oran nasıl sağlanabilecektir, daha ne kadar 
vergi getirilecektir. Vatandaşın cebinden daha ne ka
dar parası zorla çekip alınacaktır?... Bu sorular ce
vapsızdır. 

Bilinsin ki, vatandaşın vergi ödeyecek hali kalma
dı, devalüasyon, enflasyon ne varsa aldı götürdü. Bu
na rağmen, malûm fikra misali, vatandaş sokaklarda 
vur patlasın çal oynasın eğlenmiyor. O halde, daha 
vergi alabiliriz diye düşünebilir bu Hükümet; o za
man bir diyeceğimiz kalmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Rakıya % 60 
zam. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Değerli sena
törler; 

Planda, ihracatın 1988 yılında 5 milyar 400 mil
yon dolara yükseleceği düşünülmüş. Şüphesiz gönül 
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çok daha fazlasını arzu ediyor; ama bunu dahi sağ
layacak üretim artışı yok, teşvik yok. Buna muka
bil ihracatın politik amaçla kumlan kooperatiflerle 
yapılacağı öngörülmüş. 

İhracat bir ihtisas işidir, düzensiz kooperatiflerle 
belki şu dışsatım dedikleri yapılır; ama ihracat yapı
lamaz. 

Turizm gelirlerine ait tahminler de diğerleri gibi 
gerçekçi değil. Gelirler şişirilirken, giderler daraltıl
mış. 1978 yılında 65 milyon dolar olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilen net turizm geliri 1983'te yedi mis
li olarak 468 milyon dolara yükseleceği Planda ön
görülmüş. Bunun için elle tutulur bir tedbir de, ilke 
de yok. Sadece bir arzu ifade edilmiş. 

Planda iç turizm talebinin mevcut kapasite ile kar
şılanamadığı, bu yüzden de yurt dışında tatillerini ge
çiren Türk vatandaşlarının sayısının arttığı belirlen
miş. Şimdi, yurt dışına çıkışlar kısıtlandığına göre, 
iç turizme yetmeyen yatak kapasitesi artacağı ifade 
edilen turizm talebini nasıl karşılayacaktır?... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Çadırlar 
var Kızılay'ın. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Planda öngö
rülen % 80'lik yatak kapasitesi artışı için özel teşvik 
gerekmez mi?... Turizm gelirlerinin nispeten yüksek 
tutulmasını kâğıt üzerinde sağlayan başka bir husus 
da turizm giderlerinin düşük tutulmasıdır. 

Kabul edilen varsayıma göre, yurt dışına çıkan 
vatandaş başına harcama 1977'de 173,7 dolar iken, 
bu nispet 1983'te 115 dolara inecektir. Bunu gerçekçi 
kabul etmek mümkün mü?... Dış ülkelerdeki fiyat
ların % 50 olarak düşeceği mi kabul edilmiş acaba?... 
Hükümet, böyle dolambaçlı yoldan söyleyeceğine, 
«Artık yurt dışına bakanlardan, bu Hükümet üyele
rinden, Başbakandan gayri kimseyi göndermeyece
ğim.» deseydi daha dürüst olmaz mıydı?... 

Bu Planın hedeflerindeki tutarsızlıkları sayıp dök
mek için saatler yetişmez. Bu Plan, tehlikeli bir ge
lişme olarak gördüğümüz dış ticaretin, iç ticaretin, 
bankacılığın Devlet kontroluna alınmasını emrediyor. 
Bankacılığın şimdilik sadece sıkı bir şekilde kontrolü 
söz konusu. Özel bankaların kaynaklarının şimdilik 
bir kısmı kamuya aktarılacak, özel kesime verilecek 
kredi sınırlanacak. Burada da özel kesimi hür teşeb
büs olmaktan çıkarıp, iktidarın emrine vermek gay
retleri görülüyor. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bitirmeden önce bu Plan üzerindeki ten

kit ve düşüncelerimi şöyle toparlamak isterim: 

Ecevit Hükümeti gelir gelmez, Bütçe Komisyonu
nun önünde bulunan Demirel Planını birtakım mes
netsiz, geçersiz iddialarla geri çekmiş, Türkiye 1978 
yılını plansız geçirmiştir. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Daha önce de plan
sız geçirmişti. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — İddiaların ba
şında teknik yetersizlik vardı. 11 ayda bir plan ha-
zırlayamayan Ecevit Hükümeti, Dördüncü Planın ilk 
metni için yaptığı iddiaları bizzat kendisi çürütmüş 
durumdadır. Zira bu Hükümet tenkit ettiği ve De
mirel Hükümetinin kullandığı aynı modeli alıp kul
lanmıştır. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Daha niye tenkit 
ediyorsun?... 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Dikkat buyu
runuz, izah edeceğim. 

Bu modelin 130 adet çözümü vardır; plandan an
layanlar dinlesinler. Bu çözümler arasından Hükü
met yine ilk planda seçilen A - 4 - 54 alternatifini seç
miştir. 

Madem teknik yetersizlik vardı, ne diye ay
nısını aldınız?... Aynısını aldığınız anlaşılmasın diye 
de 1976 rakamlarını alıp, uydurma deflatörlerle çar
parak 1978 yılının henüz kesinleşmemiş rakamları
na getirdiniz. Hayali kaynaklar gösterip, savurgan 
harcama hedefleri verdiniz, stratejiden mahrum bir 
plan taslağı yazdınız. Stratejide islim arkadan gelsin 
misali, sonradan Ecevit'in kaleminden yayınlandı. 
Planı kamuoyundan kaçırdınız, uydurma bir özeti 
ortaya sundunuz; 1 200 sayfalık Planı ise, zamanın
da üyelerin eline bile ulaştıramadınız. 

Makro hedeflerle, sektör hedefleri arasında ne
den tutarlılık sağlamadınız?... Harp sanayiini neden 
plan metninden çıkardınız?... Alt sektörlerin yatırım 
hedeflerini niçin üretim hedeflerine göre vermediniz 
ve sektörlerarası tutarlılık çalışmalarını yapmadınız?... 
Bu mu teknik yeterlilik; ama dikkatleri bu teknik 
geçersizliklere çekip, tedbirler bölümüyle sosyalist 
uygulama getirmeyi şimdi güden Devletleştirmeçilik, 
halk sektörü, kooperatifçilik ve KİT diktatörlüğünü 
ve öz yönetim safsatalarını gizlemeye çalıştınız. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Adalet Partisi, elbetteki bunca yıllık tecrübesi, 
eserleri ve hür demokratik nizama olan inanç ve bağ
lılığı ile bütün bunlar karşısında sessiz kalamaz, kal
mayacaktır da. 

Değerli senatörler; 
Bu Planda öngörülen % 8 kalkınma hızının bu 

iktidarla, bu zihniyetle sağlanmasının mümkün ola-
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mayacağı aşikârdır. Tutarsızlıklarla, çelişkilerle dolu 
olan bu Plan hayalcilerin hayal mahsulüdür. Şairin 
gene bizzat kendisi ne demiş, «Aldanma ki şair sözü, 
elbette yalandır^» 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Efendim, söz sı
rası Sayın Macit Zeren'in, yerini Kâzım Karaağaçlı-
oğlu'na vermiştir. 

Sayın Zeren... Yok. 
Sayın Karaağaçlıoğlu... Yok. Sayın Kemal Can-

türk buyurunuz efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Silin ikisini de. 
BAŞKAN — Sırasından düşüyorum efendim. 
VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım, ol

mayanları silmek lâzım. 
BAŞKAN — Tabii öyle olması lâzım. Henüz bir 

uygulama yapmadık; ama. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yok, 

yok kaybetmez, konuşsunlar. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cantürk. 

KEMAL CANTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında 
görüşlerimi Yüce Senatoya sunmak için söz almış 
bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan evvel hepini
zi saygılarımla selamlarım. 

Konuşmamı şu sıra dahilinde sürdüreceğim: 
Genel bir girişten sonra: 
Bir; Dördüncü Planda fertler. 
îki; memleketimizin bir kısım temel sorunları. 
Üç; topluma ekonomik ve sosyal açıdan kazan

dıracakları bakımından değerlendirilmesini müteakip, 
Planın politika ve ilkeleri üzerinde duracağım. 

Hepinizin bildiği gibi, ekonomik bakımdan geliş
mişlik düzeyine varamamış milletlerin en önemli so
runlarından biri, ekonomik kalkınmalarını sürdürmek 
ve tamamlamaktır. Ekonomik kalkınmayı sağlamak 
için başvurulan yollardan, yöntemlerden birisi ve ge
nellikle en geçerli olarak kabul edileni de şüphesiz 
plan yapmak ve bunu uygulamaktır. Plan, ekonomik 
kalkınma için gereken maddi ve manevi bütün kay
nak, imkân ve vasıtaları optimal bir düzeyde kullan
ma düzenini ve disiplinini belirleyerek birbirini takip 
eden zaman bölümleri içerisinde toplumun hayat se
viyesini artırmayı amaçlar. Başka bir deyimle, plan
ların gayesi, toplumun gerçek gelir düzeyinin yüksel
tilmesi ve gelir dağılımının sosyal adalet ölçüleri içe

risinde dengeli bir şekilde sağlanabilmesidir. Bunun 
doğal sonucu olarak da fertler bakımından planın 
önemi, hayat seviyelerinde nitelik ve nicelik itibariy
le belli zaman süreçlerinde ne miktarda ve ne şekil
de iyileşme sağlayabileceği hususunda ortaya çıkar. 

Bir plan uygulamaya konulacağı zaman kişiler, 
planda şu iki sualin cevbını aramaya çalışırlar: 

Evvela, hayat seviyesiyle ilgili olarak kendileri
nin ve bakmakla mükellef oldukları kimselerin ihti
yaçlarını karşılamak için sarf etmek mecburiyetinde 
bulundukları gelirlerinde hakikatte ne kadarlık bir 
artma olacaktır?... 

İkinci olarak da, hayat seviyelerinin niteliği bakı
mından, plan uygulama dönemi sonunda yaşama şart
larında ne gibi iyileşmeler meydan gelecektir?... Yani 
ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, resmi makamlarla iliş
kilerde ve diğer sahalarda koşullar ne miktarda iyi
leşecektir?... Başka bir deyimle, köyden ilçesine, iline 
gidip gelmede koşullar daha kolaylaşacak mıdır?... 
Hasta olduğunda doktor, ilaç ve gerektiğinde hastane
de yer bulabilmek hususunda güçlükler devam edecek 
midir?... Çocuğunu okutabilmekte şartlar iyileşebile
cek midir?... Devlet dairesinde işleri süratle görülebi
lecek midir?... Kişiler buna benzer daha bir yığın 
sualin cevabını bulmak isteyeceklerdir. 

Dördüncü Planın fertlerle ilgili olarak bu iki açı
dan incelenmesinde, bunlardan birincisine, yani plan 
dönemi sonunda kişilerin gerçek gelirlerinde ne gibi 
bir artma olacağı hususuna cevap bulmak kolaydır. 
Şöyle ki: Plana göre kalkınma hızı % 8 olacaktır. 
1978 yılında 1 trilyon 145 milyar liraya ulaşacak olan 
gayri safi milli hâsıla, 1983 yılı sonunda 1 trilyon 682 
milyar liraya erişecektir. 

Kişi başına düşen gelire gelince: 1978 yılında 
26 796 lir olan bu gelir, her yıl % 5,7 artarak 1983 
yılında 35 275 liraya yükselecektir. Böylece, plan 
döneminde kişilerin gerçek gelirinde bugünkü fiyat
lara göre toplam 8 479 liralık bir fazlalık olacak
tır. 

Bilindiği üzere, kişi başına gelir kavramı toplu
mun gelir düzeyini ifade etmek için kullanılan bir 
ölçüdür. Bu ölçü, ulusların gelirlerinin mukayese
sinde ve toplumların bireylerinin gelir durumunu ve 
bundaki gelişmeleri belirtmede ölçü olarak ele alınır. 
Bu itibarla, Dördüncü Planda yer alan bu hedefi, ge
çen Plan dönemindeki hedef ve uygulama sonucuyla 
birlikte mütalaa ederek değerlendirmemizde yarar 
vardır. 
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1977 fiyatlarına göre, Üçüncü Planda kişi başına 
gelir 13 361 liradan 17 447 liraya yükseltilecek, böy
lece beş yılda 3 086 liralık bir artış sağlanacaktır. 
1978 programına göre, kişi başına gelir 1977 sonun
da 19 546 lira olmuş, böylece gelir artışı 3 086 lira 
değil 5 185 liraya varmıştır. Bu itibarla, Dördüncü 
Planda, beş yıl içinde 8 479 liralık fazlalık, 1977 fi
yatlarına göre 6 640 liraya tekabül ettiğine nazaran, 
kişi başına gelir artışı hedefini makul saymak gerek. 

Planın, fertlerin hayat seviyelerinde nitelik bakı
mından yapacağı iyileşmenin incelenmesi, işin mahi
yeti icabı kabil değildir. Çünkü, bu iyileşmeler yapı
lacak yatırımlara ve uygulanacak önlemlere bağlıdır. 
Oysa ki, planda yatırım projeleri ve önlemler yer ala
mazlar. Önlemler yerine daha çok bunların dayandığı 
politikalar ve ilkeler planlarda belirlenir. 

Bizim plan sistemimiz iki aşamalıdır. 
Birinci aşama, Planın kendisi; ikinci aşama da 

yıllık programlardır. Evvelâ plan yapılır, planda iç 
ve dış kaynaklar belirlenir ve bunlardan toplumun 
ekonomik ve sosyal bölümlerine, yani sektörlerine ne 
miktarda pay ayrılacağı kararlaştırılır. 

Ayrıca, ülkenin sosyal ve ekonomik hayatının iyi
leşmesi için gerekli ortamın, optimal koşullarının de
vamının daha da iyileşmesini sağlamak üzere; takibi 
gereken ilkeler, hedefler ve bunların dayandığı poli
tikalar belirlenir. 

Bilindiği gibi, plandan sonra yıllık programlar yü
rürlüğe konur. Bu programlarda, ait oldukları yılda 
yapılacak bütün yatırımların projeleri ve ekonomik 
ortamı iyiye götürecek önlemler ve bunların dayana
ğı olan politikalar teker teker gösterilir. 

tşte, o zaman, nereye, ne zaman, hangi hizmetin 
ve yatırımın götürülebileceği ve yapılacağı anlaşılabi
lir veya vatandaşlar yaşadıkları yörelere göre, ne gibi 
hizmetlerin geleceğini ve hayat seviyelerinin nasıl iyi
leşeceğini öğrenmiş olurlar. 

Görülüyor ki, sosyal güvenlik dahil tüm hizmetle
rin çoğalması ve iyileşmesinin yaratacağı hayat sevi
yesi değişikliği, fert açısından planla değil, ancak 
programlarla belli olur. 

Şimdi de konuşmamın diğer bölümüne geçece
ğim ve planın memleketimizin temel sorunlarından 
bazıları yönünden kısa değerlendirmesini yapacağım: 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan birçok 
sorunları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

Nüfus sorunları, 
İstihdam sorunları, 
Gelir dağılımı sorunları, 

Eğitim sorunları, 
Sağlık sorunları, -
Yerleşme sorunları; yani kentleşme ve kırsal yer

leşme sorunları, 
Teknoloji ve organizasyon sorunları, 
Kamu yönetimi sorunları, 
Dış ticaret sorunları ve, 
Müşterek pazarla ilişkilerimizden doğan sorun

lar. 
Ben plan değerlemesini; dış ticaret, iç finansman, 

istihdam ve eğitim sorunlarını ele alarak yapacağım. 
Aslında bu sorunlara çözüm bulunduğunda, diğer so
runlar kendiliğinden azalmaya ve sorun olmaktan çık
maya başlarlar. 

Bu itibarla, arz ettiğim 4 sorun üzerinde dura
rak, plan değerlendirmesini özet olarak yapacağım. 
Esasen hepsini yapmama da zaman müsait değil
dir. 

Bu arada, «Ülkemizde enflasyon sorunu yok mu
dur?...» diye bir sual akla gelebilir. Şüphesiz enflas
yon ülkemizi kemiren çok önemli parasal bir sorun
dur. Ne var ki, bu sorun aslında plan ve program
dan doğan bir sorun değil, uygulama ile ilgili bir 
sorundur... Çünkü, bütün plan ve programlarda buna 
meydan vermeyecek ve bunu önleyecek tedbirler ya
zılıdır. Fakat, bunlar maalesef yeterince uygulana
madığı için bu korkunç sorunla ülkemiz hâlâ karşı 
karşıyadır. 

Bu itibarla, bu sorunla ilgili olarak plan değerlen
dirmesi yapmayacağım. 

Şimdi ilk sorun olan dış ticaret sorununu ele alı
yorum. 

Bugün anarşik olaylardan, memleket bütününe kas
teden bölücü faaliyetlerden sonra şüphesiz en önemli 
sorun, dış ticaret sorunudur. Döviz darboğazı olarak 
isimlendirdiğimiz bu sorunun temelinde döviz gelir
lerimizi artırmak yatmaktadır. Bu da bir yandan ih
racatımızı çoğaltmak, bir yandan da turizm, navlun 
ve diğer görünmeyen kalemlerimizi yükseltmekle ka
bil olabilecektir. 

Plana göre, 1979 yılında ihracatımız 2 milyar 750 
milyon dolardan başlayarak, 1983 yılında 4 milyar 
400 milyon dolara yükselecektir. 

Turizm gelirleri ise, 1979'da 315 milyon dolardan 
başlayarak, 1983 yılında 691 milyon dolara varacak
tır. 

Navlun gelir - gider dengesine ait planda herhan
gi bir açıklık veren izahata rastlamadığımdan, (belki 
de görememiş olabilirim), bu faktörün döviz kazandı-
rıcılık yönü hakkında fikir edinemedim. 
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İthalâta gelince; 1979'da 5 milyar dolardan başla
yarak, 1983'te, 7,4 milyara varacağı öngörülmüştür. 

Bu duruma göre, 5 yıl içinde döviz gelirlerimiz
le ithalat ve diğer döviz giderlerimiz arasındaki men
fi farkı kapatmak için, 10 milyar doları program kre
disi ve 5 milyar doları da proje kredisi olmak üzere 
15 milyarlık bir kredi sağlanması gereği ortaya çık
makta ve bunun gerçekleşeceği kabul edilmektedir. 

Aslında, bu miktar kredinin temini kabildir; fa
kat bunun için ekonomik istikrara önem veren ve 
gereken önlemleri zamanında ve süratle almayı amaç
layan bir ekonomi politikası uygulanması şarttır. 

İhracatın artması ve hedeflerine varılması, turizm 
gelirlerinin istenilen düzeye erişmesi de teorik olarak 
kabildir; fakat bunların gerçekleşmesi, hakikaten çok 
disiplinli bir plan uygulanmasını gerektirir. Yani, ya
tırımların zamanında yapılması, iç ve dış finansman 
kaynaklarının en uygun şekilde ve süratle sağlanması 
zorunludur. 

Ayrıca, navlun gelirlerinin artması için her türlü 
gayretin gösterilmesi; 1 milyar dolarlık navlun geliri 
hedef alınarak, deniz ulaşımında büyük bir atılım ya
pılması şarttır. 

ikinci önemli sorun, iç finansman sorunudur. 
Kamu kesiminin; yani bütçeli idarelerin, Kamu 

iktisadi Teşekküllerinin ve mahalli idarelerin beş yıl 
sonunda ilave olarak 1978 fiyatlarıyla 108 milyar Türk 
lirasına ihtiyacı olacaktır. 

Nitekim, beş yılda kamu kesimi toplam 2 trilyon 
497 milyar lira harcayarak, buna mukabil 2 trilyon 
389 milyar lira gelir elde edecek; dolayısıyla 108 mil
yar liralık yeni bir finansman ihtiyacı hissedecektir. 

iç finansmanda sorun, her şeyden önce bu para
nın sağlanmasıdır. Bunun, kısmen vergi kanunlarında 
yapılacak düzeltmelerle kısmen de kamunun ürettiği 
mal ve hizmetlerde yeni fiyat düzenlemeleri yolu ile 
sağlanabilecektir. 

Bütün bu hususlar, Planın maliye politikası bö
lümünde belirtilmiştir. Burada güçlük, uygulamada 
olacaktır. Çünkü, halen hazırlanmış olan vergi kanun 
tasarılarında oldukça önemli sorunlar ve kabulü güç 
hükümler vardır. Bunlara ilaveten yeni bazı vergi dü
zenlemelerini zorunlu kılan tasarıların hazırlanması 
gerekecektir. Çok karmaşık ve ince bir tekniği gerek
tiren vergi tasarılarının arzu edilen düzeyde hazırlan
mış olmamaları halinde, iç finansman sorunu çözüm
lenemez. Bu yüzden Planın uygulanması büyük ölçü
de aksar ve dolayısıyla bundan ekonomik hayatımız 
büyük ölçüde zarar görür. 

Üçüncü önemli sorun istihdam sorunudur, 
Bilindiği gibi istihdam sorunu, işsizlik olarak te

zahür eden ve toplumun içinde devamlı olarak mev
cut bulunan bir hastalıktır. Bu hastalığın belli bir şid
det düzeyini aşması, toplumun bünyesini kemiren ve 
onu tahribe başlayan bir sonuç doğurur. Bu itibârla, 
bütün toplumlarda işsizlik, korku ve endişe yaratan 
bir faktör olarak değerlendirilir ve bununla mücadele 
edilir. Bu itibarla, Planda bu konuya gereken önem 
verilmiştir. Gerçi, buna ayrılan bölüm kısa gibi görü
nürse de, aslında bütün ekonomik sektörlerde bu so
runun gözönünde tutulduğu belli olmaktadır. 

Planda, 1978'de 16,4 milyon olan sivil işgücü ar
zının, 1983'te 17,5 milyona çıkacağı ifade olunmuş
tur. Aynı dönemde, toplam işgücü talebi 14,8 milyon 
kişiden, yaklaşık 16,5 milyona yükseleceği, böylece 
tarımsal gizli işsizlik dışındaki işsiz sayısının 1978'deki 
1,6 milyon kişiden, 1983'te 1,1 milyona düşeceği ka
bul edilmiştir. 

Aslında, hedef olarak bugünkü güç koşullarda, bu 
rakamları olumlu karşılamak mecburiyetindeyiz; fa
kat esas olan, bu hedeflere varılmasıdır, Planda bu 
hedefe varılmak için takip edilecek istihdam politika
sı belirlenmiştir. Bu politikanın odak noktasını müm
kün olduğu kadar çok sayıda iş imkânı sağlayabilen 
projelerin yatırıma dönüşmesi teşkil etmektedir. 

Bu husus da, teknolojik gelişmeyle maalesef ters 
orantılıdır. Aslında problem de bundan çıkmaktadır; 
fakat buna rağmen yıllık programlarda emek - yo
ğun projelere ağırlık vererek, uygulamada büyük so
runları olan bu tür yatırımların çoğaltılmasına çalı
şılması gerekecektir. Yalnız kabul etmeliyiz ki, bütün 
bunları söylemek kolay; fakat yapabilmek cidden zor
dur. Nitekim, istihdam sorunun temelinde, bünyesin
de çok çapraşık problem ve sorunları taşıyan süratli 
kalkınma yatmaktadır. 

Şimdi temel sorunlarımızdan biri olan eğitim açı
sından Dördüncü Planın değerlendirilmesine geçi
yorum. 

Eğitim sorununu üç noktada toplayabiliriz. Eğitim 
üniteleri, toplumun insangücü ihtiyaçlarına göre ağır
lık verilmesi gereken alanlar yerine, sosyal ve poli
tik baskılarla kapasite yaratılması kolay alanlarda ge
lişmektedir. Bunun sonucu olarak, bazı alanlarda in
sangücü fazlası vardır, bazı alanlarda insangücü açığı 
mevcuttur. Eğitim üniteleri, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlama yönünden ve yaygınlık açısından düzenli bir 
dağılım tablosu arz etmemektedir. Ayrıca, eğitim ka
litesi bakımından sistem yeterince gelişip istikrar bul-
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mamıştır. îşte bu şekilde özetleyebileceğimiz eğitim 
sorunlarının çözümü için eğitim ilke ve politikaları 
da Planda belirlenmiştir. Beş yıl için eğitim sektörü
ne 17 milyar 600 milyon liralık yatırım yapılması ön
görülmüştür. Üçüncü Plan dönemindeki yatırım en
deksi yüz itibariyle bu miktar Dördüncü Planda 219 
olmaktadır; yani eğitim yatırımlarında geçen plan dö
nemine göre % 119'luk bir artış öngörülmektedir. Bu 
artışa rağmen eğitim yatırımlarının yeterli olduğunu 
söylemek kabil değildir. Ancak, kaynakların bu sek
töre daha fazla yatırım yapılmasını önlediği biı ger
çektir. Ancak, ümidimiz yıllık programlar vasıtasıyla 
bu yatırım azlığının kapasite kullanımında artış sağ
layarak telafisinin imkân dahiline girilmesinin sağ
lanmasıdır. 

Şimdi de konuşmamın diğer bölümüne geçerek, 
Planın topluma ekonomik ve sosyal açıdan kazandı
racakları bakımından bir değerlendirme yapmak isti
yorum. Bu değerlendirme, konuşma zamanı imkân
larına göre çeşitli şekillerde yapılabilir. En iyi yol, her 
sektörde geçen yılda fiziki olarak nelerin yapılması 
öngörülmüştür, neler yapılmıştır, bu Planda neler ya
pılabilecektir? Bunları ortaya koymaktır; fakat bu şe
kilde değerlendirmeye konuşma sürem müsait olma
dığı için, bu yolu tercih etmem kabil olmadı. Bu ne
denle sektörler itibariyle yatırımları ele alarak bir 
değerlendirme yapmayı uygun buldum. Çünkü, yatı
rımlar topiuma ekonomik ve sosyal yönden birçok 
şeyler kazandırırlar. Mesela; yeni istihdam imkânları, 
sektörlerin cinsine göre çeşitli hizmetler, hep yatırım
lar sayesinde olur. Yeni yapılan bir yol, yeni yapılan 
bir liman, yeni yapılan kanalizasyon gibi altyapılar, 
telefon santrallarının tevsii veya yenilerinin yapılma
sı... îşte bütün bunlar topluma birçok yönden yarar 
sağlarlar. Bu itibarla, sektörler açısından yatırımlar 
üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Planda 1978 fiyatlarıyla sabit sermaye yatırımı 
olarak 1 trilyon 575 milyar liralık yatırım öngörül
müştür. Toplam yatırımlar içerisinde % 27,4 ile en 
yüksek payı imalat sektörü almıştır. Bundan sonra 
ulaştırma sektörü % 16,3, konut sektörü % 14,6, ta
rım sektörü ise % 12,2 pay almışlardır. Madencilik, 
turizm, eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin hisseleri 
ise % 6 ve daha aşağı nispetlerde olmuştur. 

Genel olarak toplam yatırım tutarı Üçüncü Plan 
döneminin gerçekleşmesine göre % 55'ten daha faz
ladır. * Üçüncü Planın öngördüğü yatırımlara nazaran 
ise, (Evvelki gerçekleşmedi) bu rakam takriben % 50 
civarındadır. Demekki, bu Planda yatırımlar yönün
den geçen Plana nazaran yaklaşık % 50 civarında bir 

fazlalık göze çarpmaktadır. Geçen Planda yatırım
ların % 56,3'ünün kamu tarafından, % 43,7'sinin özel 
kesim tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu Plan' 
da yatırımların % 57'sinin kamu tarafından gerçek
leştirilmesi kabul edilmiştir. Ancak, uygulamada ge
çen Plan döneminde kamu ve özel kesim eşit miktar
da yatırım yapmışlardır. 

Yatırım hedefleri bakımından Dördüncü Planda, 
geçen Plan gerçekleşme rakamlarına göre önemli ar
tışlar öngörülmektedir. Nitekim, Üçüncü Plan döne
mi yüz itibar edildiğinde, yeni Planda yatırımlaı ma
dencilik sektörüne 261, enerji sektörüne 240,7, eği
time 219, sağlık sektörüne 183,8 olarak yapılacaktır. 
Bu rakamların manası, sektörlere göre % 83,8 ile 
% 161 arasında önemli yatırım artışlarının kabul edil
mesidir. Bütün bu kısa değerlendirmeden çıkan so
nuç; Plan, yatırımlar bakımından ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlara cevap vermekte kaynaklar gözönünde tu
tulursa, olumlu bir görünüş arz etmektedir. 

Aslında bu yatırımlar, ulusal ihtiyaçların karşısın
da yeterli değildir; fakat ekonomik zaruretler muva
cehesinde sanırım başka yapılacak bir şey yoktur. 

Şimdi de Planın kabul ettiği politikalar ve ilkeler 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Plan, yukarıda da belirttiği gibi, sosyal ve ekono
mik hayatın işlemesi için gereken ortamın optimal ko
şullarının devamı ve iyileşmesi için takibi gereken il
ke ve hedefleri ve bunların dayandığı politikaları 
belirlemiştir. Bunlar, tasarruf ve finansman politika
ları, dış ekonomik ilişkiler politikası, yatırım politika
ları, fiyat, ücret ve ticaret politikası, çalışma ve ya
şam düzenine ilişkin politikalar, köylüye yönelik po
litikalar, bölgesel gelişme politikaları, kentleşme ve 
belediyelere ilişkin politikalar diye dokuz kategoride 
toplanmıştır. 

Bu politikalar ve ilkeler, şüphesiz yıllık program
larda daha da somutlaştırılacak ve uygulanmasına ça
lışılacaktır. Bu politikaların uygulanabilir olmaları, 
bilimsel olmaları ve bir de fayda yerine zarar getir
meyecek nitelikte bulunmaları yönlerinden bir değer
lendirmeye tabi tutulmaları mümkündür. Bu açıdan, 
politikaların genel görünüşü şöyledir : 

Politika ilkelerinin büyük bir ekseriyeti eski plan 
ve programlarda yer almış politika ve ilkelerin ben
zeridir. Bunlardan yıllarca uygulanmayanların, bu dö
nemde uygulanmalarını temenni etmek isterim. Planda 
ilk defa yer alan yeni ilke ve politikaların da başarılı 
olarak uygulanmalarını yürekten dilerim. 
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Bu arada gözüme çarpan üç ilke üzerinde durmak 
istiyorum. Bunlardan biri, 798 numaralı ilkedir. Bu 
ilke ile Devlet Planlama Teşkilatı» Maliye Bakanlığı 
ve Merkez Bankası temsilcilerinden oluşan bir çalış
ma grupu kurulacak ve görevi ekonominin genel den
gesini dikkate alan çalışmalar yapmak, tüm yatırım
cı, üretici ve tüketici kuruluşların döviz isteklerini plan 
ve programlardaki hedeflere ve önceliklere göre sı
ralamak ve zamanlamak olacaktır. Kanaatimce 1954 
ve 1955 yıllarının döviz komitelerine benzeyen böyle 
organlar, bünyesinde çeşitli sakıncalar taşıyabilir. 1955 
ve 1956 döneminde bizzat bu komitelerde aktif gö
rev aldığım için bunların sakıncalarını bizzat yaşa
dım, Bu itibarla, böyle grup kurmak yerine, gerekli 
hallerde döviz transferlerinde lüzumlu düzenlemeleri, 
görevi icabı Maliye Bakanlığına bırakmak kanaatimce 
yerinde olur. 

Gözüme çarpan diğer bir ilke, tarım ürünleri des
tekleme kurumunun kurulmasıyla ilgilidir. 

Böyle bir kurumun esas görevinin tarımsal des
teklemenin finansmanı ve düzenlemesi olduğu anla
şılmaktadır. Kanaatimce para ve kredi politikasıyla 
sıkı sıkıya alakalı destekleme alımlarında bu kurumun 
fonksiyonu olamaz ve bu konuların Yüksek Planla
ma Kurumunda ele alınıp düzenlenmesinde büyük 
yarar vardır. 

Gözüme çarpan bir ilke de, 926 sayılı ilkedir. 

Buna göre, işçilerle kamu görevlilerinin ekono
mik haklarını ve toplumsal güvenliklerini düzenleyen 
yasal çerçevedeki farklılığın giderilmesi sağlanacak
tır. Bunun fiilen siyasi amaçlı birtakım memur der
neklerinin mevcudiyeti dolayısıyla ortaya çıkan bir 
ilke olduğunu sanıyorum. İnancım odur ki, işçi sen
dikalarına benzer memur sendikalarının yeniden ku
rulmasına ve memurlara grev hakkı verilmesine 
müncer olabilecek bu ilke, bugünkü şartlarda ülke
ye yarar değil, zarar verir. 

Bu arada politikalar bahsinde Kamu İktisadi Te
şekkülleriyle ilgili olarak planda yer alan kamu giri
şimciliği üzerinde de bir kaç söz söylemek istiyo
rum. 

1934'te Sümerbank'ın kuruluşu ile başlatılan İkti
sadi Devlet Teşekkülleri sistemi, Türk ekonomisi için 
hakikaten itici bir güç olmuş ve ekonomik hayatı
mızın gelişmesine sayısız hizmetler sağlamış ve sağ
layacaktır. Bu sistem geliştikçe, büyümenin yarattığı 
bazı mahzurlar ve hoşa gitmeyen durumlar ortaya 
çıkmış ve bunların giderilmesi için zaman zaman bü
yük faaliyetler sürdürülmüştür. Bunlardan biri de, 

1960 yıllarında başlatılan İktisadi Devlet Teşekkül
leri reorganizasyck u çalışmalarıdır, Bu çalışmalar 
sonunda bir çok teşekküllerde belli düzelmeler ol
muş; fakat bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri çeşit
li nedenlerle yeterli ve olumlu bir düzeye ulaşama
mıştır. 

Bu faaliyetlerden; yani İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin düzeltilmesi faaliyetlerinden ikincisini başlat
mak üzere, Üçüncü Beş Yıllık Planda «Kamu İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Reformu» adı altında ayrı 
bir bölüm yer almış; fakat çok güzel ilke ve tedbir
leri içermesine rağmen, bu konuda arzu edilen bir 
uygulama gerçekleşememiştir. 

Bu defa Dördüncü Plan, «Kamu Girişimciliği» 
adı altında konuyu yeni bir yaklaşımla ele almakta
dır. Görülüyor ki, 16 seneden beri bu konu çok ağır 
bir gelişme içerisinde bulunmakta ve bugünkü şart
lara göre âdeta olduğu gibi durmaktadır. Bunun 
nedeni, aslında İktisadi Devlet Teşekküllerinin so
runlarının bana göre yanlış açıdan değerlendirilme
sidir. Kanaatimce, bu müesseseler üzerinde öteden 
beri mevcut bulunan siyasi baskılar ve etkiler kal
dırılır, sağlıklı bir yönetime gerekli itina gösterilirse, 
mevcut gibi görünen sorunlar süratle azalır ve bun
lar için yeni bir model gereği kalmaz. 

Bunun somut bir misalini SEKA'da. göstermem 
mümkündür. 

1963 yıllarında SEKA İdaresi hakikaten çok kö
tü şartlarda çalışıyordu ve ekonomiye bir yük gibi 
görünüyor idi. Fakat, ismini söylememde hiç bir 
mahzur yok Aziz Gümüş diye çok muhterem bir ar
kadaşımız onun Genel Müdürü olarak tayin edildi. 
Hazine Genel Sekreterliğine başladığım 1965'ten son
raki bütün dönemlerde SEKA'nın faaliyetlerini ga
yet tabii finansman yönünden ve diğer yönlerden 
izledim ve akıl almaz şekilde bir gelişme gösterdi 
SEKA Umum Müdürlüğü. Bunun nedeni, onun yö
netimi altında bu müessesenin gayet işler hale gel
mesi idi ve bugün SEKA'nın bütün müesseseleri 
rantabl şekilde çalışır, kendi içinde kendi problem
lerini hallederek başarıya ulaşır görünmektedir. 

Şimdi, konuşmamın sonuç kısmına geliyorum. 
Bir plan hakkında teknik detaylara inmeden bir 

değerlendirme yapmak şüphesiz mümkün değildir; 
fakat bu kürsüde teknik konular gayet tabiidir ki, 
görüşülemez. Burada yaptığımız, planın teknik tutar
lılığından emin olarak, planın ülkeyî getireceklerinin 
yeterli olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu araştır
mada da şüphesiz memleketimizin sınırlı kaynakla
rını gözönünde bulundurmamız gerekmektedir. 
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v:; Konuyu'- bu şekilde '-ele alınca, bendeniz konuş
ma sınırlarına göre ancak arz''-ettiğini hususlar -çer
çevesinde bir değerlendirme yapabildim. Plan, şüp
hesiz değişik siyasi kanaat ve görüşlere göre de değer
lendirilebilir. Ancak, ben partisiz bir parlamenter ol
duğum için, planı tamamen teknik açıdan değerlen
dirmeye çalıştım. Aslında, memleketimizin ekonomik 
koşul ve gerçekleri, siyasi görüşlerin etkisi altında 
olmamak kaydı ile, bugünkü Anayasa düzeni içeri
sinde daha değişik bir modelde bir plan yapılmasını 
mümkün kılmamaktadır. 

Bazı ifade farkları ve takdim tarzları dışında öl
çüleri daha değişik, incelediğimiz plana nazaran da
ha farklı bir planın yapılmasının mümkün olduğunu 
sanmıyorum. Çünkü, seçilen model, yapılan bir çok 
ekonomik testler sonunda en çok puan topladığı için 
planın esasını teşkil etmiştir. 

Yalnız, burada önemli bir hususa temas etmek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi planlar; sosyal, ekonomik ve bürok
ratik bünyemizin belli bir gelişme sürecine varma
sından sonra yapılabilir olmuştur. Plan ile ilgili 
faaliyetlerin başlama döneminin mebdeini teşkil eden 
1961 yılına takaddüm eden senelerde bilhassa bürok
ratik bünyemiz, plan yapabilme düzeyine henüz var
mamıştı. En azından siyasi otoriteyi bu yola itecek 
güçte değildi, 

Bu, şüphesiz plan tekniğiyle ilgili eğitim seviye
mizin o zamanlarda yeterli olmasından ileri geliyor
du. Plan dönemi başladıktan sonra, bu konuda haki
katen büyük gelişmeler oldu ve plan fikrinin ulusça 
benimsenmiş bir duruma geldiğini gördük. Bu itibarla, 
ulusumuzun plana inancını sarsacak davranışlardan 
kaçınmamız gerekmektedir. Bu hususta tüm parti
lere şüphesiz büyük görev düşmektedirr" Bu~ görevin 
gereği olarak tetkik etmekte olduğumuz Planın ka
muoyunda yanlış anlaşılmasına sebep olacak davra
nış ve tartışmalardan kaçınmamız gerekmektedir. 
Bu arada Sayın Hükümetin de, bilhassa «Planın özel 
kesimi ihmal ettiği...» şeklindeki tenkitleri müsamaha 
ile karşılaması ve en azından bunun varit olmadığım 
uygun şekilde, gerekirse Plana bazı kısa pasajlar ilâ
vesiyle sağlaması kanaatimce yerinde olacaktır. 

Bu konuda ben somut bir misal vermek istiyo
rum. .'"•'*...'• 

Sektörler bahsinde, mesela tatkım tezgâhları it
halatının kamuca yapılacağı yazılmaktadır ve bil da 
«ithalatın devletleştirilmesine bir adım» diye tefsir 
edilebilmektedir. Halbuki, geçen yahut evvelki se

nelerde bu -hususu bendeniz teklif e^mistpEi Planlama 
Müsteşarı olarak, - -Nedeni:- Takım- tezgâhlan; sanapi 
kurulsun; diye bir teşekkül kurulmuştu.-.' Bununa bazı 
finansman güçlükleri gayet tabii vardı; Bu güçlük
lere çare bulmaya yardımcı olsun diye takım tez
gâhları ithalatı (ki, takriben 200 - 300 milyon dolar 
civarında tutuyordu) bu kurum tarafından, bu mü
essese tarafından yapılsın diye bir teklifte bulundum, 
o da kabul edildi. Programda yoktu; ama bu şe
kilde uygulama yapılmasına tevessül edildi. Bu ka
dar masum bir düşünce eğer bir yanlış tefsire müsait 
olursa, (ki, olabilir) işte bunların önlenmesinde bü
yük yarar vardır. Bu itibarla, bendeniz derim ki, 
Hükümetimiz bu konuda gereken müsamaha içeri
sinde ve sertleşmeye bir ortam yaratarak, bunları ile
ri süren özel kesimi tatmin edecek bir davranış içe
risine girsin. 

BAŞKAN — Sayın Cantürk, süreniz geçmiştir. 
KEMAL CANTÜRK (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
Şimdi konuşmamın son kısmına geliyorum. 

Bana göre Planın bu şekilde değerlendirilmesi, 
şüphesiz halkımızı tatmin bakımından bir şey ifade 
etmez. Nedeni: Yapılacak, vaat edilecek işler ger
çekten yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır? Bunun 
bilinmesi meselesidir. Bu da her halde şimdiden bi
linecek bir durum değildir. Zaman içerisinde, uygu
lamanın sonunda ortaya çıkacaktır. Bu itibarla, ba
na göre önemli olan uygulamadır. 

Geçmiş planların eleştiriye uğramaları, aslında on
ların iyi yapılmış olmamalarından dolayı değil, uygu
lamalardaki başarısızlıklardandır. Başka bir deyim
le planlı dönemde birçok sorunların hâlâ halledilme
miş olmaları ve birçoklarının da artarak devam et
mesi,aslında planların değil, bunların uygulanma
larının sonucudur. 

Bendeniz Planın memleket için hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerken, aynı zamanda başarılı şekilde uy
gulanmasını candan temenni ediyor ve hepinize say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Sait Mehmetoğlu, buyurun efendim; 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Hepinizin bildiği üzere, planlar yapılırken gelişi-

güzel rakamlar bir araya getirilerek değerlendirilmi
yor. Uzun bir çalışma ve bütün kuruluşların yardi' 
mı ile geniş tabanlı bir araştırma yaparak planlar ha
zırlanmaktadır. Daha önce de üç tane beş: yiHifc 
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planlar yapılmış memleketin bütün kaynaklarını 
kapsayan yapıtlar meydana getirilmişti. 

Devlet Planlama Teşkilatı Anayasal bir kuru
luştur. Gerçeklere inmeden, gelişigüzel yermeleri
ni yersiz görüyorum. Daha önce Dördüncü Beş Yıl
lık Plan her türlü tenkide açık olduğu halde değer
lendirilmedi, küçümsendi. Şimdi de elimizde bu
lunan Dördüncü Beş Yıllık Planın muhtevası bizi dü
şündürmekte ve kaygılarımızın isabetliliğini de te
yit etmektedir. Hatta birçok konuşmacılar da bu gö
rüşümüzü teyit elmişlerdkv 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, görüş ve 
niyetini yansıtmak üzere Dördüncü Beş Yıllık Pla
nı geri çekmiştir. Devlet, 1978 yılında plansız bı
rakılmak kaderine itilmiştir. Bu davranışlarıyla Ana
yasayı bir kenara itmek cesaretini göstermişlerdir. 
Gecikmeyen bir plan için gösterilen hassasiyeti ha
tırlamalıyız. Bu tutumlarını, yasa karşısında na
sıl savunduklarına da şaşmamak mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden hazırladığı 
Dördüncü Beş Yıllık Plan ile Milli Cephe Hüküme
tinin hazırladığı plan arasında kaynak ve yatırımlar
la ilgili hazırlıklarda büyük bir fark görmek de müm
kün değildir. Tek fark, terimlerde, kavramlarda
dır. Devletçiliğin ağırlığı ise, rakamların artırılma
sıyla göz alıcı hale getirilmiştir. Amaç, daha ciddi 
bir çalışma yapıldığı görünümünü verebilmekten iba
rettir. Bu kanaati taşıyoruz. 

Sayın Başbakanın Hükümet adına yaptığı konuş
masını takip ettik. Üçüncü Beş Yıllık Planı basa
mak yaparak, eleştirilerini dile getirmeye çalıştılar. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan süresince o günün ortamı, 
şartlan, Kıbrıs Harekâtı, hatta bunu teyit eden 
bugünkü Milliyet Gazetesinde Sayın Mümtaz Soy-
sal'ın yazışım da gözönünde tutmak gerekir. 12 Mart 
olayı ve ambargonun akıbeti üzerinde çok önemsiz 
bir şekilde teğet olarak değinmişlerdir. Tek taraflı 
bir eleştiri yapmak bizi aydınlığa götürmez. Buna 
ilave olarak 1978 yılında bizi plansız bırakarak, ge
lişi güzel ve bol keseden ulufeler dağıtılmıştır. Yıl 
sonunda bütçenin 15 milyar gibi bir açıkla kapana
cağını tabii görüyoruz. Bu bol keseden israfa ne 
buyurulur? Hani Hazine tamtakırdı? 

Toplumsal sorunların birden oluşmadığı ileri sü
rülüyor. Buna bir diyeceğimiz yok, doğrudur. Do
ğurganlık düzeyinde ülke ve bölgeler ölçeğinde bir 
azalma olduğu iddia edilmektedir bu Planda. Bun
da her halde Milli Cephe Hükümetinin sorumluluğu 
olsa gerek. «Nüfusumuzun 50 milyon olması gere

kirken, 45 milyonda duraklaülmıştır.» gibi bir id
diayı da bekliyorduk. : . 

Şimdi de Planda Milli Eğitim üe ilgili bazı pa
ragraflardan söz etmeden geçemeyeceğim. Yalnız, 
Sayın Mehmet özgüneş'in değindiği ve bilhassa onun
la aynı fikirde olduğum hususları isabet olduğu için 
geçeceğim. Eksik olan yanlan kendi açımdan ele 
alacağım., 

Eğitim sistemimize az yer verilmiş ve bugüne 
kadar olan gelişme azımsanmıştır. tç yapısından ge
len sınırlamalardan, bireylere yaygınlaşmasının en
gellemekte olduğu iddia edilmektedir ve fırsat eşit
liğinin gerçekleştirilmediği ilave edilmektedir, Sayısal 
dayanaklar da 1975 yılı olarak alınmıştır. Bu da 
yanlış bir değerlendirmedir. 

Sayın senatörler; 
14.6.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1739 saydı 

Yasa, Milli Eğitim Temel Yasası gözden ırak tu
tulmuştur. Bu Yasanın 8 nci maddesi açıktır. Fır
sat ve imkân eşitliğine geniş yer verilmiş ve uygula
maları da yapılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde gelen hükümetler, programlarında buna 
yer vermişlerdir. İkinci Milli Cephe Hükümetinin 
Meclislerde okunan Programının 12'nci sayfasında 
bu hususa geniş yer verildiği görülmektedir. Aksini 
iddia etmek, gerçekleri görmemek anlamındadır. 

1560 sayılı paragrafta, öğretmenlerin ad çek
meyle istihdamı, ekonomik, sosyal ve politik gü
vence gibi noksanların olduğu... Bunun çözüm ne
denini de göremiyoruz. Halbuki, öğretmen istihda
mı ad çekmeyle yapılmış, ekonomik sorunları 651 
saydı Yasa ile en üst düzeye getirilmiştir. Sosyal açı
dan da Öğretmenler Yardımlaşma Sandığı Yasası 
halen Meclislerdedir. O bile hazırlanmış ve getiril-
mistir^ 

Bugün uygulanan ad çekmeyle övünülmektedky 
Atama sistemi esasen 1973'lerde ele alınmıştı ve 
memleketin öğretmen sorunu çözülmüştü. Yeniden 
ele alındığını görüyoruz. Bize kıvanç veriyor, Milli 
Eğitim Bakanının bu hareketi. Yalnız, Bakanlığın da
yanma sürecini kestiremiyoruz. 

1561 nci paragrafta, yasalara aykın olarak iddia
larla dolu. Örneğin: 

Ön lisans işlenişi yerilmektedir. Halbuki, 1739 Sa
yılı Yasanın 37 nci maddesiyle ön lisans sistemi geti
rilmiştir. Bütün gelişmiş ve şöhret yapmış üniversite
lerde bu sistem uygulanmaktadır. Daha önce de 
Cumhuriyet Halk Partisi «Mektupla öğretim» siste
mini getirmişti. Bunun akıbetinden neden söz edil-
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rniyor? Asıl hüsranlı dönemin başlangıcı olarak bunu 
kabul ediyoruz. 

Genellikle Milli Eğitimin bugün içinde olduğu or
tam rakamlarla ifade edilmiş, tedbir ise getirilmemiş
tir. Okulsuz köy sayısı 1975 yılına göre alınmıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığı yanıbaşlarındadır. Üç yıl için
de ne gibi ilerlemeler kaydettiği neden sorulmamıştır? 

Bu nedenle gerçek dışı rakamlara da rastlıyoruz. 
Dördüncü Beş Yılın sonuçlarına üç yıllık ilerleme 
eklenecek gibi geliyor bize. 

Temel Eğitim Yasası uygulanırsa, endişelerinin 
yetersizliğini müşahede edecektir. 1750 Sayılı Yasa
nın vakit kaydedilmeden ele alınması gerekir. Yük
sekokulların problemi kesinlikle çözülecektir. Vatan 
sathına 18 üniversite serpilmiştir. Bu, bir çırpıda ol
mamıştır. Planda bunlarla ilgili bir öneriye rastlama
dık. 

Bu nedenle Plan Milli Eğitim kesimine yeni bir 
şey getirmiyor. Yanlış rakamları dile getirmişlerdir, 
bir yönüyle de bizi hüsrana sokmuşlardır. Hele ilköğ
retimin % 100, ortaöğretimin . % 60, yüksek
öğretimin % 15 hedefine ulaşacağı öneriliyor 
ki, biz kendimizi dudak bükmekten alamıyoruz. 
Nitekim, 222 sayılı Yasa çıktığında, 10 yıl 
içinde ilköğretimin % 100 gerçekleşeceği hük
mü vardı. Yine aynı Plan Dairesi bunu gerçekleştire
medi. Orada bütçenin muayyen bir miktarı yansıya
caktı, yansıtamadılar. 5 yıl içinde konulan ödenekler 
bugünkü rayiçlere göre hesaplattırılmıştır. Gerçekleş
me hedefini takdirlerinize bırakıyorum. Yalnız bizi 
sevindiren yön, temel eğitime, okul öncesine önem ve
rileceği Planda belirtilmiştir. 

1739 sayılı Yasanın 25 nci maddesi açıktır: «Nü
fusu az olan yerler gruplaştırılarak merkezi durum
da olan köylerde temel eğitim bölge okulları ve bun
lara bağlı pansiyonlar açılır,» hükmüyle «Gruplaş
ması mümkün olmayan yerlerde de temel eğitim ya
tılı bölge okulları kurulur» der. Her ne kadar ikinci 
cildin 849 ncu sayfasında «Yatılı bölge okulları» deyi
mi geçmişse de, yukarıda arzına çalıştığımla karıştırıl
mamalı. 1739 sayılı Yasa muallâktadır, gereği ele alın
mamıştır. 

İlkokul kitaplarının parasız oluşu yıllardan beri 
uygulanmaktadır. Yem bir şey getirmiyorsunuz. Üçlü 
öğretimin çoğalması ise 1977 ve 1978 öğretim yılında 
olmuştur. Hiç şüphesiz, yeniden tedbirler düşünülmesi 
de bize ümit vermektedir. 

Son eğitim enstitülerine alınan öğrenciler bizi is
tihdam yönünden düşündürmektedir. Bazı bölümler

de öğretmen enflasyonu olacağı kanaatini taşıyoruz. 
Öğretmenlik mesleğinin politikaya bu derece itilmesi 
veya bulaştırılması yürekler acısıdır. Hep birlikte bu
nun ağırlığım er geç duyacağız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hasan lldan, buyurunuz. 
HASAN İLDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Kısaca inceleme imkânını bulduğumuz ve Cum

huriyet Senatosunda görüşülmesine başladığımız Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının görüşülüp 
kabul edildikten sonra hedeflerinin geçmiş dönemde 
olduğu gibi kâğıt üzerinde kalmamasını, planın; sınai-
leşmeyi, üretimi, kalkınmayı, istihdamı ve bölgeler 
arası dengesizliği kaldırmayı ve kalkınmayı gerçekleş
tireceğine inanarak ve bu inançla Planın Türk toplu
muna hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Ayrıca, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
gerek hazırlık, gerekse uygulama aşamasında katkıda 
bulunmuş, değerli mesailerini vermiş siyasi ve teknik 
tüm kadrolara huzurunuzda teşekkür etmeyi de vic
dani bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Daha birçoğumuz okul çağlarında ;ken ve özel

likle hukuk fakültesinde okuyan arkadaşlarımız da
ha iyi bilirler ki, o dönemde bizi okutan hocalarımız 
bize diyorlardı ki; «En iyi yasa, kötü uygulayıcılar 
elinde gerçekte çok kötü sonuçlar verebilir. En kötü 
yasalar, iyi uygulayıcılar elinde ise umulmayandan 
daha iyi sonuçlar verebilir.» Plan konusunu tartışır
ken de gerçekte bu konuyu düşünüyordum ve Planın 
ancak iyi sonuç vermesi için, uygulayıcıların sorumlu 
davranış ve tutumlarına bağlı olduğuna kanaat getir
miş bulunuyorum. 

Bazı arkadaşlarımız bu kürsüde konuşurken Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının düzen değişikli
ğini amaçladığını beyan ettiler. Gerçekten candan ar
zu ederdik böyle bir düzen değişikliğini. Bunu halk 
yararına gerçekleştirebilecek bir planın; belki Türki
ye'de bulunan halkın % 80'i bunun özlemi beklen
tisi içindedir. Ama, bu Planın, gerçekte böyle bir he
defi gerçekleştirecek bir niteliğe haiz olduğunu da 
zannetmiyorum. Ancak, şunu söyleyeyim; bu kadar 
düzen değişikliğinden Icorkanlara şunu söylemek isti
yorum. Gerçekte biz böyle bir plan istiyorduk ki, 
geçmiş dönemdeki birtakım vurgunları önleyebilecek 
ve o düzeni değiştirebilecek, sömürü düzenini, hırsız-

— 349 — 



C. Senatosu B : 8 

lık düzenini elbette değiştirecek bir plan bekliyorduk. 
Aksi halde iktidarın değişmesine ne gerek vardı? 

Bu sözlerden sonra şu hususa geçmek istiyorum. 
Planın bir Anayasa emri olduğunu hepimiz bili

yoruz. Anayasanın 41 ve 129 ncu maddelerinde bu 
zorunluk açıkça ortaya konulmuştur. Bu zorunlu-
ğun gereği olarak bundan önceki yıllarda, üç plan 
dönemi ve 15 yıllık bir uygulamayı da geride bırak
mış bulunuyoruz. 

Anayasamıza göre plan demokratik olacaktır. 
Plan amaç değil, belirli bir hedefe ulaşmak için bir 
araç olacaktır. Türk ekonomisi kamu ve özel sektör
den oluşan bir karma ekonomi sistemini içermektedir. 
Plan kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol 
gösterici ve özendirici olmalıdır. Plan, herhangi bir 
sınıf ya da zümrenin değil, halkın tercihlerini içer
meli ve halkın tercihlerine göre yön almalıdır. Plan, 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlayıcı bir 
araç olarak hazırlanmalıdır. Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planına baktığımız zaman, bir ölçü içeri
sinde bu özellikleri içinde taşıdığını görmemek müm
kün değildir. 

İnsan bir işi ilk defa yaptığı- zaman acemidir ve 
birtakım yanlışlıklar yapabilir ve yapar. Ancak, aynı 
işi birkaç kez yapınca, edineceği tecrübe ve elde et
tiği alışkanlıklar sonucu artık ilk yanlışları yapma
ması gerekir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına 
bu düşünce doğrultusunda bakmak lazımdır. Zira, 
geçmişte 15 yıllık bir uygulamanın verdiği, kazan
dırdığı bir tecrübe ve birtakım alışkanlıkları yaratan 
bir zaman önümüzde mevcuttur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının müzakere 
zabıtlarına bir göz atarsak, ki, o dönemde planın Tür
kiye'de kabul edilip edilmemesi şeklinde plan fikrinin 
tartışıldığı dönemlere, geriye doğru bir baktığımızda, 
iki ya da en geç üç planlı dönemden sonra Türki
ye'nin sanayileşme, enerji ve istihdam sorununun kö
künden halledileceğine inanmamak mümkün değildir. 
Oysa ki, bu üç planın uygulanmasından sonra bugün, 
0 plan dönemlerinde halli öngörülmüş olan istihdam, 
konut, sanayileşme ve bölgeler arası denge sağlama 
sorunlarının çözüme bağlanması bir yana, plansız dö
nemlerdeki durumun çok daha gerilerine itilmiş ol
duğunu görebiliriz. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı iki cilt ve 
1 200 sayfa tutmaktadır. Bu kadar kapsamı geniş 
olan bir doküman üzerinde yarım saatlik kısa bir ko
nuşma metni içinde tüm sorunlara dokunmak, zaman 
yönünden olanaksızdır. Bu nedenle ancak önemli gör
düğüm birkaç konu üzerinde durmak istiyorum. 

17 , 11 . 1978 O : 2 

[ Saym senatörler; 
Türkiye kaynakları kıt olan, az gelişmiş bir ül-

I kedir. Elbette bu kıt kaynakları kullanırken her tür-
I lü israftan kaçınmak zorundadır. Ancak, geçmiş plan 
{ dönemlerinde bu böyle olmamıştır. Özellikle Üçüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulduktan 
I sonra, 1976 yıllarında kaynak aranmaksızın Koalis

yonun bir ortağının bazı hayallerini ve kaprislerini 
tatmin için 440 milyarlık ek bir ilave yapılarak çok 

I cüzi tahsislerle gösteriş temelleri bütün Türkiye'de 
atıldı. Sadece bu olayda geçmiş döneme bir «Planlı 
dönem» demek mümkünmüdür, yoksa mümkün 

j değil midir? Bu hususu takdirlerinize arz ederim. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan 1,5 trilyondan fazla 
bir yatırımı öngörmekle beraber, Dördüncü Beş 

1 Yıllık Kalkınma Planının yatırım miktarı ancak 898 
milyardır. Bunun 990 milyarı da Üçüncü Beş Yıl
lık Plandan devredilen yarım işler içindir. 

I Bu duruma göre, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
I Planının bütün yatırım fonları, bütün tasarruflar sa-
I dece Üçüncü Beş Yıllık Planın yarım kalan işlerine 
j tahsis edilse bile, yeterli olacağını zannetmiyorum. 

Bunun için de, Dördüncü Beş Yıllık Plan, gerçekten 
I benden önce konuşan arkadaşlarımın bazılarının be-
j lirttiği gibi, sadece bir derleme, toparlama ve bir 

intikal planı olacaktır, olacağa benzemektedir. 

I Sayın senatörler; 
I Türkiye'nin hızlı kalkınma sürecine girmek ar

zusunda olduğunu ve az gelişmiş bir ülke olduğunu 
I yukarıda belirtmiştim. Kaynaklan kıt, iç tasarrufları 
I yetersiz olan bir ülke. Bu nedenle dış ve iç kaynak

larını kullanırken, özellikle ekonomide mevcut olan 
I ehemmi mühime tercih ederek; israftan kaçınmanın, 

savurganlığı önlemenin, planlı, programlı bir çalışma 
I düzeni içerisine girmenin zorunluğuna peşinen ve baş-
I ta inanması gerekir. 
I Bu zorunluğa uymayan iktidarlar, bu halkın geri 

kalmışlığının tüm vebalini omuzlarında taşıyacak
lardır. 

I Bir politikacı için başlamış bir işi, verimli olmasa 
bile, durdurmak ya da başka bir yere nakletmek ger
çekten çok zordur; ama bu halkın canını dişine taka-

I rak, rızkından keserek, çoluk çocuğunun yiyeceğinden 
I keserek verdiği vergilerden oluşan parasını da hiç 
I kimse oy için asla ve asla israf etmemelidir. Bu ko

nuyu burada bir örnekle açıklamak istiyorum. 
Saym senatörler; 

I Elazığ'da 1957 yılında yapılmış yaş sistemle çalı-
I şan yılda 300 - 350 bin ton kapasiteli bir çimento fab-
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likası -yar. 1976 yıjında ansızın ye bir gecede plana j 
JjçonulanL,. plansız; harcamaları gerçekleştirmek için ko- I 
nulan 440 milyar cümlesinden olarak Doğu'da, özel- 1 
likle Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinde, Van ilinin I 
Adilçevaz ilçesinde, Bitlis ve Bingöl'de olmak üzere J 
aynı pazar bölgesi içerisinde bulunan dört yerde yıl- I 
da 500'er bin ton kapasiteli dört tane daha ilave çi- I 
mento fabrikası yapılması kararlaştırıldı. Bu çimento I 
fabrikalarının her birinin maliyeti 1976 yılı birim fi- I 
yatlarına göre, 1,7 milyardır. Bunlar, 1981 yılına I 
kadar ancak tamamlanabilecek durumda olduklarına I 
göre, bunların öyle zannediyorum ki, en az o dönem- I 
deki maliyet fiyatları 2 milyar ya da 2 milyarın üstün- I 
de olacaktır. Özellikle bu 4 çimento fabrikasının inşa I 
edilmesine karar verilen memleketler gerçekten kış I 
aylarının çok uzun olduğu, kışın çok zor şartları be- I 
raberinde getirdiğini de hesaba katarsak, bu ülkeler- I 
de ancak yılın 4 ayında çimento fabrikalarını besleye- I 
bilecek hammaddeyi bulmak ancak mümkündür, müm- I 
kün olacaktır; ama bu fabrikaların yerine gerçekte 
kurulmuş olan, örneğin; Elazığ Çimento Fabrikası I 
tevsi edilmiş olsa, bu 350 bin ton kapasitenin 1 mil- I 
yon tona çıkarılması mümkündür ve bunu da birkaç I 
yüz milyonla temin etmek olanağı vardır. I 

Demek ki, bu duruma göre yapılmış olan bu 5 I 
fabrikaya harcanacak olan 10 milyar lira yerine, bir- I 
kaç yüz milyon lira sarf etmek suretiyle bu ihtiyacı 
sağlamak da mümkündür. Ancak, bunu söylerken, ger- I 
çekten Elazığ, Bingöl, Van, Bitlis gibi yıllardan beri I 
ihmal edilen, yıllardan beri geri bırakılan bu yerlerde 
hiç olmazsa, az da olsa bir istihdam imkânı sağlaya- I 
bilecek bu fabrikaların kaldırılmasını istemiyorum ve I 
buna asla taraftar değilim; ancak, bunların yerine bu I 
paralarla gerçekten bundan daha fazla istihdam sağ
layabilecek yeni fabrikalar yapmak olanağı vardır ve j 
yetkililerin, sorumluların gerçekten bu konu üzerine 1 
eğilmeleri gerektiğine de ben kani bulunuyorum. I 

Sayın arkadaşlar; 
Beş Yıllık kalkınma planları, kendi dönemleri 

içinde öngördükleri hedeflere mutlaka ulaşmalı ve I 
kendilerinden sonra gelecek olan plan dönemlerine 
aktarılacak hiç bir işi bırakmamaları gerekir. Aslında, 
plandaki mana da, maksat da, amaç da, gaye de bu
dur. Yoksa, bir plan kendi dönemindeki işlerin büyük 
bir bölümünü, kendinden sonraki planlara aktarırsa 
bu plan olmaz, açıkça bir plansızlık olur. 

Geride bıraktığımız 3 adet 5 yıllık kalkınma plan
larına şöyle bir göz atmak istiyorum, özellikle istih
dam açısından. Bu planların, bu soruna bakış açıları 
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ne idi, soruna ne gibi ye nasıl -bir çözüm, ö&ejşnişler-
di, elde ettikleri sonuç nedir? Gerçekten bir plan hak
kında kesin ve son sözü söyleyebilmenin, ancak uy
gulamadan sonra geriye dönüp bakmakta mümkün 
olacağına inanıyorum. Bu konulara biraz değinmek 
istiyorum. 

Birinci ve Üçüncü Plan döneminde istihdam so
runu ele alınmış ve fakat çözüm yerine sorunu gide
rek ağırlaştıran birtakım sonuçlar ortaya koymuştur. 
Gerçekte şu ânda Türkiye'nin içinde bulunduğu gizli 
ve açık işsiz adedi, bunu kesinlikle kanıtlamaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plana baktığımızda, bu ko
nuyu ciddiyetle ele aldığını kanıtlayan bir şey gör
mek de mümkün değil. Birtakım soyut kavramlarla 
bu soruna çözüm getireceğini ortaya koymaktadır. Oy
sa ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan gerçekçi bir yakla
şımla işsizliği ortaya çıkaran anakayn akların neler 
olduğunu ortaya koymalı ve bunları küçültmenin, 
sonra giderek kurutmanın yollarını somut olarak 
açıklamalıydı. 

Türkiye gerçeğinde köyler ve kentler vardır. Bir 
başka deyimle kırsal alanlar ve kentsel alanlar var
dır. Nüfus bu iki alan arasında daima kırsal alandan 
kentsel alana doğru bir akış ve göç içindedir. Bu akışı 
ve bu göçü hangi önlemlerle durduracağız? Düşü
nülmesi gereken sorun budur. Köydeki nüfus arttık
ça, topraklar bölünüp küçüldükçe, yaşama olanağım 
köyde bulamayanlar, bulundukları yöreleri terk ede
rek şehirlere gelir ve gecekondu olgusunu da yarata
rak, işsizlere yenilerini katarak yaşamlarını sürdürme
ye çalışırlar. Açık ve gizli işsiz adedi, Planda öngö
rüldüğü gibi 2,3 milyon değil, gerçekte ise yaşayan 
nüfusun en azından beşte biri kadardır. 

Türkiye'de 1965 yılında toplam kent nüfusu 9,4 
milyondur, 1970 yılında ise 12,8 milyona yükselmiş
tir. Bu zaman süreci içerisinde kent nüfusu yılda or
talama % 6,4 oranında artmıştır. 1965 yılında kırsal 
alan nüfusu ise 22 milyondur, 1970 yılında ise ,22,8 
milyona yükselmiştir. Bu zaman süreci içerisinde kır
sal alan nüfusu ortalama olarak % .0,6 oranında artış 
göstermiştir. Halbuki, bizde kırsal alanda nüfus ar
tışı bu görülenden çok daha yüksektir. Bu da, kırsal 
alanların giderek boşalmakta, olduğunu ortaya koyan 
bir belgedir, bir vurgudur. 

Türkiye'de tarım dışı sektörlerdeki kalkınmayı, bü
yümeyi dikkate alırsak, tarım dışındaki sabit sermaye 
artış oranı aynı dönemde % 12'dir. Bunun karşılı
ğında yılda ancak 4,4'lük işgücü talebi yaratabilecek 
güçtedir. Bu ise, her yıl giderek % 2 oranında işsiz 



C, Senatosu B ; 8 17 . 11 . 1978 O ; 2 

artacağiiH göstermektedir. Bunu önleyebilmek için, 
tarım dışı sektörün sabit sermayesini yılda ortalama 
olarak % 12'den en âzından % 23,8'e çıkarmakla 
mümkündür. Dördüncü Beş Yıllık Planın da bu so
runa kesin çözüm getiremeyeceği açık olmakla bera
ber, temenni ederiz ki, asgariye indirebilsin; bu so
runu hiç olmazsa artışım önlemek gibi bir neticeye 
bağlayabilirce, bu da bizim için gerçekten bir başarı 
olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Kısaca bölgeler ve yörelerarası dengesizliğe de 

biraz dokunmak istiyorum. Bence Planın başta ge
len görevi de bu olmalıdır. Doğu, Güneydoğu; âdeta 
akıl almaz bir ayrıma tabi tutularak yıllar yılı kendi 
kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Bu yörelerin insan
ları olarak artık yeter diyoruz, bu çile bitmeli. Dör
düncü Beş Yıllık Planda bu çilenin sonuna gelindiği
nin emareleri vardır, bu da gerçekten bizim için se
vindiricidir: 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı şu kürsüde 
görüşülürken birçok sözcü tarafından da ifade edildi, 
«Devletçiliğe fazla ağırlık verilmiştir.» denildi. Bir de, 
«Kamu kuruluşlarında verim daima düşük olmuştur» 
diyenler de oldu. Bunları söyleyenler ya gerçeği gör
müyorlar ya da gerçekten bile bile, laf olsun diye bun
ları Türk kamuoyu karşısında bu kürsüden ifade edi
yorlar. Bizim kanımıza göre Plan, devletçiliğe gereken 
önemi gerektiği şekilde vermemiştir. Kamu kuruluşla
rının zarar ettiği sözü yaygın olmasına rağmen, bu 
kuruluşların yanlış istihdam ve ücret politikası sonun
da bu hale geldiklerini bu kürsüden yine Milli Birlik 
Grupu adına konuşan Sayın Kâmil Karavelioğlu açık
ça ortaya koydu. Bu rakamlardan bir - iki tanesini 
huzurunuzda tekrar etmek istiyorum. 

«Türk Havayollarında 6 500 istihdam fazlası, 
ÎSDEMÎR'de 10 bin istihdam fazlası, Azot Sanayiinde 
ise 4 500 kişilik bir istihdam fazlası olduğunu» bu 
kürsüde beyan ettiler. Bu kuruluşların ne hale geldi
ğini açıkça bu rakamlar ortaya koymaktadır. Yıllar 
yılı bu kuruluşlar, gerçekten de halk deyimiyle politi
kacıların «arpalığı» haline geldiği için gerektiği şekil
de randımanlı ve rantabl çalışma imkânına kavuşa
mıyorlar. Eğer bu kuruluşlar bu imkânlarından kur
tarılır ve gerçekten istihdam ve ücret sorunları da di
ğer özel teşebbüsler gibi ayarlanırsa, bu kuruluşların 
zarar etmesine imkân yoktur. 

Örneğin; ÎSDEMtR yılda 3 milyar zarar ediyor. 
Elbette, günde 10 bin işçi fazla çalıştıran, hatta üre
time hiç katkısı olmadan bu kişilere bu kadar ücret 

öderse, bu müesseseden her halde kâr beklemek müm
kün değildir; beklemek aslında iktisat kaideleriyle de 
çelişir. 

Ayrıca, KİT'lerin içinde bulunduğu (Söz buraya 
gelmişken) lükse de, debdebeye de biraz dokunmak 
istiyorum. 

Devletin bu kıt imkânları içerisinde nerede bir ka
mu kuruluşu varsa, orada bir misafirhane vardır, bir 
lokanta vardır. Bir misafirhaneyi bırakın, bir müdü
rün en azından dört tane misafir kabul edeceği salo
nu vardır. Gerçekten de bu kadar lüks de bu zarar
ların bir bilançosunu ortaya koymaya yetmektedir. 

Sayın senatörler; 
Bir konuya daha değinmekte yarar görüyorum. 

Bu konu da konut sorunudur. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında konut so

rununa özel bir önem verildiği gibi, Sayın Başbakan
ın yapmış olduğu sunuş konuşmasında da bu sorun 
ve çözümleri üzerinde önemle durdular. 

Konut sorunu; çevre sorunu, arsa sorunu, altyapı 
sorunu ile birlikte ve bir bütün içerisinde ele alın
madıkça, bu soruna çözüm getirmek mümkün değil
dir. Ancak, bu sorunun gerçekten beklemeye de ta
hammülü yoktur. Türk halkı yap - satçıların elinden, 
onların kıskaçlarından süratle kurtarılmalıdırlar. Bunun 
için süratle ve zaman geçirmeksizin gelişen kent çev
relerindeki arsalar kamuya mal edilmeli ya da arsa 
rantını vergi yoluyla kamuya maledecek yasal tedbir
ler getirilmeli, alınmalıdır. 

Eski binaların yıkılıp, yerine yüksek katlı bina ya
pılması şeklindeki israf da mutlaka önlenmelidir. Top
lu konut yapımına süratle geçilmelidir. Konut kredi
leri veren tüm kuruluşlar bir merkezde toplanmalı ve 
aralarındaki çelişkiler, zıtlıklar da mutlaka ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Özel de olsa, kamuya ait de olsa konut inşaatları 
mutlaka Devlet tarafından kontrol edilmelidirler. Çün
kü, her konut gerçekten bir milli servettir. Bunun 
sıhhate, sağlığa uygun yapılıp yapılmaması mutlaka 
bir kontrola tabi tutulmalı. Konut sorunuyla birlik
te kira sorunu da ev sahiplerinin insafına da terk edil
memelidir. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ülkemi

zin ekonomik, sosyal ve kültürel hedefleri belirtilmiş
tir ve bu hedeflere plan disiplini içinde nasıl varıla
cağını da açıkça ortaya koymuştur. 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, enerji ih
tiyacını gidermek için cesur adımlar atmıştır, bu ne
denle de kutlarız. 

Madenlerin Devletçe işletilmesi ve bu konuda çı
karılan Maden Yasası ileri bir adımdır. 

Türkiye'de ormanları, Anayasa hükmü olarak Dev
letin malı olmasına rağmen, ancak bugüne kadar, ne 
Devlet ormanının ürünlerinden yararlanmış, ne de 
orman köylüsü yararlanabilmiştir. Sadece bir avuç 
kişi ormanı da, orman köylüsünü de bugüne kadar 
sömürmüştür. Buna mani olunması takdir edilecek bir 
husustur. 

Sağlık hizmetlerinde Tam Gün Çalışma Yasası ger
çekten ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
halkı sevindirmiştir. Halk, hiç olmazsa yıllardan beri 
göremediği doktoru yanında görmeye başlamıştır. 

Geçmişteki planların uygulamalarının başarıya 
ulaşmamış olması, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının da mutlaka başarıya ulaşmayacağı varsayı
mı gerçekten çok yanlıştır. Zira, plan sorunu aslında 
siyasal bir iktidar sorunudur. Bu Plan derleme ve top
lama, hatta intikal planıdır. Plana inananların elinde, 
uygulamada elde edilecek sonucun, bizim düşündü
ğümüzden daha başarılı olacağına ben inanıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plamnda tarım 
için alınan tedbirler ve öngörülen büyüme hızı tak
dire şayandır. 

Hayvancılık konusunda yeni başlayan, özellikle 
Güneydoğu Anadolu'da tatbike konulan uygulama
lar, ülke için ümit verici belirtileri içinde taşımakta
dır. 

ithalatın kısılması, ihracatın artırılması, bu darbo
ğazlar aşılıncaya kadar mutlaka uygulamaya devam 
olunmalıdır. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, Plandaki tablola
ra bakılınca hemen görülmektedir. Bunu giderici ted
birler cesaretle alınmalı ve uygulamaya konulmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bitirirken; Dördüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planının Türk Ulusuna özgürlük, barış ve mutlu
luk getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın îldan. 
Söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nda. 
Buyurunuz Sayın Karaağaçlıoğlu. 

* - E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Ege'ye ver
mişti Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Kâzım Karaağaçlıoğlu ile 
iskender Cenap Ege yer değiştirdi. Şimdi, Sayın îs-
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kender Cenap Ege devreden çıktı, Sayın Kâzım Ka-
raağaçhi)ğlu'nunncpnal sırası geldi. 

Buyurunuz Sayın Karaağaçlıoğlu. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili bundan evvelki görüş
lerimin sabahleyin bir kısmını Yüksek Heyetinize arz 
etmiştim. Şimdi, kendi söz sıramda da mütebaki gö
rüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 

Sözlerime başlamadan önce, evvela bir konuya de
ğinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk ekonomisinin üç ana, temel unsuru vardır. 

Bu temel unsurlar kalkınma planlarında, en büyük 
ağırlığı teşkil ediyor. Türkiye'nin sosyal ve fizik ya
pıdaki gelişmelerinin anailkelerini, anadoğrultularını 
bu üç unsur teşkil ediyor. Bunlardan birincisi, tarım 
sektörü, ikincisi sanayi sektörü, üçüncüsü de hizmet
ler sektörüdür. Bu üçünün dengesi, Türk ekonomisi
nin, Türk toplumunun bugünün gelişen şartlan için
de kalkınmasının başlıca temellerini teşkil etmektedir. 
Kalkınma planları hazırlanırken bu üç unsur arasın
daki Türkiye'nin mevcut potansiyelini, mevcut im
kânlarını, insan kaynaklarını ve diğer tabii kaynakları
nı en iyi bir biçimde değerlendirmek suretiyle Tür
kiye'yi müreffeh, yaşanabilir, demokratik düzen içe
risinde huzurlu, gelişmiş bir ülke haline getirtilebilir. 

1961 Anayasasının getirdiği plan müessesesi içe
risinde üç plan dönemi tatbikatında, bu konuda en 
çok ihmale uğramış olan tarım sektöründen bahset
mek istiyorum. 

1978 Türkiye'sinde bugün milli gelirin % 28'ini 
teşkil eden tarım sektörü aslında entansif metotlar 
içerisinde, ekstansif metotlar içerisinde en iptidai şe
kilden, en modern tarım işletmelerine kadar çeşitli 
tarım tatbikatı içerisinde Türkiye'nin mevcut tarım 
potansiyelini en geniş manada değerlendirebilecek im
kâna ve seviyeye ulaşmış değildir. 

Birinci Beş Yıllık Planda, ikinci Beş Yıllık Planda, 
Üçüncü Beş Yıllık Planda, hatta Dördüncü Beş Yıl
lık Planda tespit edilmiş bulunan kalkınma hızlarının 
yanı sıra tarımdaki kalkınma hızı, Türkiye'nin mev
cut potansiyeli ile kıyaslanacak olursa, çok düşük se
viyededir. Zira, bütün dünyada artan nüfusun eko
nomiye baskısı, beslenme dediğimiz nihai noktada ve 
seviyede tarıma dayalı istihsalin gelişmesine bağlıdır. 

Avrupa; entansif tarım metotlarıyla modern ta
rım girdileriyle sulamalarıyla ekipmanlarıyla ve hatta 
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laboratavarlârıylâ bilgileri, ve tecrübeleriyle tarımın 
en yüksek verim seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Topraklar sınırk ve mahdut olduğuna göre, işte 
bu sınırlı ve mahdut olan topraklar üzerinde istihsal 
% 70'lerin, % 80'lerin, hatta % 81, 82'lerin seviye
sine geldiği zaman, artık ne kadar teknik imkânlarla 
tarıma birtakım girdileri sokarsanız sokunuz, muay
yen bir seviyenin üzerinde istihsali artırmak mümkün 
olamaz. Çok cüzi yüzdelerle ifade edilebilecek bir ar
tışa ulaşabilirsiniz. Halbuki, nüfus durmadan artıyor 
ve dolayısıyla beslenme ihtiyacı devletlerin, toplum
ların baş gailesi oluyor. 

Türkiye'de ise tarımın ilkel metotlarla kredi im
kânları ve birtakım ekipmanı, tohum, ıslah, sulama gi
bi birtakım meseleleri, yeni halledilen, henüz kemâ
liyle bütün ihtiyaçlara cevap verecek bir seviyeye gel
memiş olması hasebiyle Türk tarımı sanırım ki, 
% 30'ların, % 20'lerin, % 25'lerin kendi potansiyeline 
göre verimini vermektedir. 

O halde, Türkiye'de tarıma el uzatacak olursak, 
tarım yatırımlarını artıracak olursak, Türkiye süratle 
bu % 20'lik istihsalleri, imkânları ekonomiyi % 60 -
70'ler seviyesine getirmek durumuna gelebilir. 

Bu itibarla ben burada su ve toprak kaynaklan 
ilişkisi üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdiye kadar üç plan döneminde Türk tarımına 
büyük hizmetler yapılmış; ama bunlar kâfi gelme
miştir. Çünkü, bugün Türkiye'nin sulanabilir en ve
rimli toprakları 8,5 milyon hektar civarındadır. Tür
kiye'nin halihazırda Devlet eliyle sulanan toprakları 
1 milyon 600 küsur bin hektar civarında ve diğer 
küçük sulamalarla büyük sulamaların dışındaki su
lamalar da 1 milyon hektar civarındadır. 

Türkiye'ye son yıllarda, bilhassa 1965 yılından bu 
yana tarım sektörüne büyük çapta makine girmiştir. 
Tohum yardımı, kredi yardımları ve kooperatifler 
vasıtasıyla bunların, istihsalin piyasalanması ve bun
ların piyasa değeri üzerinden satılmalarını temin ede
cek birtakım imkânlar tarım sektörüne getirilmiştir. 
Ancak, bunlar kâfi değildir. Tarımın birtakım sıkın
tıları vardır. Nüfusun % 70'inin tarım sektöründe ya
şadığı ve bunların yumuşak bir geçişle şehirleşmenin 
dengeli nizamı içerisinde endüstriye kaydırılması, 
Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen hedeflerden bi
risiydi. Çünkü, doğal şartlara tabi olan tarım sektö
rünün girdileri Türk ekonomisini vakit vakit rahat
sız hale getiriyor ve dolayısıyla Türkiye'nin ekono
mik yapısında birtakım sıkıntıları tevlit ediyordu. Bu 

itibarladır ki, tarımın modem oısullet içerisinde den
gelenmesi ve tarım sahasında kırsal alanlarda çalışan 
kitlelerin süratle endüstri sahalarına nakledilmesi baş
lıca sorunlardan birisi haline geliyordu. 

Bunu yapabilmek için, tarımı bir taraftan mo
dernleştireceksiniz, onun dengesi içerisinde endüstri
de yeni istihdam olanakları, yeni yatırımlar yapacak
sınız... Bugün; Plan içerisinde, geçmişten, Üçüncü 
Beş Yıllık Plandan sarkan hizmetlerin ötesinde, büyük 
çapta bu sahada yeni istihdam olanakları yaratacak 
imkânların var olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Her halükârda matematiksel olarak rakamlar çok 
büyükse de, 1 trilyon 340 milyar liralık kamu sektö
ründe yatırım öngörülüyorsa, 360 milyar liralık özel 
sektörde yatırım öngörülüyorsa, enflasyonun ve ka
demeli olarak para ayarlamalarıyla para değerindeki 
düşüşler ve her gün hizmetlerde ve malzemelerdeki 
fiyat artışları ve bugün Türkiye'de süratle başını al
mış giden hayat pahalılığı karşısında bu meblağla 
Türkiye'de istenilen hedeflere varmak ve dolayısıyla 
tarım sektöründeki büyük kitlenin süratle endüstri 
sahasına naklini sağlayabilecek ve istikrarlı olarak 
milli gelirde % 10 - 1-2'ler civarında değeri olan bir 
tarım kesimini ve nüfus olarak da % 20 civarında 
yaşayan bir kitleyi hedef tutan bir tarım sahasındaki 
gelişmeyi sağlamak mümkün olamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak ve su kaynaklarından bahsetmiştim. Tür-

kiT/e'nin en büyük imkânlarından bir tanesi Aşağı Fı
rat Havzasıdır. Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında 
bulunan, «Yukarı Mezopotamya» diye adlandırılan, 
tarihi devirlerde Mezopotamya'daki bu verimli top
raklar üzerinde kurulmuş medeniyetleri hepimiz bili
riz. Evliya Çeİebi'nin atla gezdiği ve elma bahçele
rinden geçtiği bu Mezopotamya, 20 - 25 milyon dö
nümlük arazisiyle Türk tarımının en büyük potansiye
linden birisini teşkil etmektedir. Su vardır; Dicle ve 
Fırat nehirlerinin yılda getirmiş olduğu su, Nil nehri
nin getirdiği yıllık kapasitenin yarısı kadar, 75 milyar 
metremikap civarındadır. 

Bu sahada başlatılmış olan ve Adalet Partisi hü
kümetleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan Aşa
ğı Fırat Havzası, aslında Türkiye'nin tarımsal kalkın
masının en büyük hizmet sektörlerinden birisi halin
de mütalaa edilmesi lazımdır. 

Bunu niçin söylüyorum?.. Türkiye kendi ihtiyaç
larını karşılayacak bir seviyede endüstrileşecektir ve 
halen de bu seviyeye gelmiştir." Türkiye'nin, dışa dö
nük endüstri malzemelerini satabilecek; ama dünya 
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endüstri pazarlarında gereği kadar rekabet edebilecek I 
bir seviyeye gelmesi, daha uzun yıllara vabestedir. 
Uzun yıllar endüstrisini entegre hale getirmek için 
gayret göstermek mecburiyetinde; ama biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, dünyanın artan nüfusunun ekonomiye i 
en büyük baskısı, en büyük tüketim unsuru olarak 
gıda maddelerindeki ve tarım maddelerindeki olan 
gelişmede süratle muayyen seviyeye, kısa zaman per- j 
yodu içerisinde muayyen hedeflere Türkiye ulaşabilir. 
tşte en büyük potansiyeli Aşağı Fırat Havzasıdır. 

Geçmişte Adalet Partisi Hükümetlerinin hakika
ten 50 yıllık Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri içeri
sinde en büyük hayallerin de ötesinde Türkiye'ye ye
ni bir Türkiye katacak olan Aşağı Fırat Projesinin j 
planlamada, Dördüncü Beş Yıllık Plan içerisinde ay
rı bir sektör olarak, ayrı bir organizasyon olarak, ayrı I 
bir yatırım olarak, Türkiye'nin geleceğinin teminatı 
olarak büyük çapta değerlendirilmesini görmek ve bu
nun üzerine hükümetlerin, (hangi hükümet olursa 
olsun) milli bir dava olarak üzerine eğilmesini temin 
etmek, bu Planda yapılması lazım gelen hizmetlerin 
en büyüğü olarak görmekteyim. " I 

Zira, Keban Barajının yapılmasıyla Fırat üzerinde- I 
ki en büyük regüîasyon rezervuarı kurulmuş ve bun- I 
dan elde edilecek olan imkânlarla aşağıdaki Haran I 
ovalan, Ceylanpmar ve Diyarbakır, Mardin'in 750 I 
kodundaki ra Cizre'ye kadar, huduta kadar devam | 
eden o geniş ovaları, yağdığı zaman bire kırk veren; I 
ama yağmadığı zaman çölden farkı olmayan bu sa- I 
halan, Türk tarımının en büyük gelir kaynakları ha- I 
line gelecektir. 

Burada sadece bir tarımsal imkânın elde edilmesi I 
değil, bu projelerin tatbikiyle çok yönlü birtakım im- I 
kânların da bu projeyle birlikte geleceği kanaatim I 
hem teknisyenler söylüyor, hem de buna inanmış olan I 
bürokratik kadro ve Devlet Planlama birimi de, Dör- I 
düncü Beş Yıllık Planda buna ait pasajlarda birta
kım deyimlerle bunu değerlendirmek istiyor. Mühim 
olan mesele, buna layık olduğu değeri, layık olduğu I 
alakayı siyasilerin de göstermek suretiyle başlamış I 
olan bu projenin gerçekleştirilmesidir. I 

Sadece tarımda değil, demiştim; 30 milyar kilo- I 
vat/saate varan hidrolik bir potansiyel bu sahada I 
vardır. Yapılmış oları Keban'ın bütün gücü 5,5 mil- I 
yar kilovat/saat olacak. 8 ünitesi devreye girdiği za- I 
man,, hidrolik olarak 5,5 milyar kilovat/saatlik enerji I 
dizayn edilmiş olacak. I 

Geçen 1976 yılında Adalet Partisi Hükümeti ta
rafından temeli atılmış olan Karakaya Barajı ise, 7 I 
milyar 354 milyon kilovat/saatle bunun ikinci halka- I 

sim teşkil ediyor. Ayrıca, Dicle üzerindeki Karababa, 
Kralkızı, Batman barajlarıyla ve tümüyle hepsi birbi
rinden daha kıymetli olan hizmet üniteleriyle, Türki
ye'nin muhtaç olduğu elektrik enerjisinin 30 milya
rını bu sahadan alacaksınız. 

Bu proje sadece bununla mı kalıyor?.. Hayır. Tür
kiye'de yıllardan beri halledilmemiş olan orman köy
lülerinin bir davası var. Orman içinde yaşamakta olan 
9 milyon civarında kabul ettiğimiz insanlar, o fakrü-
zarurete, mahrumiyete terk ettiğimiz; yoldan, hizmet
ten nasibini alamamış olan insanlar var. Bunların, 
yine Aşağı Fırat bölgesinde 20 milyon dönümü aşan 
sulamaları gerçekleştirdiğiniz takdirde, buradan istih
sal edilecek olan pamuğun, ziraatteki yağlı ürünlerin 
meydana getirdiği istihsalin ve diğer zirai ürünlerin 
neticesi kurulacak olan o tarıma dayalı endüstriler, 
iste bu 9 milyon insanın bu sahada iskânını sağlaya
cak ve dolayısıyla orman içi köylülerinin davasını 
Türkiye'de köklü olarak halledebilecek en mühim im
kân olarak ortada durmaktadır. 

Şimdiye kadar orman köylerine şunu yaptık, bu
nu yaptık... Ama, sanırım ki, orman köylülerini me
sut etmek mümkün olmadı, onları kendi kendilerine 
yeter hale getirmek mümkün olmadı. Lokal olarak 
şurada burada birtakım hizmetler getirmekten öteye 
hiçbir şey yapamadık; ama en büyük hizmeti, işte bu 
Aşağı Fırat Projesiyle geçmiş hükümetlerin cidden 
büyük bir inançla sarıldıkları, bu yılların ötesindeki 
hayallerimizi gerçekleştirecek olan bu Aşağı Fırat 
Projesine özel bir nitelikte ehemmiyet vererek, özel 
bir kuruluş mu, özel bir kanun mu, özel bir yatırım 
fonu mu ihdas ederek, bu sahayı mutlak ve mutlak 
değerlen dinmeliyiz. 

Bunun ötesinde bir başka yönü de vardır : Bul
garistan'dan, Yunanistan'dan ve yakın komşularımız
dan, oralarda bulunan soydaşlarımız zaman zaman 
sıkıntıya uğramak suretiyle Türkiye'ye geliyorlar, ana
vatana dönüyorlar, tşte gelen bu muhacirlerin de bu 
sahalara yerleştirilmesi, bu kurulacak olan sulama sa
halarındaki endüstri dallarında, sahalarında çalıştırıl
maları da ileride bu problemin halliyle mümkün ola
bileceği kanaatini taşıyorum. Çünkü, bugün istihsal 
ettiği tahılın iki mislini, çeltiğin ikibuçuk mislini, pa
muğun ise, bugün 500 - 600 bin ton civarında olan 
pamuğun, iki milyon ton olmak suretiyle dört mis
lini istihsal edecek geniş bir potansiyel var tarımda, 
bu" sahada. îşte bunu sulamak, bu projeyi en kısa za
manda realize etmek ye bu suretle Tüfkiye'nin haki
katen kalkınmasında en büyük unsur olarak telakki 
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ettiğmiiz tarımın, entegre bir sistem içerisinde değer
lendirilmesinde büyük yararlar vardır. 

Bunun için, dış kredi, iç kaynak zorlamalarını 
mutlaka en müessir bir şekilde, en geçerli, en bilim
sel bir şekilde yapmak lazımdır. Sanırım ki, İndüs'ün, 
Ganj Nehrinin sulama tesisleri için Dünya Yatırım 
Bankasının açtığı kredilere muvazi olarak, Türkiye' 
nin bu bölgesinde yapılacak projeli ve planlı olan 
bu tarım yatırımına da sanırım ki, dış kredi bulma 
imkânı mevcuttur. 

Çünkü bir tarihte; 1962'lerde, 1963'lerde îndüs 
Nehri civarında yapılacak olan sulamalarla ilgili ola
rak Dünya Yatırım Bankası 1 milyar 270 milyon do
lar gibi (hatırımda kaldığına göre, yanılmıyorsam) 
büyük bir yardımda bulunmuştu. Çünkü, FAO'nun da 
buna katkısıyla dünyada artan nüfusun ekonomiye 
baskısının, gıdada olan sıkıntısını, darboğazını aşabil
mek için bu kabil projelere sanırım ki, Dünya Yatı
rım Bankası ve Kalkınma Bankası ve diğer birtakım 
kuruluşlar, (Bunların isimlerini bilmiyorum) her ha
lükârda bu projeye büyük çapta yardımda bulunabi
lirler. Bu konu üzerinde mutlak ve mutlak durulmak
ta yarar olduğu kanısındayım. 

Bir konuya daha geçmek istiyorum. 
Dedim ki, Türk ekonomisi üç anaayak üzerine 

oturuyor : Sanayi, tarım ve hizmetler sektörü. Hiz
metler sektörünün en büyük potansiyeli, Türkiye'nin 
dış tediye muvazenesinde çektiği sıkıntıları izale ede
bilecek olan en büyük potansiyeli hiç şüphe yoktur 
ki, turizm sahasıdır. Yıllardan beri turizmi Türkiye' 
de geliştirmek için âdeta lafını üretmişiz; ama turizm 
gelirlerini Türkiye'de istenilen seviyeye hiçbir dönem
de getirmek mümkün olamamıştır. Bu sene söyledik
lerine göre 65 milyon dolar civarında bir müspet ha
neye kaydedilebilecek gelir sağlanmıştır. Halbuki, İs
panya'nın bu seneki geliri hatırımda kaldığına göre 
10 milyar dolar civarındadır. 40 milyon insan İs
panya'ya gelmiş, Türkiye'ye 1,5 milyon insan gel
miş. Dört mevsimi bir anda yaşayabilecek olan tabiat 
hazinesi, coğrafya hazinesi, tarihin bütün derinlikle
rine kadar uzanan tarihi hazine, yedi bin kilometre
lik Türkiye sahillerinin en azından 4 - 5 bin kilomet
relik sahasında, Çanakkale Boğazına kadar, yılın altı 
ayında denize girilebilecek olan imkânlar, ucuz bir 
memleket; ama gel gör ki, bunları kanalize edebilecek, 
bunları planlayacak, bunları Türkiye'nin bacasız fab
rikası halinde Türkiye'nin dış tediye muvazenesine, 
döviz sıkıntısına faydalı hale kalbedebilecek yatırım
ları yapmaktan uzak kalmıştır. Pansiyonlar dahil, ha-

l tırımda kaldığına göre Planda, «36 bin civarında ya* 
I tak...» diyor. Milyonlarca insan gelmeli. 
I Yüz bin nüfuslu Türk ekalliyetinin oturduğu Kıb-
I rıs'ın Türk kesimine de sene nüfusu kadar turist ge

liyor. Gittik gördük, arkadaşlarımız da gördü, hiçbir 
I şey yok. Bir tane tarihi eser, iki üç tane güzel otel 
I yapmışlar; ama konaklama tesisleri ve turizmin alt

yapı tesisleri ve turiste yapılan hizmetler hakikaten 
I turistin arzu ettiği biçimde gelişmiş. 

I Artık ekonomiler kapalı kapılar ardında muhafa-
I zakâr görüşler içerisinde gelişmiyor. Dünyada ekono-
I miler kendi milli varlıklarından, kendi benliklerinden 
I bir şey kaybetmeden, onlara uygarca, medenice vere-
I bileceklerini ekspoze (exposer) edebilmek, teşhir ede

bilmek takdim edebilmek ve bu hizmetleri gelenlere 
I gösterebilmekle mümkün oluyor. Haysiyetli bir şekil

de bunları Türkiye de yaptığı takdirde, Türkiye'nin 
I bugün çekmiş olduğu IMF'nin kapışım aşındırmak 
I suretiyle on aydan beri şaşaalı bir şekilde, Hüküme-
I tin «geliyor, gidiyor» diye gazetelerde, radyolarda, 
I basında; devlet devlet dolaşmak suretiyle, hükümet 
I hükümet dolaşmak suretiyle temin ettikleri, işte İMF' 
I nin 23 Martta verilmiş olan iyiniyet mektubuna rağ-
I men 150 milyon dolar bir, 48 milyon dolar bir ve 
I onun dışında da Libya'dan aldığımız yüz milyon do-
I 1ar ve topu topu 300 - 400 milyon dolarlık bir yar-
I dım. Peki, Türkiye şimdiye kadar ne ile idare etti? 
I Türkiye şimdiye kadar geçmiş Hükümetin stoklann-
I da mevcut olan tarım ürünleriyle 5,5 milyona varan 
I buğdayı ile 380 bin tona varan pamuğu ile ve ge-
I çenlerde gazetede okuduğumuz incir ve sadece fındı-
I ğın satışından elde ettiği 300 milyon dolar gibi para-
I larla bugüne kadar Türkiye'nin imkânlarını, Türkiye' 
I nin tarımsal imkânlarını, geçmişteki imkânlarını kul-
I lanarak bu noktaya geldik. Hâlâ da 1,5 - 2 milyar 
I dışarıdan gelecek olan borç parayı bekliyoruz, taze 
I parayı bekliyoruz. 
I Bu Plan 17 milyar dolarlık beş yılda dış kaynağa 
I ihtiyaç gösteriyor. 17 milyar doları bulamadığınız tak-
I dirde, bu Planın hedeflerine ulaşacağına inanıyor mu-
I sunuz? Hayır mümkün değil. . 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bulamadığı-
I mız takdirde değil mi?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
j Bulamadığınız takdirde. Gayet tabii, bulursanız mem-
I nun oluruz, kim bulursa memnun oluruz. Bu memle-
I kete taş dikene, bu memlekete çöp dikene ebediyen 
I minnettar kalmak Türk milletinin hasletidir sayın ar-
I kadaşım. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşım «Borçlanma» dedi. Milletlerin kalkın

masında elbette borçlanma vardır. Bugün İngiltere 
İmparatorluğu ki, 1914'lerden 1939'lara kadar güneş 
batmayan bir imparatorluktu, 20 - 25 milyar dünyaya 
borcu var, 

İtalya, biz övündüğümüz ve 1995'lerde Türkiye'nin 
1973 italya'sının seviyesine varmayı hedef olarak bu
rada müzakere ettiğimiz İtalya'nın 20 milyar dolar 
borcu var. 3,5 milyonluk İsrail'in 9,5 milyar dolar bor
cu var; ama bu borçları ödeyebilecekseniz; ama akıl
lı bir ekonomik politika içerisinde memleketin para
sını, Türkiye'nin kalkınmasının gerekleri içerisinde de-
ğerlendirebilecekseniz, bunu yapabiliyorsanız, geç
mişte yapmış olduğumuz gibi, o takdirde sizin 17 
milyar değil, 117 milyar borcunuzu biz şimdiden te-
kafrbül etmeyi bir şeref borcu telakki ederiz; ama bu
nu da yapamayanların, Devlet hizmetinin bir sanat 
olduğunu kabul etmeyenlerin... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu beş dakikanız 
kaldı. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
...etmeyenlerin sadece hayal âleminde laf üretmek su
retiyle memleketin geleceğini sadece bir üzerinde de
ğerlendirenlerin, Türkiye'ye bir şey vereceklerine inan
mak mümkün değildir. 10 ayda şimdiye kadar söyle
nen vaatlerin hangisi yerine geldi de, bundan sonra 
hakikaten ağır bir tablo ile ortaya çıkmış bulunan 
Dördüncü Beş Yıllık Planın Türkiye'de gerçekleşece
ğine inanalım. Birtakım endikatörler olmalı, birtakım 
işaretler, belgeler olmalı. Şimdiye kadar 10 ayda Türk 
ekonomisine ne getirdiniz, ne götürüyorsunuz; ne ver
diniz, bundan sonra da ne vereceksiniz? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne aldık ki, ne 
verelim?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Almadan vermek Allah'a mahsustur sayın arkadaşım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız; Sa
yın Karaağaçlıoğlu, bu tarz konuşma yoktur. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Ama, hükümetler eğer bir hükümet mesuliyetini taşı
yorsa, aldıkları bu emanetin karşılığında milletine de 
hizmet vermek, huzur vermek ve milletin ümit ettiği 
birtakım ihtiyaçları karşılamak zorundadır. 10 - 11 
aylık dönemde daha dün Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinden biri olan Tekele yapılan zamlarla Türkiye'de 
ne yapacağınızın en güzel işaretini vermediniz mi?.. 
Pahalılık, pahalılık, yokluk... 

Doğru, bugün sanayide, endüstride kurulmuş olan 
tesislerin büyük bir kısmı % 30 kapasiteyle çalışıyor. 
Türkiye'de büyük çapta endüstri sahalarına kilit vuru
luyor, istihdam olanakları kapanıyor. Belki işçiler bu
gün sokağa dökülmediler; ama aldıkları tazminatları 
yiyorlar. Acaba gelecek sene bu kapanan fabrikalar 
açılmaz, yenileri ilave edilmezse, bu aldıkları tazmi
natları da kullanmış olan işçiler, onlar da talebeler gi
bi, anarşistler gibi sokağa dökülürse, bu Türkiye'nin 
hali ne olur? 

Sosyal devletin anlayışı içerisinde, anlamı içe
risinde, Anayasanın ilkeleri içerisinde devletlerin 
istihdam imkânları yaratmak görevleridir, devleti 
yöneten hükümetlerin görevleridir. Bu görevlerini 
yerine getirmek elbette iktidarınızın da boynuna dü
şen borçtur; ama hangi hizmeti, hangi arzı Türk 
Milletinin istifadesine sundunuz, takdim ettiniz? 
Maalesef bunlardan hiç birisi olmadı. 

Değerli arkadaşlarım. 
İşte bunun için... 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Daha sizin gü

nahlarınızı ödüyoruz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim?... 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuşmayı
nız. Sayın Karaağaçlıoğlu, bu tarz usul var mı? 
Siz Genel Kurula hitap edin, rica ederim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, çok özür dilerim, haklısınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Turizm diye başlamıştık, bir nokta ile perçinle

mek istiyorum. 
Turizmde en büyük potansiyelimiz olarak demin 

3 - 4 bin kilometrelik Akdeniz sahillerimizden bah
setmiştim. Dünya Sağlık Örgütünün bir ifadesine 
göre, Akdeniz'e dahil olan 16 memleketin büyük 
bir kısmının sahilleri geniş çapta fabrika artıkları, 
eksraksiyon maddeleriyle kanalizasyonlarla ve sair 
bu mıntıkalara fabrikalardan akan yağlı, tankerlerin 
ve sairelerin bıraktıkları rüsuplarla kirlenmektedir. 
Senede 12 milyon tonluk madde bu Akdeniz sahil
lerine; Fransa'ya, İspanya'nın Barselona tarafına ve 
Fransa hududuna doğru olan kısımlarına, İtalya 
mıntıkasına ve Yunanistan'ın Batı sahillerine doğru 
tüm Akdenizi kirlendirmektedir. Bu itibarla bu sa
hillerin kirliliği, 100 milyonu aşan yıllık turistin, 
bu mıntıkalardan daha temiz mıntıkalara gitmesi zo-
runluğunu ileride doğuracak., 
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Türkiye sahilleri de, endüstrileştiği müddetçe ve 
kontrolsüz bir bırakımla kirlenme ihtimali içerisin
dedir. Sanayinin artıkları, kanalizasyonların bu 
sahalara deşarjı ve birtakım tankerlerin bırakmış ol
duğu kirli sular, Türkiye'nin Akdeniz sahillerini de 
kirlendirecektir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Saym Kara-
ağaçlıoğlu, lütfen toparlayın artık. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. 

" Bu itibarla, bilhassa sahillerin korunması ve bu 
kirliliğin önlenmesinin; hakikaten bu turistik hazi
nelerin muhafazası bakımından olduğu kadar, sağlık 
bakımından da çok büyük bir ehemmiyet taşıdığım 
ifade etmek isterim. Bu itibarla, Hükümetin bu 
konuda da gerekli tedbirleri almasında yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok ki, Plan hakkında söylenecek 

çok şeyler var; ama bu şeyleri kısa zaman içerisin
de söylemek mümkün değil. Beş sene Türkiye'ye 
istikamet verecek; Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve 
siyasi istikrarını sağlayacak ve Türkiye'yi bu istikrar 
havası içerisinde de muayyen hedeflere götürmek 
suretiyle demokratik bir ortam içerisinde Türk Mille
tini mutlu edecek bir hizmetler manzumesi hakkın
da elbette söylenecek şeyler çoktur. 

Binaenaleyh, bunları... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Üçüncü 
konuşmanızda belirtin. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Kısmet olursa, onu da yaparız Sayın Arkadaşım. 
Kürsüler hürdür; zatıâliniz de gelir konuşursunuz. 

BAŞKAN — Kâzım Bey, lütfen bağlayınız efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Plamn hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür 
eder, inşallah, bu Planın kusurlarıyla sevaplarıyla 
Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Programımıza göre, bugünkü mesainin bitişine 

14 dakika var. Şimdi sırada Akıp Aksaç Bey var. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 15 dakikada ta
mamlayabilirim efendim. 

BAŞKAN — Ben de onu soracaktım. 
Buyurun efendim. 
NÎYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz bir konuyu 'hatırlatmak istiyorum. 

ı Sayın konuşan üyeye söz vermek usulümüzde 
I yoktur. Emsal teşkil etmemesi için bu konuyu lüt-
I fen tutanaklara geçirin. 
I BAŞKAN — Hayır, sizin fikrinize katılmıyorum. 

NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Sıraları üyelere 
devretme geleneği vardır; ama bir üyenin yerine, di
ğer üyenin kişisel konuşmalarda hakkı yoktur. Yan
lış uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi lütfen, buyurun anlata
yım. 

I Sayın Çelebi'ye yazdığınız notu da okudum. Me-
j sele şudur: Listemizde isim sırası, sıraya göre yazıl

mıştır. Üyeler önerge vererek takdim tehir yapıp 
yer değiştiriyorlar. Uygulamamızda bu var. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun durumu şöyle 
oldu: Yer değiştirdiler. Şimdi Sayın iskender Ce
nap Ege konuşacaktı; Ege yeniden önerge verdi, «Ben 

i bundan da feragat ediyorum» dedi. Diğer bir üye
nin hakkına tecavüz yoktur efendim. 

NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Öyle şey olmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Beyefendiler, bütün mesele, arka-
I dan gelen üyenin hakkının zayi olup olmamasıdır. 

Onu emniyet altına alıyoruz. 
NtYAZt UNSAL (Erzincan) — Konuştu. Di

yorum ki, konuştuktan sonra emsal olmasın. 
BAŞKAN — Hayır. Ben yine öyle uygulayaca

ğım; sizden de gelirse aynen uygulayacağım. Burada 
haksızlık mevzubahis değildir. Ben, bu konu üzerin
de titizlikle durdum; Başkanlık Divanı olarak bu işi 
görüştük. Sayın Ege oradan da çıktı; yani sırada 
olan kişiye herhangi bir inikas yoktur. 

CENGlZHAN YORULMAZ (Ankara) — Saym 
I Başkan, kendisinden sonra gelen üye olsa haklısınız. 

Onun için müşkülât çekmeyelim. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — istirham ederim, 

müddetim geçiyor efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Saym 
Başkan, yerimden kısa bir maruzatım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Buyurdu
ğunuz tatbikat Tüzüğün ruhuna da aykırıdır. 

j BAŞKAN — Nasıl efendim?.. 
I HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Aksi 

halde, bir partiye mensup 5 - 6 üye söz sırasına kay
dolurlar. Bunlar bir arkadaşlarına mütemadiyen 
yer vermek suretiyle bir üyeyi saatlerce konuştura-

I bilirler. Bu bir kişesel konuşmadır, yanlış tatbikat-
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tır. Bundan sonra da aynen devam edececeğini bu
yurduğunuz için, uyarı mahiyetinde takdirinize su
nuyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Beyefendi, durumu biz Divanda tezekkür ettik-

Geçmiş uygulamalarda da bunun olduğunu tespit 
ettikten sonra uyguladık. Bu, şu veya bu parti di
ye düşünülemiyor, şu Divan karşısında Cumhuriyet 
Senatosu üyelerini aynı görüyor. Buna emin olun.. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bendeniz 
sureti katiyede yapmadım bunu Beyefendi. İki sene 
aynı yerde oturdum, «Bu bir hakkın suiistimali olur.» 
dedim. Bu gerekçeyle böyle bir tatbikat yapmadım 
Beyefendi. 

BAŞKAN — Beyefendi, bunu Başkanlık Diva
nında inceler, bir esasa bağlarız. 

Buyurun Sayın Aksaç. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
değerli senatör arkadaşlarım; 

Havamızı biraz değiştirmek için, ufak bir hikâye 
ile sözüme başlıyorum. Çok özür dilerim: 

Kır yerde dana bostana girmiş. Çiftçi bunu gör
müş, kenarda bağlı bulunan (Affedersiniz) koca ökü
zün yanına varmış, yanaşmış sopayla koca öküze 
vurmaya başlamış. Komşular gelmiş «Allah'tan kor-
kasıca, bostanı mahveden, bostana giren dana, sen 
öküzü dövüyorsun, Allah'tan korkmuyor musun?» 
demişler. Çiftçi, «Öküzden bunu görmeseydi, dana 
zaten bostana girmezdi» demiş. 

Ben bunu, Sayın Kâzım Bey arkadaşımın bize 
olan mütecaviz sözlerini karşılamak bakımından ufak 
bir hikâyeyle tatlıya bağlamak arzusu ile anlattım, 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Anlaya
madık, bir ilgisini göremedik. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Biz bunu anlayamadık. 

E. AKIP AKSAÇ (Devamla) — Sayın senatör
ler; 

Bendeniz, Dördüncü Beş Yıllık Plan üzerinde 
durmadan ziyade, evvelki tatbikatlar itibariyle aynı 
hataların işlenmemesi bakımından, il ve kasabaların 
imar planları üzerinde durmak arzusundayım. 

1976 yılı itibariyle 1 688 belediyeden Üçüncü 
Plan döneminde 75 milyon Türk lirası harcanarak, 
346 belediyenin imar planı yapılmış, 1978 yılı iti
bariyle ve 1978 yılına kadar çok az uygulanabilir 
1 400 imar planının yapılmış olacağı Planımızda be
lirtilmektedir. 

Halen 1 688 belediyeden 67 il, 544 ilçe, 377 
bucak, geri kalan 590 adedi de kasaba ve köylerde
dir. 

Bir belediyenin imar planının yapılması, o bel
denin tapulamasının ve kadastrosunun yapılmasına 
bağlıdır. Bugüne kadar üç plan hedeflerine göre ta
pulamada % 59, kadastroda % 57 gerçekleşme ol-
mutur. Bu rakamlara ve üç plan dönemindeki 346 
belediyenin imar planı yapıldığına göre, 1 400 imar 
planının yapılmasını bendeniz biraz mümkün göre
miyorum. 

İllerde ve kasabalarda imar planları ve halen İmar 
Kanununun tatbikatında da birçok yanlışlıklar evvel
ki dönemler itibariyle yapıla gelmiştir. 

Coğrafi durum, doğal durum, iklim şartları na
zara alınmadan imar planları yapılmış, bu sebeple 
Anadolu'nun şirin kasabaları güzelliğini ve yeşilliğini 
kaybetmiştir. 

Bir beldenin imar planının tatbiki için altyapı te
sislerinin mutlaka imar planı ile birlikte düşünül
mesi lazımdır. Elektrik, su, telefon ve kanalizasyon 
tatbikatları yapıldıktan sonra üst yapıya geçilmeli
dir. Her şeyden önemlisi, su tesisleriyle kanali
zasyonun birlikte alınması zorunludur. Kanalizas
yon inşaatlarına ancak İkinci Plan döneminde baş
lanılmış, 1972 yılına kadar 26 proje programa alın
mış, 1977 yılı sonunda da programdaki devam eden 
projeler 110 olmuş ve dönem içerisinde de ancak 4 
tesis bitirilebilmiştir. 

Şu tatbikat sırasına göre gerek Anadolu kasaba
ları itibarıyla ve gerekse seçim çevrem bulunan Kır
şehir'de tatbikatını gördüğüm durumlar itibarıyla 
maruzatta bulunmak isterim. 

Elektrik hususlarını köylerde TEK Genel Müdür
lüğü, il ve ilçelerde İller Bankası deruhte eder, mü-
taahhidine verir. Şu işi de İller Bankası tarafından 
mütaahhidine verilin Ayrıca, PTT müdürlüğü de 
kendi hatlarını çekmek için şehir içinde ve kasaba 
içerisinde faaliyet gösterir. Bir kasaba düşününüz; 
elektrik tesisatı için yollan kazınmış, kanallar açıl
mıştır. Aradan sekiz ay, on ay geçmiştir veyahut bir 
sene geçmiştir, PTT hatları çekilmiştir. Yine ara
dan bir sene geçmiştir, su hatları çekilmiştir; o ka
sabanın asfaltı ve yolu tamamen bozulmuştur, orta
çağ kasabası manzarası arz eder ve çamur derya
sından o kasabayı kurtarmanız mümkün değildir. 

Arz etmek istediğim şudur: Planda bendeniz bil
hassa bu kısmı aradım; gerek kamu sektörü, gerek 
Devlet sektörü ve gerekse bu dediğim hususları or-
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ganize eden müesseseler arasında koordineli çalışma
yı temin edecek bir bulguya rastlayamadım. Benim 
Hükümetim ve benim Hükümetimin devrindeki plan
lamanın bu hatayı gözönüne alıp, 1962 yılından 
beri tatbik edilen bu hatalı hareketten vazgeçmek 
suretiyle hakikaten bu kurumlar arasındaki çalışma
yı koordineli bir surette yapmalı, Yerel Yönetim 
Bakanlığı içerisinde bu işi düzeltici tedbirler alma
lıdır. 

En basitiyle kendi ilimi göstermiş bulunuyorum. 
Şimdi, 1 688 belediyeden 67 il, 544 ilçe, 377 bu

cak, 690 kasabadaki yapılacak tatbikatta bu koor
dineli çalışma, bu birleşik çalışma meydana geti
rilmezse, hakikaten ilçelerimiz çamur deryasından 
kurtulmayacaktır. 

Bendeniz bunu düşünürken, «Acaba benim Plan
lama Dairem ve Hükümetim ne düşünmüştür?» diye 
Dört Yıllık Plan kitabını karıştırdım, epeyce de 
okudum. En sonunda, hakikaten bu Hükümetin ve 
Plan Dairesinin hatalı hareket etmediklerine kani ol
dum. Sayfa 531, 1068 sıradaki görüşü okuyorum: 

«Kentlerin öncelikle imar anaplanları, nazım 
plan ve uygulama imar planları yapılarak, arazi kul
lanım kararları kesinleştirilecek, imar planları uy
gulaması gereksinmelere göre yerel yönetimlere eş
güdüm içinde gerçekleştirilecektir.» cümlesini görerek 
çok memnun ve mütehassis oldum. 

Yine sayfa 532 ve 1076 sıradaki görüşü arz et
mek isterim: 

«İmar planı bulunmayan ya da yeni imar plan
ları yapılan yerlerdeki imar planlarının içme suyu, 
kanalizasyon ve elektrik planlarıyla birlikte yapıl
masını sağlayan bir süreç geliştirilecektir. Bununla 
ilgili idari yasal düzenlemelere gidilecektir.» cüm
lesini görmek suretiyle hakikaten Plana itimadım, Hü
kümete güvenim artmış bulunmaktadır. Bu cihetle
ri, bu Plan döneminde Hükümetimin tatbik edece
ğine kani bulunmaktayım. 

Bir hususu da arz etmeme kısaca müsaadenizi is
tirham edeceğim. 

Toprak ve Tarım Reform Kanununu meriyete 
koyduk, 1757 sayılı Kanun. Hatırımda kaldığına 
göre bu Kanunun 24 veya 25 nci maddesinde, köy 
muhtarları ve ihtiyar heyetlerine, köylerdeki hane 

halklarının kurtarılması ve ev temini bakımından sa
tış yetkisi verileceği, bu satış yetkisinin de, kurula
cak komisyonlarda tetkikinden sonra satış müsaade
sinin muhtarlara tanınacağı, belirtilmiş idi. Ne ya
zık ki, 1757 sayılı Kanun iptal edilmiş bulunmak
tadır. Bugün yine o ciheti de arz edeyim; köyleri
mizde, büyük miktarda 1950'den sonra köy ve 
kırsal yerleşmelerde ortalama nüfus artışı 650'yi bul
muştur. Böylece 200 ilâ 500 nüfuslu köylerdeki 
nüfus artışının nispeti yüzde 74 miktarındadır. Orta
lama 650'yi bulan nüfus miktarına göre, köylerdeki 
artan nüfus adedi, aile birikimi ve aile çoğalması 
nazarı itibara alınacak olursa, köylerdeki yetişen 
evlatların oturmasını temin edecek arsayı vermek 
mümkün değildir. Zira, tapulama yapılmıştır. Ta
pulamaya göre, köy merası, köy orta malı, özel ki
şilerin arazileri tespit edilmiştir. Köy ortamalından 
arsa vermek imkânını aramamız lazım gelmektedir 
ki, bir nispet dahilinde köyden... 

BAŞKAN — Sayın Aksaç, bir dakikanızı rica 
edeyim, isterseniz bir müsaade alalım uzatalım si
zin için. 

E. AKIP AKSAÇ (Devamla) — Bitiririm efen
dim, üç dakikada bitiririm, 

BAŞKAN — Ama saat 19.00'da bitecek diye ka
rara varıldı. 

E. AKIP AKSAÇ (Devamla) — Şu cümlemi bağ
layayım Sayın Başkan. 

Bu suretle de kırsal alandan kente göç temini bir 
nispette önlenmiş olacaktır. Planlamadan ve Hükü
metimden tatbikatta durumu bu yönden nazarı iti
bara almalarını istirham ediyorum ve köydeki ihti
yar heyetinin arazi satışını temin edecek süratli ted
birlerin alınması istirhamındayım. 

Bu itibarla, gördüğüm cümleler sonucu, bu pla
nın gerçekçi, dürüst ve tatbike medar olduğu kanaa
tindeyim. Hükümetime ve Plan Kuruluna bu ba
kımdan müteşekkirim. Tatbikatlarında başarılı ol
malarını dilerim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 18.11.1978 Cumartesi saat 10,00'da 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanına Saati : 19.02 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın İstanbul - Pendik - Tuzla bölgesi planlama
sına dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/958) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar - İskân, Turizm ve Tanıt

ma ve Yerel Yönetim Bakanlıklarınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Senatör 

Kadri Kaplan 
A) Durum: 
istanbul - Pendik - Tuzla bölgesinin emsalsiz doğal 

turistik değeri bilinmektedir. Bu değeri koruyamayıp 
bu günkü duruma geliş, ülkemiz için bir talihsizlik; 
buna neden olan politikacı ve yöneticiler için ise ge
lecek kuşaklarca da bağışlanacağını sanmadığım bir 
kusur olmuştur kanısındayım. 

Denizcilik Bankası hesabına yürütülen tersane ya
pımı yanında şimdi bir de özel tersane yapımr başla
mıştır. Güzel sahiller çoktan kapışılıp, (kıyı hattının 
Devletin elinde olduğu kuralına) hiç itibar edilmeden 
kıyı, özel kişiler ve özel ve resmi kurumlarca kapa
tılmıştır. Bu kural adına, Ege, ve Akdeniz'in bir çok 
yerlerinde Maliye Bakanlığının anlamsız bir uygula
ması sonucu bir çok kuruluşun ve bu kuruluşların 
yarattığı hizmet sayesinde de uygarca ve düzenli bi
çimde denizden ve güneşten yararlanmak isteyen in
sanların bu doğal hakları ortadan kaldırılırken ve 
Turizm Bakanlığınca da bu garip uygulamaya seyirci 
kalınırken Tuzla bölgesinde gördüğüm kadarı ile böy
le bir çalışma da yoktur. Herkes dilediği gibi sahili 
kapatmıştır. 

Esasen, ne yapılmış tesisleri yıktırarak ne de önüne 
gelenin sahili kapatmasına göz yumarak bu işin al
tından kalkılamayacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 
Umuma açık yerlerle özel kullanım yerleri belirtilme
li süreli olarak özel kullanıma tahsis edilecek sahilin 
her karışından Hazine adına kira alınmalıdır. Tuzla
daki asıl sorun bölgenin ve sahillerin hangi amaçlar
la kullanılacağının henüz bir aydınlığa kavuşmamış 
olmasıdır. Bu kararsızlık ve kaygısızlığın Devlete ve 
kişilere yükleyeceği maliyet çok yüksek olacaktır. 
Bölgenin içte kalan göl kısmının eskiden balık avcı
lığı amacıyla açılıp - kapanan denize bağlantı kısmı 
şimdi tamamen doldurulup üzerinden yol geçirilmiş
tir. Göl kurumakta bataklık haline dönüşmektedir. 

Durumu sayın Belediye Başkanından soruşturduğum
da (gölün tamamen kapatılmadığını bir doldurma 
düşüncesinin bulunmadığını ancak İstanbul nâzım pla
nına göre kesin bir sonuca da ulaşılmadığı) cevabını 
aldım. Kendileride bu durumun üzüntüsü içinde idi
ler. Oysaki gölün denizle olan irtibatı tamamen ke
silmiş olup bataklaşma olayı açıkça görülüyordu. 

B) Sorularım : 
1. Nâzım plana göre Tuzla bölgesi için kesin bir 

politikalar planı saptanmış mıdır? Bu planlamanın 
esasları nelerdir? 

2. Söz konusu bölgedeki tersanelerin yapımına 
ne zaman, hangi makamların izni ve onayı ile başlan
mıştır? Bu konuda yetkili ve sorumlu bütün makam
ların işbirliği olmuş mudur? 

3. Bu bölgenin gelecekte kullanımı konusunda ne 
düşünülmektedir? Göl doldurulacak mıdır, dolduru-
lacaksa kazanılan arazi ne amaçla kullanılacak bu 
göle sahili olan özel yazlık evlerin durumları ve hakları 
ne olacaktır? Doldurulmayacaksa doldurulmaya neden 
olan inşaat ve yol yapımı konusunda sorumlular hak
kında kovuşturma açılması düşünülmekte midir? 

4. Bu sahillerin kamu adına Devletçe kontrolü 
için ne düşünüdmektedir? Bu bölgede hangi önlemlerin 
alınması öngörülmektedir? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 24 . 8 . 1978 gün ve 16118 - 6707/7958 

sayılı yazınız. 
b) 25 . 8 . 1978 gün ve 16168 - 6715/71961 sayı

lı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Kadri 

Kaplan'ın ilgi (a) daki yazınız ekinde Bakanlığımıza 
iletilmiş olan İstanbul - Pendik - Tuzla bölgesi planla
masına ilişkin soruları incelenmiştir. 

Konunun Bakanlığımızca yapılan değerlendirilme
sinde, Tuzlada'ki tersanenin, Bakanlar Kurulunun 
22 . 9 . 1969 gün ve 6/12421 sayılı kararı gereğince 
yapımına başlandığı ve Bakanhklararası İmar Koordi
nasyon Kurulunun 2 . 10 . 1972 tarihli toplantısında, 
bölgenin rekreasyon alanı olabileceği gerçeğinin ka
bul edilmesine karşın, yapan çalışmalarının başla
mış ve kamu bütçesinden büyük oranda bir yatırımın 
yapılmış olması gerekçeleri ile, yapım işleminin dur
durulmasının olanaksız olduğu ve Tuzla koyunda 
başlamış olan uygulamanın sürmesi ve İmar v* iskân 
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Bakanlığının da gerekli formaliteleri tamamlaması 
kararı alınmış ve bu karar üzerine de, bu alana iliş
kin imar planı paftaları, 1605 sayılı yasa ile değişik 
6785 sayılı İmar Yasasının 26/6 ve 29 ncu maddeleri 
gereğince, İmar ve İskân Bakanlığınca, 26 . 3 . 1976 
tarihinde «Tersane yeri» olarak onanmış olduğu belir
lenmiştir. Bu nedenle Tuzla tersane yeri kararının ye
niden ele alınması olanağının İmar ve İskân Bakanlı
ğınca değerlendirilmesi amacıyla - konu daha önce 
Marmara ve Boğazlar Belediye Başkanlığının isteği 
üzerine anılan Bakanlığa iletilmiş bulunmaktadır. 

îlgi (b) deki yazısınız ekinde yeralan ve «Tarih
sel ve Doğal Sit olarak ilan edilen bölgelerdeki kamu
laştırma işlemleriyle ilgili yasal düzenlemeler» hak
kındaki soruların incelenmesi sonucunda aşağıda 
özetlenen görüşlere varılmıştır. 

Önergede yanıtlanması istenen sorularla esas ola
rak ilgilenen kuruluş Tarihsel ve Doğal Sit Karar
larını alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu ile Kültür Bakanlığıdır. Bilindiği gibi her
hangi bir beldede tarihsel (kentsel) veya Doğal Sit 
oluşturulması için istemler, yukarıdaki iki kuruluşa 
gelmektedir. Bu kesimlerde sit kararı alma yetkisi 
ise sadece Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kuruluna aittir. Tarihsel Sit Alanı belli bir bü
yüklüğü aştığı zaman (örneğin Ayvalık) ise sit kararı 
alındıktan sonra, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulu direktifi ile Yerel Yönetim Ba
kanlığı (İller Bankası Genel Müdürlüğü) veya Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı gibi plancı kuruluşlar tarafın
dan Koruma İmar Planı yapılır. Akabinde plan için 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru
lu Kararı alınır, son aşamada da söz konusu plan 
îmar ve İskân Bakanlığı tarafından onanır. 

Sorulara istenen yanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 
1. ve 2. Bu konuda yeni bir yasa hazırlanması 

için Bakanlığımızca herhangi bir girişimde bulunulma
mıştır. Böyle bir yasa hazırlanması konusu da Bakan
lığımız görev kapsamı dışındadır. 

Kuruluş kararnamesi 12 . 8 . 1978 günlü Resmi 
Gazetede yayınlanan Başbakanlığa bağlı «Başbakanlık 
Çevre Örgütü» doğal, tarihi ve diğer tüm çevresel fak
törlerin korunması ve çevre kirlenmesini önlemek 
amacı ile kurulmuştur. Adıgeçen kuruluşta 1 nci ve 2 
nci sorular konusunda yardımcı olabilir. 

3. Tarihsel ve Doğal Sit olarak saptanan kesim
ler onanlı imar planı sınırları içine giriyorsa, sağlık 
eğitim, yeşil alan gibi sosyal altyapı tesisleri ve yol
lar gibi teknik altyapı için gerekli kamulaştırmalar; 
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\ İmar ve İskân Bakanlığı (Belediye Teknik Hizmetler 
Genel Müdürlüğü), Yerel Yönetim Bakanlığı (İller 
Bankası Genel Müdürlüğü) ve ilgili belediye tarafın
dan yapılır. 

Salt Tarihsel ve Doğal Sit'e ilişkin konularda es
tetik gibi amaçlara yönelik kapsamlı kamulaştırma ka
rarları, parasal olanaksızlıklar ve yaratılacak toplum
sal sorunlar nedeniyle, çoğunlukla tek binalar için 
yapılabilmekte olup bu konuda yetki Kültür Bakanlı-
ğındadır. Bakanlığımızın da Tarihsel Sit içinde ve dı
şında tarihsel veya mimari özelliğe iyi tek binaları 
kamulaştırarak turistik kullanışa açma yetkisi var
dır ve bu yetki kullanılmaktadır. 

4 ncü soru Kültür Bakanlığını, 5 nci soru ise Yerel 
Yönetim Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

6. Bakanlıklarüstü, tavsiye edici ve yönlendiri
ci bir kuruluş olan Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarlığının bu konuda eşgüdümü sağlaması zaman 
kayıplarını asgariye indirecek ve uygulamada büyük 
etkinlik sağlayacaktır. 

7, Meri mevzuata aykırı yapılar hakkında bilgi, 
yerel nitelikte olduğundan ilgili Valiliklerden temin 
edilebilir. Müktesep hak olmayıp mevzuata aykırı 
olan yapılar 6785 sayılı İmar Yasasına göre kamu
laştırılmadan yıktırılır. Yıktırılma bedeli de aynı ya
saya göre mal sahibinden alınır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Alev Coşkun 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplanın, tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen 
bölgelerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal 
düzenlemelere dair soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkunun yazılı cevabı. (7/961) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, takdir edecekleri 

kendileriyle olan ilgililik derecelerine göre, Adalet, 
İmar - İskân, Turizm ve Tanıtma, Maliye, Yerel Yö
netim ve DPT adına da ilgili Devlet Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
A) Durum : 
Tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilmiş bölgeler

de, bu işlemin gelişmesi süresindeki boşluklardan, 
plan değişikliklerinden, resmi işlem gecikmelerinden, 
yani kollanan fırsatlardan yararlanarak, oldu - bitti 
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biçiminde ortaya çıkan yapıların durumları, bunla
rın kazanılmış hak kavramı içinde korunmalarının 
mümkün olup olmadığı, kazanılmış hak bile olsa, 
toplum yararı açısından kamulaştırmaya gidilerek 
fazla katların yıkılıp yıkılmayacağı konusunda yö
nelttiğim 12 . 4 . 1978 sayılı yazılı soruma ilgili ba
kanlıklarca verilen cevapların özeti şöyledir : 

1. imar ve İskân Bakanlığınca; 
a) S it alanı içinde kalan bölgeler de daha önce 

uygulanan yönetmelik ve planlar kendiliğinden yü
rürlükten kalkarak gerekli bir otorite ve kontrol sağ
lanmaktadır. 

b) Kazanılmış hak konusunda Danıştay 6 ncı Da
iresinin 4 . 2 . 1976 gün ve 73/3895 ve esas 76/789 
sayılı kararı gözönünde tutulmaktadır. 

c) Bugün için (başlanılmış yapı) ve (kazanılmış 
hak) konusunda başkaca bir işlem getirilememektedir. 
Konuya kesin bir çözüm getirilmesi için bir yasa çı
karılması gerekmektedir ve bu yönde ilgili kuruluş
larla işbirliği halinde görüş geliştirme bakımından 
bakanlığın olanağı da bulunmaktadır. 

2. Yerel Yönetim Bakanlığınca; 
a) Ayvalık ve Bodrum gibi kentlerimizde kamu

sal yararları ciddi biçimde zedeleyici inşaatlar yapıl
dığı bir gerçektir. 

b) Danıştay 6 ncı Dairesi 4 . 2 . 1976 gün ve 
73/3895 ve Esas 76/789 sayılı kararı ile (Başlanıl
mış yapı) ve (kazanılmış hak) konusuna bir açıklık 
getirilmiştir. 

c) Fazla katların, bedellerinin ödenerek kamu
laştırılması ve yıktırılması, her şeyden önce planın 
başarısı için bir zorunluluktur. Bu konuda Kültür, 
Turizm, İmar - İskân Bakanlıklarının bir arada çalış
malarının, gerçekten önemli yerlere bir çare bulun
ması, kamulaştırma için mali kaynak sağlanması yo
lunda, konuya olumlu katkılar getireceği muhakkak
tır. 

d) Bu gibi beldelerin başkanları Bakanlığımızca 
uyarılacaklar ve bu konulara ilişkin eğitime özel ağır
lık verilecektir. 

e) ilgili mevzuatın derlenip, bu konuda yeni bir 
mevzuatın öncelikle ele alınması yararlı olacaktır. 

f) Hazırlıklar için eşgüdüm sağlanması amacıy
la DPT ca bir çağrı yapılmalıdır. 

3. Adalet Bakanlığınca; 
Kamu yararının sözkonusu olduğu hallerde, değil 

kazanılmış hakların, mülkiyet haklarının tamamının 
sınırlandırılması mümkündür. Ancak kamulaştırma 
6830 sayılı İstimlak Yasasındaki esas ve usullere gö
re yapılmalıdır. 
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i Yukardaki özet tespitlerden de anlaşılacağı üze-
I re, her üç bakanlık konunun ciddiyeti, önemi ve ive-
I diliği konusunda birleşmiştir. 

B) Sorularım : 
1. Bu konuda yeni bir yasa hazırlanması ya da 

mevcut yasaların en uygunu üzerinde gerekli ekleme 
I ve düzeltmelerin yapılması için bir hazırlık başlatıl-
I mış mıdır, böyle bir hazırlık varsa, sonuç ne zaman 
I alınacak ve yasa tasarısı Bakanlar Kuruluna ne za-
I man sevk edilebilecektir? 

I 2. Bir yasa hazırlığı içinde bulunulmuyor ve bu-
I na gerek de görülmüyorsa, önemi üzerinde birleşilen 
I bu konunun uygulanmasında ne gibi etkili ve düzel

tici önlemler düşünülmektedir, uygulayıcılar bu ba-
I kımdan bilgilendirilmiş ve kendilerinden ivedi, ciddi 

ve sürekli bir uygulama istenmiş midir, ne sonuç alın
mıştır? 

I 3. Gerekli görülen kamulaştırmalar için, bütçe
de aktarmalar yolu ile mali olanak yaratılacak ve 
(örnek ve öğretici) bir uygulama için öncelikle Bod
rum ve Ayvalık belediyelerinden görev istenecek mi
dir? 

4. Bu konu için ilgili bakanlığın 1979 bütçesin-
I deki ilgili bölüme, ayrı bir madde halinde ödenek 

konması ve böylece hakanlık tarafından da kontrol 
I edilebilen gerçekçi bir uygulamaya geçilmesi düşünül-
I mekte midir? 
I 5. Yerel Yönetim Bakanlığınca, ilgili belediye 

başkanlıkları nezdinde gerekli uyarmalar yapılmış 
I mıdır ve ne sonuç alınmıştır? 

I 6. Uygulamada etkinliği ve eşgüdümü sağlamak 
I için DPT nın mı, yoksa İmar ve İskân Bakanlığının 
I mı koordinatörlüğü yararlı görülmektedir. Bu konu-
I da girişilmiş bir çalışma var mıdır, varsa hangi evre

dedir?. 
I 7. Ayvalık ve Bodrum'da, bu biçimde, günün 

mevzuat boşluğundan ve uygulamadaki gevşeklikten, 
I sık sık plan değişikliğinden yararlanılarak girişilip, 

hukuken de (başlanmış yapı) durumuna girdiğinden 
I ötürü, zorunlu olarak yapımına müdahale edileme

yen kaç yapı vardır? Bunlar ne zaman başlamıştır, 
I kimlere aittir ve başladığında imar planına uygun 
I mu, ruhsat almışlardır? Şimdiki duruma göre 
I kat fazlalığı ve mimari biçimleri bakımından ne gibi 

bir uyuşmazlık göstermektedirler? Bunların plana 
I uygun hale getirilmeleri için hangi hususların kamu

laştırılması gerekecek, bu hususun mali yönü yıkı
mından elde edilecek para değeri de hesaba katılarak) 

I ne olacaktır? 
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Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı 15 . 11 . 1978 

Özel Kalem Müdürlüğü 
2803 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) 24 . 8 . 1978 gün ve 16118 - 6707/7/1958 
sayılı yazınız. 

b) 25 . 8 . .1978 gün ve 16168-6715/7/1961 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan'ın i%i (a) daki yazınız etkinde Bakanlığımıza 
iletilmiş olan İstanbul - Pendik - Tuzla bölgesi plan
lamasına ilişkin soruları incelenmiştir. 

Konunun Bakanlığımızca yapılan değerlendirîl-
ımesmde, Tuzlıada'ki tersanenin, Bakanlar Kurulunun 
22 . 9 . 1969 gün ve 6/12421 sayılı kararı gereğince 
yapımına başlandığı ve Bakanlıklararası İmar Ko
ordinasyon Kurulunun 2 . 10 . 1972 tarihli toplantı
sında, bölgemin rekreasyon alanı olabileceği gerçeği
nin kabul edilmesine karşın, yapım çalışmalarının baş
lamış ve kamu ıbütçesünden büyük oranda bir yatı
rımın yapılmış olması gerekçeleri ile, yapım işlemi
nin durdunılmasının olanaksız olduğu ve Tuzla ko
yunda başlamış olan uygulamanın sürmesi ve îmar ve 
îisıkân Bakanlığının da gerekli formaliteleri tamamla
ması kararı alınmış ve bu karar üzerine de, bu alana 
(ilişkin imar planı paftaları, 1605 sayılı Yasa ile de
ğişik 6785 sayılı İmar Yasasının 26/6 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince, İmar ve İskân Bakanlığınca; 
26 . 3 . 1976 tarihinde «tersane yeri» olarak onan
mış olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Tuzla tersane 
yeri kararının yeniden ele alınması olanağının İmar 
ve İskân Bakanlığınca değerlendirilmesi amacıyla ko
nu daha önce Marmara ve Boğazlar Belediye Başkan
lığının isteği üzerine anılan Bakanlığa iletilmiş bulun-
maikjtadır. 

İlgi (b) deki yazınız ekinde yer alan ve «Tarihsel 
ve Doğal Sit olarak ilan edilen bölgelerdeki kamu-; 
laştırma işlemleriyle ilgili yasal düzenlemeler» hak
kındaki soruların incelenmesi sonucunda aşağıda özet
lenen görüşlere varılmıştır. 

Önergede yanıtlanması 'istenen sorularla esas ola
rak ilgilenen kuruluş Tarihsel ve Doğal Sit Kararla
rını alan Gayrimenkul Bslki Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu ile Kültür Bakanlığıdır. Bilindiği gibi 
herhangi bir beldede tarihsel (kentsel) veya Doğal Sit 
oluşturulması için istemler, yukarıdaki iki kuruluşa 

gelmektedir. Bu kesiimlerde sit kararı alma yetkisi 
ise sadece Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kuruluna aittir. Tarihsel Sit Alanı belli bir bü-
yüklülüğü aştığı zaman (örneğin Ayvalık) ise sit kararı 
alındıktan sonra, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt-. 
lar Yüksek Kurulu direktifi ile Yerel Yönetim Bakan
lığı (iller Bankası Genel Müdürlüğü) veya Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı gibi plancı kuruluşlar tarafından 
Koruma İmar Planı yapılır. Akabinde plan için Gay
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ka
rarı alınır, son aşamaJda da söz konusu plan İmar ve 
İskân Bakanlığı tarafından onanır. 

Sorulara istenen yanıtlar aşağıda sıralanmıştır. 
1 ve 2. Bu konuda yeni bir yasa hazırlanması 

için Bakanlığımızca herhangi bir girişimde bulunul
mamıştır. Böyle bir yasa hazırlanması konusu da Ba
kanlığımız görev kapsamı dışındadır. 

Kuruluş kaırarnamesıi 12.8.1978 günlü Resmi Ga
zetede yayınlanan Başbakanlığa bağlı «Başbakanlık 
Çevre Örgütü doğal, tarihi ve diğer tüm çevresel fak
törlerin korunması ve çeivre kirlenJmesfimi önlemek 
amacı ile kurulmuştur. Adı geçen kuruluşta 1 ve 2. 
sorular konusunda yardımcı olabilir. 

3. Tarihsel ve Doğal Sit olarak saptanan kesim
ler onanh imar planı sınırları içine giriyorsa, sağ
lık, eğitim, yeşil alan gibi ŝosyal altyapı teslisleri ve 
yollar gibi teknik altyapı için gerekli kamulaştırma
lar; İmar ve İskân Bakanlığı (Belediye Teknik Hiz
metler Genel Müdürlüğü), Yerel Yönetim Bakanlığı 
(İller Bankası Genel Müdürlüğü) ve ilgili belediye 
tarafından yapılır. 

Salt Tarihsel ve Doğal Sit'e ilişkin konularda es
tetik gibi amaçlara yönelik kapsamlı kamulaştırma ka
rarları, parasal olanaksızlıklar ve yaratılacak toplum
sal sorunlar nedeniyle, çoğunlukla tek binalar için 
yapılabilmekte olup bu konuda yetki Kültür Bakan-
lığındadır. Bakanlığımızın da Tarihsel Sit içinde ve 
dışında tarihsel veya mimari özelliği ile tek binaları 
fcamulaştıraraık turistik kullanışa açma yetkisi vardır 
ve bu yetki kullanılmaktadır. 

4. Soru Kültür Bakanlığını, 5. Soru ise 'Ye
rel Yönetim Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

6. Bakanliklarüstü, tavsiye edici ve yönlendirici 
bir kuruluş olan Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığının bu konuda eşgüdümü sağlaması zaman ka
yıplarını asgariye indirecek ve uygulamada büyük et
kinlik sağlayacaktı^ 
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7. Meri mevzuata aykırı yapılar hakkında bil- rnulaştırılmadan yıktırılır. Yıktırılma bedeli de aynı 
gi, yerel nitelikte olduğundan iigdli Valiliklerden te- yasaya göre mal salhiibinden alınır. 
min edilebilir. Müktesep halk olmayıp mevzuata ay- Bilgilerinize sunarım. 
kın olan yapılar 6785 sayılı İmar Yasasına göre ka- Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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