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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. 

18 . 11 . 1978 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : EraanuUah Çelebi (Tabii Üye) Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 9 ncu Birleşimi açıyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Değerli oylarınızla Başkanlık Divanında görev al
dım. Bir yıl birlikte çalışacağız. Bu çalışma süresin
de esirgemeyeceğinize inandığım iyi niyet ve hoşgö
rünüz bana güç katacaktır. 

Milli yararlan her düşüncenin üstünde tutan bir 
ulusun temsilcileriyiz. Bu nedenle, aldığım bu görev
de başarılı olmayı, tam bir tarafsızlık içinde ve mil
li yararlar doğrultusunda çalışarak bulacağıma inanı
yorum. Bu inancımın kaynağı daima Yüce Kurulunuz 
olacaktır. 

Bu vesileyle Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
lerine sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar). 

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; C. Senatosu : 3/1544) (S. 
Sayısı : 824) (1) 

«(1) 824 S. Sayılı basmayazı, 15 , / / . 1978 gün
lü 6 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının görüş
melerine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Söz sırası Sayın Hilmi Fırat'ta. 

Sayın Hilmi Fırat, buyurun. 

Sayın Fırat, vaktiniz yarım saattir. Saat : 10.05 
efendim. 

— 368 — 
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HİLMİ FIRAT (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Türkiye bakımından denizlerin ekonomik yönüy
le, bir başka deyimle, Türkiye'yi çevreleyen deniz
lerdeki ekonomik kaynaklar ile Dördüncü Beş Yıllık 
Planda denizlerdeki bu ekonomik kaynaklardan fay
dalanılması hususuna ne denli yer verildiğini ve bu
nun yeterli olup olmadığı hususundaki kişisel görüş
lerimi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildikten sonra 
yapmakta olduğum bu ilk konuşmadan faydalanarak 
Senatonun değerli üyelerini en içten duygularla se
lâmlar, bu vesile ile saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

Sayın senatörler; 
Sözlerime, büyük Atatürk'ün; «En güzel coğrafi 

vaziyette, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, 
endüstri, ticaret ve sporuyla en ileri denizci bir mil
let yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten isti
fadeyi bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün milli ülküsü 
olarak bilmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.» tar
zındaki veciz ifadeleriyle başlıyorum. 

Evet, Türkiye, ne bir Avusturya, ne bir Macaris
tan gibi karalara sıkışmış, ne de Polonya, Almanya, 
Hollanda gibi küçücük kıyı şeridine sahip; ama esas 
kitlesiyle Avrupa'ya oturmuş bir kara ülkesidir. 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, 8 200 kilo
metre uzunluğunda sahili olan; ayrıca, Karadenizle 
Akdenizi birbirine bağlayan, yalnız askeri bakımdan 
değil, ekonomik bakımdan da çok önemli yeri olan 
ve terminolojide «Türk boğazları» diye tanımlanan 
bir su yolunu da ihtiva eden yarımada devlettir. 

Bu itibarla, dünya coğrafyasında bir İberik, bir 
İskandinavya, bir İtalya deyince nasıl akla bir ya
rımada şekli ve o yarımada üzerinde yaşayan toplum
ların ulaştırması, balıkçılığı, turizmi ve deniz altın
daki maden ve petrol kaynaklarının işletilmesi ve 
bunları toplumların refahına arz etmesi geliyorsa, 
«Türkiye», deyince de, akla aynı şeylerin gelmesi dü
şünülmekte ve beklenilmektedir. 

Türkiye, nüfusu artan bir ülkedir. Bizim jeneras
yonumuzun çocukluk devrinde; «On yılda 15 milyon 
genç yarattık her yaştan»* dediğimiz çağ, büyük bir 
nüfus patlamasıyla çoktan geride kalmıştır. 

Her ne kadar Dördüncü Beş Yıllık Planda do
ğurganlık hızında bir azalmanın olduğundan bahse-
diliyorsa da, nüfusumuz bugün 43 milyondur. Sene
de yaklaşık 1 milyon artışla, on sene sonra 50 küsur 
milyon, daha sonra da 60 küsur milyondur. 
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Bize göre Türkiye'de nüfus artışından daha önem
li olan bir başka faktör var. O da, Türkiye'de sosyal 
yaşam kavramının değişmiş olmasıdır. Evet, «Bir lok
ma, bir hırka» devri artık çoktan geride kaldı. Bu
gün herkes, çağdaş insana yakışan bir biçimde bes
lenme, yine bu insana yakışan bir biçimde giyinme, 
konfor ve eğlence istiyor. Bu, çağdaş bir toplumun 
bireyi olarak her insanın elbette en doğal hakkıdır; 
ama bir de meselenin arka yüzü var. O da, bu çağ
daş yaşamın gereksindiği birçok mallar ya hammad
de olarak veya mamul madde olarak yurt dışından 
deniz yolu ile getirilmek zorunda. Ve Türkiye sana-
yileşiyor, ama sanayinin öngördüğü, gereksindiği her 
türlü hammadde memleketimizde mevcut değildir. 
Bunun da büyük bir kısmı yurt dışından Türkiye'ye 
deniz yoluyla getirilmek zorunda ve sanayinin üretti
ği malların da yine yurt dışına şevki deniz yoluyla 
yapılmaktadır. 

Türkiye, tarım ürünlerinde artış gösteren ve Dör
düncü Beş Yıllık Planda hangi cins tarım ürününden 
ne ölçüde üretileceği de plana bağlanmış. Bu neden
le, dış pazarlarda alıcısını bulduğu pamuğunu, tütü
nünü, fındığını, üzümünü, kesilmiş veya canlı olarak 
hayvanını, eğer yeteri kadar üretiyorsa balığını, ma
denlerini cevher veya işlenmiş olarak yurt dışına yine 
deniz yoluyla sevketmek zorunda. 

Bütün bunlar, Türkiye'nin nüfusu, sanayii ve ta-
nmındaki üretim artışlarına paralel olarak her yıl 
daha büyük hacimde bir deniz taşımacılığına ihtiyaç 
göstermektedir. Bu nedenle, yanmada olan ülkemi
zin denize dönük ekonomik meseleleri arasında en 
önemli yeri deniz taşımacılığı, deniz ulaştırması teş
kil etmektedir. 

Eldeki istatistik bilgilere göre Türkiye, dışalım ve 
dışsatımının % 95'ini deniz yoluyla yapmaktadır. 

Arkadaşlarım, bir yanmada ülkesi için bu olağan
dır. Esasen Türkiye, bir ada olsaydı, bunun % 100'ü 
denizden yapılacaktı. Asıl olağan olmayan, dışalım 
ve dışsatımın milyon dolar olarak % 70'inin yaban
cı bayraklı gemilerle yapılmış olmasıdır. O halde, 
her yıl navluna beher 100 milyon doların 70 milyon 
dolarını yabancı bayraklı gemilere vermekteyiz. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin dışalım ve dışsatım 
hacmi sabit olmadığı ve biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi, nüfus tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki 
artışa paralel olarak büyüdüğüne göre, yabancı bay
raklı gemilere ödemek zorunda olduğumuz navlun 
ücreti, gerekli önlem alınmadığı takdirde, döviz ge
lirlerimizi kemirmeye devam edecektir, 
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Su ürünleri ve beslenme konusuna gelince : 
Yanmada üzerinde bulunan her ülke, bu ülkede 

yaşayan her toplum beslenme sorunlarını çözümler
ken deniz ürünlerinden faydalanmayı, en üst düzey
de faydalanmayı ve bunları milletin beslenmesine arz 
etmeyi, hatta daha da fazlasını üreterek, yurt dışına 
sevk etmek suretiyle döviz girdisi sağlamayı elbette 
amaçlamıştır. 

Bir yarımada ülkesi, bir ada ülkesi için bunun ak
si düşünülemez. Hem yanmada üzerinde yaşayacak
sınız, hem de denizlerde, göllerde ve sulardaki büyük 
ölçüde protein beslenme maddesini havi balığı, İsta
kozu, karidesi yememek veya yeteri miktara üretip 
yurt dışına sevk etmemek suretiyle denizlere arkanızı 
döneceksiniz... Bu tutum elbette eşyanın tabiatına 
aykırıdır. 

Bunları söylerken, 1958 yılında Türk delegasyonu 
içinde katıldığım Cenevre Deniz Hukuku Konferan
sında Japon temsilcisinin, «Japon halkı, protein ge
reksiniminin % 95'ini deniz ürünlerinden alır.» de
diğini ibretle ve hatta gıpta ile hatırlıyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Denizlerin ülkemiz ekonomisiyle ilgili bir yanı 

da, kıta sahanlığındaki maden ve petrol kaynakları
nın araştırılması ve işletilmesidir. Evet, son yirmi yıl, 
kıta sahanlığı ve bu sahanlıktaki doğal kaynakların 
araştırılması ve işletilmesi gibi bir kavramı ortaya 
koymuştur. Çünkü, hammaddesi azalmaya başlamış 
bulunan dünyamızda insanlık, yaşamını sürdürebil
mek için, denizlerin dibine inmeye, oradaki doğal 
kaynakları işletmek suretiyle insanlığm refahına arz 
etmek durumuyla karşı karşıya gelmiştir. 

Türkiye bakımından denizlerin ekonomik yönüy
le ilgili sözlerimi şöylece bağlamak istiyorum : 

Denizler, ulaştırması, besleme gücü, turizmi ve al
tındaki zengin kaynaklarıyla milletleri refaha ulaştı
racak çok geniş, çok vâsi bir ekonomik kaynaktır. 

Şimdi de, Dördüncü Beş Yıllık Planda bu kay
naktan ne derecede faydalanmasının düşünüldüğü ve 
bunun yeterli olup olmadığı hususundaki görüşlerimi 
kısaca ifade etmek istiyorum : 

Bunların başında deniz taşımacılığı geliyor. 
Dördüncü Beş Yıllık Plan, cilt 2 bölüm 4'de 3 he

def gösterilmiş : 
Birincisi, deniz yolu iç hatları seferlerinde yolcu 

ve yük nakliyatında sırasıyla % 11,7 ve % 15'lik bir 
artış öngörülmüş. 

İkincisi, Deniz Ticaret Filomuzun 5 yılda 8 yüz 
bin DWT artırılmasıyla, 1983'de tonajın 2,6 milyon 

tona çıkarılması ve navlun giderlerimizde dış ödeme
lerin azaltılması öngörülmüş. 

Liman inşaatlarına gelince; yeni bir liman inşaatı 
yok. Sadece, eski limanların veya mevcut limanların, 
Karadeniz'den başlarsak; Hopa, Trabzon, Samsun; 
Marmara içinde Derince, Haydarpaşa ve Bandırma 
limanları; Ege'de İzmir; Güneyde de Antalya, Mer
sin ve iskenderun limanlarında evvelce başlamış ve 
fakat tamamlanmamış olan liman kapasitelerini ar
tırma inşaatlarının devamı öngörülmüş. 

Dışalım ve satımın % 95, hatta Dördüncü Beş 
Yıllık Planın bir yerinde bunun % 100 olduğu söy
leniyor. Evet, böyle bir rakamı Türkiye'nin yarımada 
niteliğiyle karşılaştırırsak, ticaret filomuz 1,8 milyon 
ton. Ben bu rakamı ihtiyatla karşılıyorum. Çünkü, 
1977 yılında Deniz Harp Akademisinde yaptırdığım 
denizcilik seminerinde Türkiye'nin deniz ticaret filo
su 1,07 milyon ton olarak belirtilmiştir. Bu itibarla, 
plancı arkadaşlarımın bu rakamı bir defa daha göz
den geçirmesinde yarar görürüm. Şimdi, Türkiye'nin 
deniz ticaret filosu bana göre 1,07, plancılara gere 1,8 
milyon ton. Bir de Akdeniz'deki birkaç ülkenin deniz 
ticaret filolarını görelim : 

İspanya 6,027 milyon ton, İtalya 11,077 milyon 
ton, Yunanistan 25,034 milyon ton, Kıbrıs 3,114 mil
yon ton. Türkiye gibi koca bir ülke, Kıbrıs gibi kü
çük bir ülkenin ancak 1/3 nispetinde deniz ticaret fi
losuna sahip. Bu rakam bizler için elbette düşündürü
cü, hatta düşündürücünün de ötesinde üzücüdür ar
kadaşlarım. Kaldı ki, Türkiye'de beş ila altı asır ge
riye giden bir tekne inşa, bir gemi inşa sanayii var
dır. Bugün ise çok ileri düzeyde gemi inşa teknolo
jisi ve çok sayıda da gemi inşa elemanı mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakanımızın sunuş konuşmasında da be

lirttiği gibi, bugün Türkiye'de, Batı Almanya'daki ge
mi inşa teknik düzeyinde denizaltı gemisi inşa edil
mektedir. Denizaltı gemisi gibi, refakat gemisi gibi 
gemi inşa' tekniğinin en üst düzeyde teknolojisine 
ihtiyaç gösteren bir meselede gemileri inşa eden mem
leket olan Türkiye; her türlü ticaret gemisini rahat
lıkla inşa eder. Bu nedenle, deniz ticaret filomuzu 
gereksinime asla ihtiyaç vermeyen bugünkü durum
dan kurtarmak amacıyla bu konuda çok cesur bir atı
lım, çok cesur bir sıçrama yapmak zorundayız. Bu sıç
rama, bu atılım nasıl yapılır; elbette bu, uzman arka
daşlarımızın yapacağı geniş ölçüdeki tetkiklerin sonu
cu olarak ortaya konabilir. Ben burada sadece birkaç 
noktaya işaret etmekle yetineceğim. 

— 370 — 
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Bunların başında, Türkiye'deki gemi inşa sanayii 
kapasitesinden % 100 faydalanılması gelmektedir. Bu
gün bu kapasiteden tam randımanla faydalandığımı
zı söyleyemeyiz. 

İkinci önlem, uygun şartlarla gemi kiralamak, yine 
uygun şartlarla gemi satın almak, deniz ticaret filo
muzun bakımı, onarımı ve ikmali için gerekli her tür
lü kolaylığı sağlamaktır. 

Arkadaşlarım; 
Bugün bazı gemilerimizi havuzlamak ve onarmak 

üzere yurt dışındaki onarım imkânlarından faydalan
mak için gönderiyoruz ve bu suretle döviz veriyoruz. 
Belki bu, Denizcilik Bankasına ait gemiler için ya
pılmıyor; ama armatör gemilerin bir kısmı bu yola 
gitmektedirler. Çünkü, memleketimizde yeteri ölçüde 
bakım, onarım ve ikmal kolaylıkları mevcut değildir. 

Uzun vadede de gemi inşaat kapasitesini artırmak 
zorundayız. Artık Türkiye ihtiyaç duyduğu her tür
lü ticaret gemisini Türkiye'de yapmalıdır. Tabii, de
niz ticaret filomuzun büyümesine paralel olarak, li
man kapasitelerini ve limanlardaki hizmetleri de bü
yütmek zorundayız. 

Bütün bunların ötesinde ve bana göre daha önemli 
olan husus, Türkiye'de denizciliği, özendirici ve ye
terli, geçerli bir meslek haline getirmek zorundayız. 
Aksi takdirde, deniz ticaret filomuzu ne kadar büyü
türsek büyütelim, bunları kifayetle, ehliyetle kullana
cak personeli sağlamadıkça istenilen randımanı alma
mız mümkün değildir arkadaşlarım. 

Su ürünlerine gelince : Yine Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının 2 nci cilt 671 nci sayfasında du
rum şöyle ifade edilmiş : «Türkiye'nin geniş doğal 
olanakları ve önemli potansiyeli olmasına karşın açık 
deniz balıkçılığı gelişmemiştir; balıkçılık geleneksel 
kıyı ve sahil balıkçılığı biçiminde süregelmektedir.» 

Göl alanı ve akarsular yönünden önemli ölçüde 
tatlısu balıkçılığı potansiyeli bulunmasına karşın, bu 
alanlardan yeterince yararianılmamıştır. 

Su ürünleri dışsatımındaki düşmenin başlıca ne
denleri, üretim yetersizliği, dışsatımda önemli yeı alan 
bazı balık ürünleri stoklarındaki azalma gösterilmiştir. 

«Hedefler» kısmında ise, su ürünleri bilimsel bir 
yolda incelenmiş, bunların en üst düzeyde avlanması 
öngörülmüş; «İlkeler ve politikalar» kısmında da, bu
nun hem içe ve hem de dışa dönük olarak tüketilmesi 
düşünülmüştür. 

Öyle sanırım ki, bu hedef, ilke ve politikalar Üçün
cü Beş Yıllık Planda da, bundan önceki planlarda da 
aym güzel sözlerle, aynı yapıcı ifadelerle, aynı ümit 

I verici davranışlarla belirtilmiş; ama uygulamadan ge
rekli sonuç alınmamıştır. Dolayısıyla balıkçılığımız da 
bugünkü ilkel durumdan kurtulamamıştır. 

Temennimiz; su ürünleri bakımından cidden doğ
ru olarak saptanmış bulunan hedef, ilke ve politika
ların aynı verimlilikle uygulanması suretiyle, balık
çılığımızın senelerdir özlediğimiz çağdaş bir düzeye 
getirilmesidir. 

Kıta sahanlığındaki petrol ve madenlerin araştırıl
masına gelince; yine Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının 2 nci cilt 715 nci sayfasında, «Denizaltı do
ğal kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesine 
ağırlık verilecektir.» denmiştir. 

Tabii, Türkiye gibi, 760 küsur bin kilometrekare
lik yüzölçümüne sahip bir memlekette, «Karalarda, 
nerelerde ne cins madenler vardır ve bunlar: nasıl 
üretiriz?» sorununu çözmeden, birdenbire çok ileri 
teknolojiye, çok sayıda teknik elemana ihtiyaç göste
ren ve yine çok pahalıya mal olan bir yöntemle der-

I hal denizlerin diplerine inmek ve oralardaki madenle-
I ri, petrolleri işletmek ve ekonomiye arz etmek elbet-
I te bugün için düşünülemez; ama öyle ümit ederiz ki, 
I kıta sahanlığımızda maden ve petrol kaynaklan bu-
I lunduğu takdirde, bunların işletilmesi de rantabl gö-
I rürse, Hükümetimiz veya hükümetlerimiz hiç tered-
I düt etmeden bu yola tevessül edeceklerdir. 

1 Bütün bu söylediklerimi şöylece toparlamak isti-
I yorum : 
I Türkiye'de ekonomik sorunlar çözülürken, deniz-
I lerdeki doğal kaynaklardan yeterince faydalanılması 
I hususuna gereken yer bugüne kadar verilememiştir. 
I Özellikle deniz taşımacılığı Türkiye'nin döviz gelirle-
I rini kemiren bir duruma girmiştir ve kemirmeye de, 
I önlem alınmadığı takdirde, devam edecektir. 

I Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki hedef, 
I ilke ve politikalar, su ürünleri hariç, yeterli görülme-
I mektedir. Ancak bu durum, Dördüncü Beş Yıllık 
I Kalkınma Planındaki kusur mudur veya ondan evvel-
I ki Üçüncü Beş Yıllık Plan veya daha eski kalkınma 
I planlarından mı gelmektedir?.. Hayır arkadaşlarım. 
I Bu kusur, Osmanlı imparatorluğunun duraklama ve 
I gerileme devresinde başlayan bir hastalığın bugüne in-
I tikal etmiş şeklidir. 
I BAŞKAN — Sayın Fırat üç dakikanız kaldı, size 
I yardımcı olmak için hatırlatıyorum. 

HlLMÎ FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim. 
I O halde, bu durumda ne yapalım?.. Türkiye'nin 
I ekonomik kalkınmasını süratlendirmek ve gerçekleş-
I tirmek üzere denizlerdeki doğal kaynaklardan fayda-
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lanmak zorundayız. Bunun için gaye ve hedefimiz, bü
yük Atatürk'ün söylediği gibi, «Denizciliği Türkün 
milli ülküsü olarak bilmeli ve onu az zamanda başar
malıyız.» Bunu başarmak için de denizlerdeki ekono- , 
mik kaynakların ne olduğunu bir elden saptayacak, 
sonra bunların Türk ekonomisine nasıl katılacağını 
belirtmek üzere, gereken hedefleri, ilkeleri, politika
ları ortaya koyacak, yürütme organlarıyla, koordine-
li işbirliği halinde çalışmak suretiyle bunun uygulan
masını takip edecek yeni bir organizasyona ihtiyaç 
vardır kanaatindeyim. Bu teşkilat kurulmadıkça, Tür
kiye'de denizlerdeki ekonomik kaynaklardan yeterince 
faydalanılabileceğine inanamıyorum. 

Bunların da üstünde, mutlaka denizci bir jeneras
yonu yetiştirip, oluşturup memleketimizde denizcili
ği geçerli, özendirici bir meslek haline getirmek zo
rundayız. 

Sözlerime şöylece son vermek isterim : Deniz de
mek, döviz demektir, deniz demek, refah demektir. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyelerine ve Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlanmasında büyük emek ve 
hizmet vermiş bulunan Plancı arkadaşlarıma teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Söz sıra
sı Sayın Orhan Vural'da. 

Sayın Vural?.. Yok. 
Söz sırası Sayın Niyazi Unsal'da. Sayın Unsal bu

yurun. 
Sayın Unsal, hatırlatmak bakımından, yardımcı 

olsun diye söylüyorum; süreniz yarım saattir. Saat 
10.35. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan; 
Ben, Dördüncü Beş Yıllık Plan üzerinde fazla dur

mayacağım, daha çok plan ve planlama düşüncesi üze
rinde duracağım. Plan düzenlemesi üzerinde bir şey
ler söylemenin gereğini duymuyorum. Plan düzenle
mesi üzerinde bir şeyler söylemenin yararlı olacağına 
da katılmıyorum. Daha doğrusu, bu çalışmaların bura
da böylesine neden sürdüğünü de anlayamadım. Bun
ca eleştiriden sonra, Planda ne değişecek, Plana ve 
uygulamaya ne kazandıracak; bu, maalesef belli değil. 

Belli olan bir şey var; o da, Plan, Planlamadan ve 
Hükümetten geldiği gibi gidecek. Bu kadar görüşme
den, bunca eleştiriden sonra bilinen bir şey var; o da, 
Planın planlamacılardan ve hükümetlerden geldiği gibi 
yine plancılara ve uygulayıcı olan hükümetlere dön
müş olmasıdır. Bunun için ben, başta da söylediğim 
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gibi, plan düzenlemesi üzerinde değil, ama planlama 
düşüncesi üzerinde görüşlerimi söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Plan sonuçlarını ince

ledim. Dördüncü Beş Yıllık Plan hedeflerini, amacını 
ve kapsamını Plandan, Hükümet sunularından, Plan 
Komisyonunda ve Genel Kuruldaki bu görüşmelerde 
yapılan eleştirilerden dinledim ve değerlendirdim. 
Gördüm ki, bizde maalesef plan yapılmıyor, hayal 
yapılıyor. Sonuç bu. Birtakım varsayımlar üzerine gü
zel hayaller kuruluyor. Her dört Planda da, plan dü
şüncesi, plan bilimi ve plan verileri yoktur. 

Elbette bu konu, hükümetlerden önce plancıları il
gilendirir. Bu Planı hazırlayıp bu halde Meclislere ge
tiren plancıları bu düşüncem daha fazla ilgilendirmek
tedir. 

Bizim bildiğimiz kadarıyla, plan bir ölçüdür. Her 
yönüyle hesaplı, dengeli, ölçülü ve tutarlı bir işlemdir. 
Kısacası, eksik yanı olmayan, eksik yan bulunmayan 
ve olmayacak bir veridir. Veriler ve sonuçların bir 
bütünüdür. 

Konuya böyle bakınca, yukarıda söylediğim sonu
ca varıyoruz; bizde plan yapılmıyor, birtakım varsa
yımlar üzerine hayal kuruluyor. 

Sayın senatörler; 
Planın biraz önce söylediğim özellikleri yanında, 

bir de bağlayıcı yanı vardır. Her planın bir bağlayıcı 
yönü vardır. Hedeflerle araçlar arasında, hedeflerle 
hedefleri gerçekleştirecek işlemler arasında mutlak bir 
bağlantı, bir denge aranır. Hedefleri verecek öğelerde 
mutlak bir ilişki kurulur. Üzülerek söylüyorum, Dör
düncü Beş Yıllık Planda böyle bir özellik yoktur. Bu
nun için, şimdiden söylüyorum, bu Planın sonu, bun
dan önce uygulandığı söylenen üç planın aynı ola
caktır. 

Sayın senatörler; 
Planda «Nasıl?» sorusunun karşılığı açık bulun

maktadır. Bunca yapılacak işler nasıl gerçekleşecek
tir; bu «Nasıl?» sorusunun karşılığını bulmanın ola
nağı yoktur. Birçok işin yapılacağı, pekçok sorunun 
çözüleceği amaçlanmış; ama bunların nasıl ve nelerle 
yapılacağı Plana konmamıştır. 

Deniyor ki; bunlar Hükümet programlarında yer 
alacaktır... Böyle şey olmaz beyler! Hedefler planda, 
hedefleri gerçekleştirecek araçlar, hizmetler hükümet 
programlarında yer alırsa, planların bağlayıcılığı, da
ha doğrusu, planlanan işlerin gerçekleşmesi sağlanamaz. 
Erbakan'ın her istediği yere temel atmasının nedeni, 
yolu işte buradadır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Ben, Anayasamızı okuyunca derin bir nefes alırım, 

umutlanırım, kendi kendime ve geleceğime daima gü
vence duyarım; ama Anayasadan ayrılıp yaşama dö
nünce durum derhal değişir. Umudun ve güvencele
rin yerini, karamsarlık ve birtakım açmazlar alır. 
Çünkü, bizim yaşamımızda gördüklerimizin; Anayasa
mızda yazılanlarla yaşamımızda yazdıklarımızın bir
biriyle hiç ilişkisi yoktur. Gördüğüm kadarıyla, Dör
düncü Beş Yıllık Planda da bu özellik var. Yaşamla 
Plan arasında bir denge kurulmamıştır. 

Bakıyorum Plana, toprağın düzeni değişmiyor. 
Türkiye'deki toprak düzeni bu önümüzdeki 5 yıllık 
sürede de aynı kalıyor. 

Suyun düzeni de değişmiyor. Biraz önce değerli 
senatör arkadaşımızın sularla ilgili, suların verimlili-
ğiyle ilgili, su düzenleriyle ilgili söylediklerinin hiç bi
risi, bu Planda değişeceğe benzemiyor. 

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının düzeni de de
ğişmiyor. 

Emek - değer düzeni, emek - değer ilişkilerinde de 
hiçbir değişme olmuyor. 

Kamu düzeni de değişmiyor. 
Kısacası, bozuk düzen tüm özellikleriyle sürüyor. 

Bu Plan, bozuk düzeni değiştirecek hiçbir konuyu cid
di biçimde amaçlamamış ve planlamamıştır. 

Özellikle muhalefetin bu konularda neyi eleştirdiği
ni ben anlayamadım. İstedikleri düzen durduğuna gö
re, hiçbir yönü değişmediğine göre, neyi eleştiriyor
lar, neden yakınıyorlar, burayı pek fazla anlayamadım. 

Sayın senatörler; 
Üzerinde çalıştığımız konuyu, planlama işini de

ğişik bir açıdan daha ele alacağım. 

Türkiye'de şu anda Dördüncü Beş Yıllık Plan yap
manın gereği ve yeri yoktur. Akılcı bir plancının bu
nu bilmesi ve Hükümete önermesi gerekir. Türkiye' 
de yeni bir plan yapmanın gereği ve yeri yoktur. Ana
yasadaki zorunluğa rağmen yoktur; çünkü Anayasa
nın aradığı plan, şu anda elde uygulanmamış olarak 
mevcuttur. Ayrıca, bu düşüncenin nedenini söyleye
ceğim. 

Bundan önce yapılan planlar henüz uygulanma
mıştır. O planlarda hedeflenen işler yapılmamıştır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden bu Plan döne
mine yaklaşık 990 milyar liralık yatırım borcu devre
dilmektedir. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, «Hükümet, 
Dördüncü Beş Yıllık Planı geri çekerek, 1978 yılını 
plansız geçirmiştir. 1978'de plansız çalışmıştır Hükü-
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met.» Bu görüş yanlıştır, her yönüyle yanlıştır. Uy
gulanmayan planlar amacına ulaşmamış sayılır. 

Beyler; yılların tükenmesiyle, kâğıt üzerine yazılan 
5 yılın tükenmesiyle plan uygulanmış sayılmaz. Plan 
amacına ulaştığı zaman; yani hedef alınan işler ger
çekleştiği zaman uygulanmış sayılır ve bitmiş sayı
lır. Kâğıt üzerine yılları taksim edeceksin, o yıllar dol
dukça «Bu plan bitmiştir.» deyip, yeni bir plan yapa
caksın... Böyle düşünce olursa, planın uygulanmasın
da bu görüş olursa, «Anayasa da plan arıyor, her 5 yılda 
bir plan yapılır deniyor» diye, bu düşünceden, bu nok
tadan yola çıkarsanız, «Hükümetler planlı çalışıyor.» 
denemez ve «İşler planlı yürüyor.» diye katılamayız. 
Yazmışsınız kâğıt üzerine, 1 trilyon 250 milyar lira
lık yatırım öngörmüş o dönemdeki plan; bunun 250 
milyarını gerçekleştirmişsin, 1 trilyonluk kısmını yap
tırmamışsın ve Plan bitti diye Hükümete, «Plansız 
çalışıyorsun.» diyeceksiniz... Bu görüş tamamiyle yan
lıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda; yani şu yaptığınız 
Planda yaklaşık 865 milyar liralık yatırım öngörül
müştür. Halbuki, Üçüncü Beş Yıllık Plandan Dör
düncü Beş Yıllık Plan dönemine 990 milyar liralık 
yatırım borcu devredilmiştir. Yani bir plan dönemin
de hedef alınan (Dikkatinizi çekiyorum) yatırım gi
deri tutarından fazla yatırım borcu bırakılıyor bu 
Planlama dönemine. Plan nasıl biter?.. Hedefine na
sıl ulaşır ve verilen o yüzdelerin doğruluğuna nasıl 
inanırız?.. Elbette, böyle bir şey devredilince bunun 
gerçekleşme olanağı da kalmıyor. Böyle bir düzenle
meye de biz, ister istemez «Planlı bir çalışma» diye
miyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin neden kalkınmadığını zaman zaman 

düşünürüm ve bunun nedenlerini de az - çok bilirim. 
Bu çalışmalarla, bu bilgilerimi daha da artırmış olu
yorum. 

Ben, umutlarımı hiçbir zaman hayallere bağlama
dım; ama gördüm ki bu Plan, daha doğrusu Türki
ye'deki planlama düşüncesi, benim olmasa bile, tüm 
halkın umudunu birtakım hayallere, gerçekleşmeye
cek konulara, gerçekleşse bile Türkiye'yi kalkmdıra-
mayacak verilere dayanmaktadır. 

Doğu'ya, geri kalmış yörelere ne yapılacağı bu 
Planda yine belli değil; ama hiç belli değil. Doğu'nun 
kalkınması Anayasanın teminatındaki kurallara de
ğil, siyasi birtakım tercihlere bırakılıyor. 

Görüyoruz ki, büyük yatırımların tercihi yine kal
kınmış yörelere yönelmiş; Doğu'ya, geri kalmış yö-
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relere, maliyeti ucuz, (Kelimenin üzerine basa basa, 
çöke çöke söylüyorum) halkı oyalayıcı, uygulansa 
bile ne vereceği belli olmayan birtakım işler öngö
rülmüş ve konmuş. 

Biliyorsunuz, ben dünyada, Türkiye'de demiyo
rum, dünyada ilk kez fabrika temelini söken ve bir 
araba bagajında taşıyan insanım. Bu davranışımla, o 
yatırımın ciddi olmadığını kanıtlamak istiyordum. 
Planlı bir dönemde, programda ve planlarda olmayan 
bir işin ciddiyetine katılmadığımı belgelemek istiyor
dum. Ne var ki, planlarda bağlayıcı nitelik olmadığı 
için, Hükümette olanlar, bu işi, binalarını yaptırmak 
suretiyle, yani benim ciddiyetine inanmadığım bu işi, 
binalarını aynı yerde yaptırmak suretiyle önemli ölçü
de gerçekleştirdiler ve benim bulunduğum yörede Er
zincan halkına bu yatırımı mal ettiler. 

Bugün öğreniyoruz ki, yeni plancılar ve yeni uy
gulayıcılar, binaları yaptırılan ve geniş ölçüde halka 
mal edilen bu yatırımları Kayseri'ye nakletmişler. 

Beyler, bu iş; yani binaları yapılan bir yatırımı, bir 
ilden diğer bir ile nakletmek, plansız ve programsız 
temel atmaktan daha ciddiyetsiz, daha ucuz bir davra
nıştır. Hangi nedenle olursa olsun, böyle bir durumu 
gerçekleştirenleri burada tekrar ede ede kınıyorum. 
Bunun için ben, sözlerimin başında «Plan hakkında 
bir şey söyleyemeyeceğim», dedim. Ne Planı beyler?... 
Maalesef birbirimizi aldatıyoruz. Burada Plan na
sıl yapılırsa yapılsın, Plana ne yazılırsa yazılsın, baş
ta bulunanlar siyasi tercihlerini hangi yöne kullanır
larsa o yöne işler kaymaktadır, o yönde işler yoğun
laşmaktadır. Plana, daima ekonomik görüşün hâkim 
olması gerekir. Bizde plana ekonomik görüş değil, 
sosyal baskılar hâkim olmaktadır. Sosyal baskılar 
hâkim olunca da plan, plan olmaktan çıkıyor. 

Hükümet kurmak için zaman zaman aranan 3 - 5 
oy, fabrikaları kaydırıyor, büyük yatırımları kaydı-
dıyor, planları altüst ediyor, önce plancıları ve uy
gulayıcıları, planları bu hastalıklardan arındırmak 
lâzım. Ben bu Planda, birçok şeyin olduğu gibi, te
kerlekli fabrikaların neden olmadığına şaşıyorum. 
Çünkü sadece Erzincan'dan değil, Yozgat'tan, Tokat' 
tan, yurdun pek çok yerinden bu yatırımların başka 
yörelere kaydırıldığını öğreniyoruz. Bu kaydırma işin-
da zorluk çekmemeleri için bir bölüme tekerlekli ya
tırımlar koymalı, bu yatırımları siyasi dengeyi sağla
mak için istediğimiz tarafa kaydırmalıyız. 

Sayın senatörler; 
Plan ciddi iştir, Planlama ciddi iştir, Anayasal 

bir iştir. Hesaplı, kitaplı ve ölçülü iştir; ama bizdeki 

planlarda, hele uygulamada bu özellikleri görmenin 
maalesef olanağı yoktur. Borç üstüne, hayal ve var
sayımlar üzerine plan yapılamaz, yapılırsa sonuçları da 
işte böyle olur. Saatlerce soysanız burada; bu Planda 
ki açıkları ve tutarsızlıkları bitiremezsiniz. Beş yıl 
sonra nüfusun ekonomiye etkisi ne olacak?.. Beş yıl 
sonra Türkiye nüfusunun ekonomiye yansıyan yam 
ne olacak?... Yetişkin işgücü hangi düzeyde kalacak?... 
Eğitilenler arasındaki dengesizliği hangi önlemler gi
derecek?... Bazı mesleklerdeki fazlalık nasıl normal 
duruma getirilecek?... Yol, su, ışık sorunu ne ile ve 
nasıl çözülecek?... Tarımda nasıl bir değişme olacak?... 
Bitki türü değişecek mi?... Ekim, dikim kontrola alı
nacak mı?... Üretim, tüketim ve pazarlama dengesi 
nasıl kurulacak?... Makineleşmenin yaratacağı işgü
cü fazlalığı hangi alanlarda kullanılacak?... Diploma 
enflasyonu; Türkiye'de şu günlerde başbösteren ucuz
layan diploma enflasyonu nasıl durdurulacak?... Özel
likle eğitim işi, eğitimcüerin kafasının almayacağı, dü
şünen insanların kafasının almayacağı biçimde bir 
hız aldı gidiyor beyler. 

30 yıl eğitim işinde çalıştım. Bu yaşamımızdan 
önceki eğitimcilerin önerilerini, yöntemlerinin hepsi
ni gücümüz yettiğince öğrenmeye, okumaya çalıştık. 
Gerek kendi yaşamımızda ve uygulamamızda ve gerek
se bundan önceki eğitim türlerinin hiçbirinde ve hiç
bir memlekette hızlandırılmış, koşturulmuş eğitim 
biçimini duymadım, görmedim, okumadım. Türkiye' 
de bir hızlandırılmış, Türkiye'de bir koşan eğitim gö
rünüyor. Yani bu belaları, bu Hükümetin işini güç
leştiren adamları ellerine diploma vermek suretiyle 
okulların kapısından uzaklaştıranın, düşüncesi hâkim 
oluyor. Doktorluk işinde rotasyon usulünü gördüm, 
ama şimdi eğitim işinde de bir rotasyon başladı. Ge
zen eğitimciler iki ay bir ilde, üç ay bir eğitim ensti
tüsünde, bir başka yerde, gidiyor, bir dönemin eğiti
mini iki ayda üç ayda tamamlıyor, «Sizi öğretmen 
yaptık, meslek adamı yaptık.» deyip, Türk çocukları
nın içine gönderiyor. Eğer bu planlarda bu varsa, 
buna plan değil, deli saçmalığı derler beyler. Bun
ları burada tartışmamızda, tüm bunların cevabım bu 
planlarda aramamızda, bulmamızda sayısız yararlar 
vardır. Eğitim işi şakaya gelmez. Eğitim Bakanlığı, 
atama bakanlığı değildir. Eğitim Bakanlığı, eğitim 
işinin sürdürüleceği, yapılacağı, planlanacağı, prog
ramlanacağı, uygulanacağı bir yerdir. Eğitimi, rotas
yon usulüne ve bir meslek adamını iki aylık eğitime 
tabi tutmaya kalkarsanız, ne olayları durdurursunuz, 
ne de Türkiye'yi kalkîndırıfsinlz; batırirsinız ancak. 

— 374 — 



C. Senatosu B : 9 18 . 11 . 1978 O : 1 

Sayın senatörler, 
Bir konuya daha değinerek sözlerimi bağlamak is

tiyorum: 
Görüşmelerin başında Adalet Partisinden 10 üye 

bir gizlilik önergesi verdiler. Gizlilik istemlerindeki 
konular, gerçekten önemli işlerdi. Gizli, açık, o ko
nuların Parlamentoda görüşülmesi gerekir; ama bu 
görüşmeler bir planın eleştirisi içinde olmamalıdır. 
Arkadaşlarımız çalışma zeminini, bu teklifin öneri 
zamanını iyi seçmediler. Adalet Partili üyelerin üze
rinde durduğu ulusal savunma işimiz, ambargo, üsler 
ve dünya para ilişkileri, güvenlikle ilgili açılan ge
nel görüşmenin konusudur. Hatta ayrı bir genel gö
rüşmede gündeme gelmelidir. 

Gündeme gelmelidir; çünkü o konularda asıl 
bizlerin söyleyeceği çok şey var. Adalet Partili ar
kadaşlar diyor ki, «Böyle bir gizli oturum yaparsa
nız, söyleyeceğimiz çok şey var.» Hayır, asıl bizim 
söyleyeceğimiz çok şey var, öyle bir müzakere açı
lırsa. 

Ulusal savunmanın kapısına kara kilidi 1950'lerdt> 
biz asmadık. 27 sene, kim ne verdiyse alıp hazır ye
medik. 274 bankaya, 50'yi aşkın devlete ülkeyi biz 
horcl andırmadık. Amerikalıların Türkiye'ye yerleşme
si, girmesi ve kalması için kapılarımızı ardına kadar 
biz açmadık, buyurun demedik. Üzerinde durduğu
muz üsleri, tesisleri biz yaptırmadık. Yine üzerinde 
durduğunuz, 1 milyon 250 bin dolarlık kiranın ilk 
pazarlığını da biz yapmadık ve ilk alanı da biz de
ğiliz. Yeni mi geldi bilmiyorum beylerin aklı başına. 
Eğer gerçekten bu konularda akılları başlarına geldiy
se; üslerin, tesislerin ve alınan kiraların zararını anla-
dılarsa, bunu yine de kendileri için önemli bir geliş
me sayıyoruz; ama bu işlerin gizli kapaklı yanı yok
tur beyler. 1950'den günümüze dek binlerce kez söy
lendi, yazıldı, çizildi, dışarıda ve bunlarda basında, 
her yerde bu konular konuşuldu. Dünyada sanıyorum 
bilmeyen kalmadı, değerli arkadaşlarımız, «Biz bilmi
yoruz.» diyorlar. Şaşıyoruz bu sözlere. Yaptığınız ve 
yaptırdığınız; yani bu sözleri sahiplerine söylüyo
rum, işleri şimdi kimden gizliyorsunuz?.. Ama biz yi
ne de, bu sizin «Bilmiyoruz.» dediğiniz konuların 
burada görüşülmesinden yanayız. 

Üslerin kapatılmasını değil; (Üsleri biz kapattık, 
siz açtınız» diyor.) üslerin kapatılıp açılmasını değil, 
kaldırılmasını, sökülmesini istiyoruz. Çünkü, üslerin 
dinleme ve gözetleme tesislerinin kapatılmasıyla açık 
olmasının bir ülkede hiç bir farkı yoktur. Üsler ha ça
lışmış, ha çalışmamış. Hiç bir değeri yok. Üslerin o 

ülkede bulunması tehlikedir, varlığı tehlikedir. Nük
leer savaşımı, nükleer savaşımın sonuçlarını bilenler 
bunu çok iyi anlarlar. Onun için, «Üsleri kapattık». 
diyenler de övünmesin, «Açtık» diyenler de değişik 
bir iş yaptığını söylemesin lütfen. Üslerin bulunması 
tehlikedir bir ülkede. 

Ambargo konusu da böyle. 30 yü Türkiye'de ko
şullu silah alan siz, ülkenin savunma sistemini tek 
kaynağa sara sara bağlayan, çivileye çivileye bağla
yan siz, ülkenin savunmasını Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanının iki duduğının arasından çıkacak 
bir söze bağlayan siz; «Ambargoya karşılık hangi ödü
nü verdiniz, ambargoyu niye kaldırdılar, bunu öğren
mek istiyoruz,» diye bizden soran siz, Elbette beyler, 
ambargo ödünsüz kalkmaz. Ambargonun nasıl kalka
cağını herkes çok iyi biliyor. 

Burada kaç kez söyledik, ambargo konan silahların 
ambargosu yeni değil. 1947'lerde imzalanan anlaşma 
ve ondan sonra 1954'lere, 1960'lara ve daha sonra 
1965'lerde yapılan düzenlemelere göre konan koşulla
ra bağlı. Aldığımız her silahı, her mermiyi, her giyi-
siyi koşullu almışız, ambargolu almışız. Onun için 
bu ambargo konusu, bu tarzda her zaman gündeme 
gelmemelidir. 

BAŞKAN - Sayın Unsal, sürenizin tamamlanma
sına üç dakika kalmıştır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim, 
bitiriyorum. 

Yalnız, değerli arkadaşlarım bu konuda korkma
sınlar, biz bu yorganı üzerimizde fazla taşımayacağız, 
mutlaka bu yorganı değiştireceğiz. Ulusal savunmanın 
temellerini attığımız zaman, ulusal savunmanın işler
liğini sağladığımız zaman, bu yorganı üzerimizden na
sıl atacağımızı; eğer gerçekten bağımsız bir savunma 
örgütünün kurulmasını istiyorsanız, o zaman bunu na
sıl yapacağımızı göreceksiniz. Bu konularda bize 
yardımcı olursanız seviniriz. Yalnız, şimdilik bu ko
nularda biraz susmayı, biraz da yaptıklarınız üzerin
de size düşenmeyi öneriyoruz. Biz ne yaptık, şimdi 
ne yapılıyor ve kalkıp yaptığımız işler üzerinde ne so
ruyoruz, ne söylüyoruz; bunu biraz tartıp, danışıp, 
ona göre buralara getirmemiz gerekir. Yoksa, uluor
ta buralarda «Gizli oturumlar yapalım, bu konular
da söyleyeceğimiz çok şeyler var. Uluslararası Para 
Fonundan aldığınız borçlara karşılık hangi koşulları 
kabul ettiniz; bunları söyleyeceğiz, dile getireceğiz.» 
derken, Türkiye'yi borçlanma yönünden uluslararası 
bankalara, devletlere ve o üzerinde durduğunuz Para 
Fonuna nasıl borçlandığınızı burada gelin söyleyin, 
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borçlandırdığınızı söyleyin. Bu Hükümet, bütün sizin 
yaptığınız bu işleri temizlemeye, bunlardan ülkeyi kur
tarmaya çalışıyor. 

Her gün görüyoruz, televizyonlarda gösteri üstü
ne gösteri yapılıyor, düzenleme üstüne düzenleme 
yapılıyor; sayfa sayfa gazeteler yazıyor; «Falan ülke 
ile olan borçlar ertelendi, filanla olan ertelenecek, şu 
olacak, bü olacak.» gibi. Bunları alıp herhalde biz har
camadık, bu soruları soran hükümetler harcadı. Biz 
ze de, bunların borçlarının sıkıla sıkıla, terleye terleye 
ertelenmesini sağlamak kaldı. Devleti bu durumdan 
kurtarmaya çalışan bir Hükümete, bu çabalar içinde 
bulunan bir Hükümete çelme takmadan ziyade, bu 
yaptıklarımız üzerinde bize düşünme düşer. Ama 
gün gelecek, Hükümetin yaptıkları ile inşallah, o ma
salara bir gün de borç veren devlet durumuna; borç 
alan borç erteleten değil de, borç veren devlet duru
muna geldiğimizi göreceğiz; ama bu planlama kafası 
ile göremeyiz arkadaşlar. Planlama böyle olmaz, plan 
hayal üzerine kurulmaz. Plana koyarsın; «Doğu'yu 
kaldırmak için, geri kalmış yöreleri kalkındırmak için 
şunu, şunu, şunu, şunu, yapacağım.» dersin, birisi ba
kar ona, cidden bu işler yapılınca neler olacağını, ora
dan Doğu'nun kurtulup kurtulmayacağım, eğitimin 
değişip değişmeyeceğini, işgücünün değişip " değişme
yeceğini, parasal yönün dengelenip dengelenmeyece
ğini kendisi çıkarır. 

«Şunu yapacağım, bunu yapacağım..» Herkesin 
gönlünde bir aslan yatıyor. Bana kalırsa beş dakika
lık hayal âleminde milyarder olup çıkıyorum; ama beş 
dakika sonra hayalden silkindiğim zaman da bakıyo
rum ki, yine eski Niyazi yerinde duruyor. Yani, bu 
planlardaki gidiş, bu planlardaki planlama biçimi ay
nen bu hayale dalan insanların davranışlarına benzi
yor. 

Planlama Dairesine benim önerim; önce planla
manın nasıl yapılacağı üzerinde biraz dursunlar, dü
şünsünler. Böyle planlama olmaz. Biz 30 yıl plan yap
tık, plan uyguladık, planlamanın ne demek olduğunu 
da çok iyi biliyoruz. Sadece bu Beş Yıllık Planda de
ğil, bundan önceki planların hiç birinde de planlama 
özelliği görmedik. Bunu hangi ülkeden aldınızsa, o 
ülkenin planlarını ciddi biçimde bir daha gözden ge
çirmek lâzım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP şıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Söz sırası Sayın Yiğit Köker'de. Sayın Köker?.. 

Yoklar. 

Sayın Sabahattin Savcı?.. Burdalar. 
Buyurun Sayın Savcı. 
Sayın Savcı, süreniz 30 dakikadır, saat 11.08 efen

dim. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Üç günden beri Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı üzerinde Senatomuzun Grup sözcüleri ve değer
li üyeleri konuştular. Devlet Planlama Teşkilatınca 
hazırlanmış, Bakanlar Kurulundan Karma Komisyo
na gelmiş ve bugün de Yüce Senatoda görüşülmeye 
devam edilen Dördüncü Beş Yıllık Planın hazırlanışı 
ve uygulanışı üzerinde ben de kişisel görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, benden önce konu
şan çok değerli arkadaşlarımın gayet güzel teşhisle-
riyle, tahlilleriyle ve tenkitleriyle elbette ki Yüce Se
natoda Plan nihai şeklini alacak ve öteki meclise gi
decektir. Ancak şunu ifade etmek istiyorum muhte
rem arkadaşlarım: 

Ben diyorum ki, yine bir yetkili sanayicimizin de
diği gibi, «Bir geminin pusulaya nasıl ihtiyacı varsa, 
memleketlerin de bir plana ihtiyacı vardır.» Plan ve 
programsız, gerek fertler, gerekse teşekküller ve bil
hassa hükümetler çalıştığı zaman ne yaptıklarını, ne 
yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Bunun içindir ki, 
gelişmenin, yol almanın çaresi olarak plan fikrini or
taya atmanın değeri burada meydana çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve daha 

yüksek refah seviyesi temin edebilmek bakımından, 
geçtiğimiz yılların biriktirerek önümüze getirdiği el
bette ki memleketimizin birçok anameseleleri vardır. 
Bu meseleleri ancak ve ancak köklü tedbirler, ciddi ic
raatlar; şevkle, azimle büyük bir hamle ile yapacak 
hükümetler ortaya koyar. Bu bakımdandır ki, kıymet
li, çok önem verdiğim değerli Hükümet Temsilcisi ar
kadaşımın üç günden beri Senatodaki görüşmeleri, 
konuşmaları hassasiyetle takip etmesini şükranla kar
şılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarına ihtiyaç memleke

timizde 1930'larm bunalım yıllarında göze çarpmakta
dır. Çok değerli Sıtkı Yırcalı Beyefendi bunun bir ta
rihçesini yaptığı zaman, hakikaten faydalandık. Tabii 
kaynaklarıyla Türk ekonomisinin potansiyellerinin de
ğerlendirilmesini yapmaya çalışan ilk beş yıllık plan 
dönemleri de elbette ki, Birinci, İkinci, Üçüncü ve ni
hayet bu önümüzdeki Dördüncü Beş Yıllık Plan dö
nemlerinde tecrübe yılları ihtiva ederek gelişecektir. 
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Herhalde, bir hayli teorisyen ve pratisyenin katkı
larıyla ortaya çıkmış bulunan, 1979 - 1983 için hazır
lanan bu plan dönemi sonunda hızlı sanayileşme, ta
rımda modernizasyon, muntazam şehirleşme ve iş bul
ma olanaklarının geliştirilmesi gibi hedefler, plan
larda dengeli kalkınma ilkesinin bütünleyicileri ola
rak ele alınmış gibi gözükmektedir. Gelişen ve değişen 
bir toplumun var olan sistem içerisinde, kaçınılması 
güç, büyük çalkantılara rağmen kanaatimce yılda 
ortalama, % 10'u bulan bir sanayileşme temposuna 
girmiş bulunduğu bir gerçekleşmede, bilhassa demir -
çelik, petrokimya, alüminyum ve benzeri sanayilerin 
temellerinin atılmış bulunduğunu ve bunların yeni gi-
rişmlere imkân sağlayabileceğini burada ifade etmem 
uygun olabilir. Ancak, sanayileşmeye ağırlık verilir
ken Türkiye'nin henüz bir tarım memleketi olduğu, 
nüfus yoğunluğunun bu alanda bulunduğu gözden ırak 
tutulmamalıdır. İşsizlik, halk kitlelerine plan dönem
lerinde gerekli iş imkânları da temin etmek zorunlu-
ğuyla giderilebilir. Öğrendiğimize göre, % 7 civarın
da bir hızla kentleşmekte olan Türkiye'de kentlerin nü
fusu gelecek 10 yılda % 30'dan % 70'e yükselecek, 
buna karşılık köyde yaşayan insanların oranı da % 70' 
ten % 30'a inecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
işte, ben bilhassa bu Beş Yıllık Dördüncü Planın 

geniş konuları, bölümleri üzerinde değil, daha ziyade 
tarım sektörü ve alt kollan ile ilgili konularda görüş
lerimi ifade etmek arzusundayım. 

Kanaatimce, ekonominin modernleşme sürecine 
daha geç uyan tarım kesimi açısından toplumsal yapı
daki bu büyük değişim, tek başına stratejik bir önem 
ve değer taşımaktadır. 1979 Türkiye'sinin önemli so
runlarından birisi de, yine geleceğin perspektif devre
sinin çok dinamik bir oluşum, gelişim içinde kavra
nabilmesi olacaktır. Bu bakımdan, planı kâğıt üzerin
de hazırlamaktan ziyade, ona önce inanmak, onu 
halka inandırmak ve başarı ile uygulamak gerekir. 
Bu da, hükümetlere düşen başlıca bir görevdir. Esa
sen iktidar olmanın sorumluluğu da buradadır. Planı 
uygulayacak hükümetlerin bu hassasiyette olacakları
nı ve böyle davranacaklarını ümit etmekteyim. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, Türk ekonomisinin 
geleceğini tayin etme bakımından, önemli kararların 
alınacağı bir dönem olacaktır, öyle ki, bazı yönleriy
le; Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Planlardan ay
rıldığını görüyoruz. 

Bizim bundan önceki Hükümetimiz zamanında ha
zırlanan Dördüncü Beş Yıllık Planın havası ve esprisi 
elbette ki değişik olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben planı; mutlak surette yapılması gereken, genel 

olarak milli çıkarlarımız üzerinde duran bir belge ola
rak kabul etmekteyim. Ancak, bu, bir siyasi tercih 
meselesi olabilir; fakat hükümetlerin istikrarsız oluşu, 
planların hedeflerine ulaşmasını, gerçekleşmelerini de 
bir noktada arzu edilen seviyede bulunduramamak-
tadır. 

Mesela, Üçüncü Beş Yıllık Planın, 15 yılı kavra
ması düşünülen ilk uzun vadeli planın üçüncü ve son 
diliminin teşkil etmesi gerekirken, 22 yıllık uzun vade
li, yani bu taslağın ikinci beş yıllık bölümünü de bıy t 

devredeki plan meydana getirmektedir. 

Planda dikkati çeken diğer önemli bir husus da. 
fiziki kaynaklardan tam yararlanmanın sağlanmasının 
hedef olarak alınmasıdır. Fiziki kaynaklar, toprak, 
maden, orman ve deniz ürünleri olarak ele alınabilir. 
Sanayileşmiş tarım üretiminin geliştirilmesi bu bakım
dan da zorunludur. Demek istiyorum ki, Türkiye ta
rımında sanayileşmenin de, tarımsal sanayileşmenin 
de önemi büyüktür. 

1975 yılında, tarımın toplam üretimindeki payının 
yüzde 12'ye düşmesi uygundur kanaatindeyim. Ta
rım alanında getirilen değişmeler, hakikaten önemli
dir. Modern üretim tekniğinin köylüye arzı, kamunun 
tarım sektöründeki yeni fonksiyonu, tarımsal hizmet
lerin reorganizasyonu ve koordinaszyonu, üreticiler 
arasında yeni faaliyetler, teşkilatlanma gayretleri ve 
geliştirilmesi, üretimin farklılaştırılması gibi hususla
ra eğilinmesi ve bunların uygulanması memnuniyet 
vericidir. 

Şunu ifade edeyim ki, bugün memleketimizde (Ka
mu sektöründe bilhassa) tarım sektörü çok dağınık
tır. Tarım hizmetlerinin reorganizasyonu ve koordi
nasyonunun bu Beş Yıllık Plan içerisinde de daha 
açık bir vaziyette ele alınması gerekir. 

Planda, tarım alanında üretimin farklılaştırılması 
prensibi biraz daha açıklığa kavuşturulmalıdır. Şöyle 
ifade etmem gerekir: İklim ve toprak şartlarına en uy
gun ürünlerin tespiti, bunların fiziki verimlilikleriyle, 
ekonomik ölçülere uygunluk prensipleri ve ihracata 
dönük üretimin teşvik edileceği hususları bir optimi-
zasyon modeli içerisinde bağdaştırılmalıdır. Aksi hal
de olumlu bir sonuç alınmayabilir. Uygulayıcı Hükü
met bu Planda buna da çok önem vermelidir. Tarım
sal gelişmeyle ilgili hedefler tam bir bütün meydana 
getirmelidir. Tarıma ait ön araştırmaların yapılması 
şarttır. Bu sahada istatistiksel bilgi nispeten çoktur, 
fakat maksada uygun araştırma azdır. 
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Bu önümüzdeki dönemde, bilhassa tarımsal araş
tırma konularına da geniş çapta önem verilmelidir. 

Plan aletlerinin bilimsel metotlarla ortaya konma
sı gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beş Yıllık Kalkınma Planının temel ilkeleri ara

sında, bilhassa yıllarca teorik ve pratik olarak çalış
mış olduğum, hizmet verdiğim tarım sektörünün dı
şında, elbette ki Hükümetin temel bazı ilkelere de 
önemle eğilmesi lazım gelir. 

Benden evvelki arkadaşlarım ifade ettiler; milli 
harp sanayii, dış ticaretin, bilhassa deniz ticaretinin 
geliştirilmesi, vergi sistemindeki ıslahat, banka ve kre
di sisteminin değiştirilmesi ve ıslahı, yaygın sanayileş
me, gelir adaletinin sağlanması, tüketim toplumu ye
rine, üretim toplumunun gerçekleştirilmesi ve nihayet 
istihdam sorununun halledilmesi konularını dile ge
tirdiler. 

îşte, bu temel ilkeler arasında, bilhassa Hüküme
tin hazırlayarak bize getirmiş bulunduğu, bir taraf
tan gelişmeler ve hedefler politikaları, diğer taraftan 
da sektörler üzerindeki taslak, hakikaten büyük bir 
emeğin mahsulüdür. Devlet Planlama Teşkilâtı, bun
dan önceki hükümetlerle olduğu gibi, bu Hükümet 
zamanında da bu çalışmayı hazırlayarak huzurumuza 
getirmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben, biraz da tarım alt kollarının, bilhassa daha 

çok ormancılık sektörünün memleketimizde büyük 
bir önem taşıdığını, Planın tarım sektörü içerisindeki 
önemli bir kolu olarak bu çalışmalara büyük ehem
miyet verilmesinin memleketin refahı ve huzuru ba
kımından, sanayileşmenin daha hızlı yaygın olması ba
kımından, 10 milyonu aşkın orman köylüsünün refa
hı bakımından da önemli addetmekteyim. Bu hususta 
toprak kaynakları içinde 20 milyon hektarı bulan or
man alanlarında orman - insan ilişkileri sonucu bozu
lan veya her zaman bozulması düşünülen dengeyi ye
niden kurmanın, orman ürünleri sanayiinin uzun dö
nemli odun talebini karşılamak ve orman varlığını ge
liştirmek amacıyla geçen plan dönemindeki 150 bin 
hektara yaklaşan ağaçlandırmanın daha da artırılma
sından ve bilhassa toprakların erozyon yoluyla yok 
olmasını, bu yolla barajların ekonomik ömürlerinin 
kısılmasını önlemek, ayrıca tarım alanlarıyla bazı yer
leşme merkezlerini taşkınlara karşı muhafaza amacıy
la erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmalarına da 
gerekli önemin verileceğinden endişe etmemekteyim. 

Üçüncü Plan Döneminde toplam 19 648 kilometre
lik yeni orman yolu yapılabilmişti. Böylece, bütün or

man kaynağı potansiyelinin değerlendirilmesinde lü
zumlu görülen 145 bin kilometre orman yolunun mü
him bir kısmı geçen Plan dönemi sonuna kadar ya
pılmış bulunmaktaydı. Büyük bir kısmında da hizmet 
edebilecek stabilize orman yolunun bu Planda da 
önemle ele alınmış bulunduğunu, bununla beraber bir
takım hedeflerin tespit edildiğini memnuniyetle ifade 
etmek istiyorum. Elbette ki, bu Planı yapan hükümet
ler de en iyi şekilde hedefe ulaşabilecek surette uygu
lamaya gireceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
îdari istikrar temin edilmedikçe, merkeziyetçiliğin 

faydasızlığı işbaşındakilere insiyatif ve başarma he
yecanı vermez. Bu bakımdan, idarede reform, idare
nin yeniden düzenlenmesi zaruridir. 

Bir ülkede bölgeler arasında dengesizlik doğması
na göz yummak, mevcut dengesizliği ihmal etmek her 
bakımdan sakıncalıdır. Geri kalmış bir bölge daha 
çok erozyona uğrayabilir, daha da fakirleşebiîir. Bu
na çare bulmak hükümetlerin görevidir. Şunu ifade 
etmek istiyorum ki; milli bütünlük içerisinde memle
ketin doğusu ve batısı ile bu Planda yer alan fikirler, 
bilhassa bölgeler arası, yani geri kalmış yerlerdeki 
dengesizliği de ortadan kaldırabilecek bir ruh taşıma
lıdır. Fakat ifade etmek istediğim şudur ki, bu, kâ
ğıtta kalmadan tatbikata geçmelidir. 

Geri kalmış ülkelerde sermaye, aslında yeter dere
cede birikmemekte ve işgücünün kalifiye hale getirilip 
kalkınmaya verimli katkısı sağlanmamaktadır. Genel
likle üretim iç tüketimi aşamamakta, kalkınma planı 
ciddi uygulanmadığı ve siyasi eylemlere göre de dalga
landığı için, başarıya ulaşmama imkânına sahip ola
bilmektedir. Artık günümüzde ekonomistler gelişmek
te olan ülkeleri özelliklerine, tarımsal durumlarına, 
demokratik yeteneklerine, kültürel ve politik yapıla
rına göre değerlendirmektedirler. En büyük noksan
lık halk tasarruflarının mevcut bulunmamasıdır ki, 
bunların kapalı ekonomi yönünde göze çarpması müm
kün olmaktadır. 

Tarımda hızlı artışı arz yüzünden sınırlayan tek
nolojik ve doğal engeller vardır. Tarımın milli gelir 
içindeki payını da daima düşünmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diğer bir husus da, bilhassa köylüye yönelik so

runların topluca ele alınmasıdır. Çünkü, milletimizin 
büyük çoğunluğunu teşkil eden nüfus köydedir, köy
de yerleşmektedir. O takdirde köylerimizde etkili bir 
toprak ve tarım reformunu, demokratik kooperatif
leşmeyi, köylüye dönük Devlet düzenlenmesi ve des-
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teğini mutlak surette ele almak ve onunla ilgilenmek 
gerekir. Planda bunlara da yer verilmiş olduğunu gör
mekteyiz. 

Bilhassa, biraz evvel de bahsettiğim gibi, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tarım kesiminde 
mevcut potansiyelden en üst düzeyde yararlanması 
gerekmektedir. Benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
da belirttiği gibi, Aşağı Fırat Projesi Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi için. Güney Anadolu Bölgesi için çok 
amaçlı bir gelişme projesi olarak ele alınarak gelişti
rilecek ve hızlandırılacak olursa ve bu iş için gerekli 
örgütler kurulursa, memleketin kalkınmasında bu böl
geye verilen önemle büyük hizmetler yapılmış olabi
lir. Bunun da Planda olduğunu memnuniyetle görmüş 
bulunmaktayım. Fakat şunu ifade etmiş olayım ki; 
bundan önceki beşer yıllık planlarda da, Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerine ait programlar yapılmıştır; ama 
hedefe ulaşması, arzu edilen hedefe göre hizmet gö
türülmesi mümkün olamamaktadır. Bunun için Hü
kümetlere düşen görev, bilhassa uygulamadaki hiz
met ve şevk aşkının, heyecanının mevcudiyetini ka
bul etmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Plan üzerinde söyleyeceğimiz çok şeyler olabilir; 

fakat bilhassa bir noktaya temas ederek sözlerimi bi
tireceğim, 

Tarımsal alanda destekleme politikası da hakika
ten çok önemlidir. Bugün dikkat buyurulursa, birçok 
bakanlıklarımız çeşitli tarım ürünlerinin fiyat meka
nizmasını ve onların tespitini ayrı ayrı kanallardan 
yapmaktadır. Tarımsal destekleme politikası, onun 
içindir ki, dağınıklıktan kurtulamamıştır, fiyata daya
lı olmaktan ileri geçememiştir. Ürünün mü, yoksa üre
ticinin mi desteklenmesi konusunda bu Plan döne
minde de kesin görüşler ortaya konup, ona göre karar
lar verilmelidir. Fiyatların üreticiye bir yıl önceden 
bildirilmesi, hem verimi arttıracaktır, hem de çiftçinin 
çalışma şeklini ve ileriki plan hayatını düzene soka
caktır. 

Bu bakımdandır ki, prodüktivitenin yükseltilmesi 
ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedeflerine yönel
mek gerekir. Bu konuda da bilhassa memleketimizin, 
hububat gibi, pamuk gibi, çiftçilerin büyük çapta eki
mini yaptığı ürünler üzerinde destekleme alımlarıyla 
ilgili olarak, gerekiyorsa koordinasyonu sağlayacak 
birtakım komisyonların veya kurulların teşekkülünde 
fayda mütalaa etmekteyim. 

Bu vesile de Planın memleketimize hayırlı olma
sını ve bu Planın hazırlanmasında büyük emeği geçen 

Devlet Planlama Teşkilâtının tecrübeli, değerli uzman
larına teşekkürlerimi ifade ederken, elbette ki, tecrü
belere dayanarak hazırlanmış ve hazırlanmakta olan 
bu Planın Meclislerden de en iyi şekilde çıkmasını te
menni ederek sözlerimi bitirir, hepinizi hürmetle se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Söz sırası Sayın Ahmet Özmumcu'da... Yoklar. 
Sayın Cevdet Aykan, buyurun. 
Sayın Aykan, süreniz 30 dakikadır. Saat 11,35. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Bir toplum sağlıklı olursa, o toplumun ve üyele
rinin ihtiyaçlarına uyan bir çalışma düzenini sağla
yabilir. Şayet toplum ilişkilerine sağlıklı değilse, üye
lerinin ihtiyaçlarına ve ülkenin ihtiyacına uyan bir 
çalışma düzenini sağlayamaz. Bunu niye söyledim? 

Önümüzdeki beş yılda ekonomik, kültürel ve 
sosyal kalkınmamızın kaynağı ve dayanağı olması 
umulan bir planı tartışmaktayım. Bu planın Senato
muzda müzakeresi sırasında, hepinizin müşahade et
tiği üzere, başlangıçta dokümanların bize zamamnda 
verilmemesi nedeniyle arkadaşlarımızın konuyu ye
teri kadar değerlendirmesine, üzerinde düşünmeye im
kân verilmemiş oldu. Halen Senato Genel Kuruluna 
şöyle bir baktığımız zaman, takriben 20 - 25 kadar 
arkadaşımız bu konuşmaları takip eder durumda. 
Pek çok değerli arkadaşımız da plan üzerinde, plan 
dokumam üzerinde çalışmasını tamamlayamadığı için 
konuşmaktan vazgeçti. Ben de huzurunuza bir çalış
ma yaparak çıkabilmiş durumda değilim. Fakat bu 
kadar önemli saydığım bir konuda tepkilerimi, dü
şüncelerimden daha ziyade, tepkilerimi belirtmek için 
çıktım. 

Değerli arkadaşlarım ve Sayın Başkanım; 
Demin Erzincan Senatörü Sayın Unsal konuşur

ken bir şey dikkatimi çekti. Sayın Unsal, planı en 
ağır şekilde, bu Senatoda bugün yapılan konuşmala
rın en ağırlarından birisini yaparak eleştirdi: «Ciddi
yetten ırak, hiç bir yararı olmayan bir doküman»1 

^ dedi. Dikkat ettim, bu, Halk Partisi Grupu tarafın
dan büyük bir içtenlikle alkışlandı. 

Sayın Yırcalı, Adalet Partisi Grupu adına bir ko
nuşma yaptı; yine plamn, yasalarımıza uygunsuzlu
ğundan tutun da, gerçekçi olmayışına, ya da yararlı 
olmayışına kadar her şeyi ifade ettiler. O zaman 
kendi kendime sordum: «Bu plan, acaba kimin pla
nı...? Yani, yalnız bu planı hazırlayan bir bürokrat, 
ya da aydın kadronun planı mıdır?» 
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Değerli arkadaşlarım; 
İkinci Beş Yıllık Planın, gerek Bütçe Plan Komis

yonundaki değerlendirilmesinde, gerekse Meclisteki 
eleştirilerinde dikkatle izleyenlerden birisi idim. Maa
lesef, çalışma düzeni bu planı arzu ettiğim şekilde 
takip etmeme, izlememe imkân vermedi. Ama hepi
niz işaret edersiniz ki, bu plan üzerindeki arkadaşla
rımın görüşlerini öğrenmek için, iyi niyet içerisinde 
ve dikkat içerisinde oldum ve özetinden bazı bölüm
ler okudum. Baktığımız zaman şunları söylüyoruz: 

Bütün arkadaşlarımızın birtakım varsayımları var, 
15 yılda 3 plan dönemi geçirdik. Bu 15 yıl içerisinde 
plan dokümanı birtakım tedbirler öngörmüştür; ama 
tedbirlerden takriben yarısı dikkate alınmış, ya da 
uygulanma imkânı bulabilmiştir. Acaba, o zaman 
Türkiye plansız bir kalkınma uygulasa idi, bu oran 
acaba ne olabilirdi?.. Herhalde buna yakın bir oran 
olabilirli. Bununla şunu demek istemiyorum: 

«Plan dokümanı yararsız, işe yaramayan bir ça
lışmadır» demiyorum, buna da katılmıyorum. Plan, 
bizde konularımıza; ekonomik, sosyal ve kültürel 
konularımıza toptan bakmamıza imkân veren değerli 
bir dokümandır. Ülkemizin sorunlarına belli disiplin
ler içerisinde yaklaşmamıza imkân vermiştir. Başlan
gıçtaki, 1960'daki tartışmalarımız planın gereği, ya 
da gereksizliği konusuydu. Bugünkü tartışmalarımızın 
dayanağı, planın uygulanıp uygulanmamış olması
dır. Acaba neden Türkiye'de yönetici, plan disiplini
ni benimsemiyor; acaba neden Türkiye'de biz plan 
denen dokümanı, bir emek verilerek yapılan bu do
kümanı uygulama ve ondan yararlanma yeteneğine 
sahip değiliz?... 

Hepinizin bildiği üzere, 1961 Anayasası birtakım mer
kezi bilgi örgütlerini, danışma örgütlerini öngörmüştür. 
Bu örgütlerin amacı, yönetim için, hatta yasama için 
bilgi üretecekti, teklifler oluşturacaktı ve bu ürettiği 
öneriler, bilgiler uygulayıcılar tarafından uygulama
ya aktarılacaktı. Türkiye bunda başarılı olamadı. Bu 
demek değildir ki; geçen yıllar içerisinde Türkiye'de 
bazı hizmetler yapılmamıştır. Tabii bir ülkenin kal
kınmasını, ülkenin geçmişiyle mukayese etmek var
dır; bir de, bir ülkenin başarılarını içinde yaşadığı 
dünya şartları içerisinde değerlendirmek vardır. Biz, 
başarılarımızı mazimizle karşılaştırdığımız zaman, ba
zı alanlarda; bazı alanlarda diyorum, bazı gelişme
leri, ya da büyümeleri sağladığımızı görebiliriz. Ama 
gelişmelerimize, ya da değişmelerimize, ya da bü
yümelerimize dünya çapındaki bir anlayışla baktığı-
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mız zaman, kendimizde bazı soruların doğmaması 
kaçınılmazdır, 

Değerli arkadaşlarım, 
Tarihte hiç bir zaman olaylar, planlandığı gibi 

yürümemiştir. Biz 15 yıl, ya da 5 yıl önce orta va
deli birtakım düşüncelerle bazı sosyal, kültürel, eko
nomik kalkınmalar planlamışız ve şimdi bir yere gel
mişiz... Bu planda eğitim bölümünde, «Eğitim siste
mimizin hizmetlerini değerlendirmede kavram ve de
ğer kargaşası.» deniyor. Dünyada her eğitim sistemi, 
insanlara toplumun müşterek değerlerini benimset
meyi- amaçlar; aynı zamanda, hür düşünen, düşünme 
gücü olan, biline gücü olan bir nesil yaratır. Bakıyor
sunuz, Türkiye'de belli bir süre sonra eğitim sistemi
miz; eğitim açığı olan ve ülkenin temel değerlerine 
karşı olan bir nesil yaratmış ve Sayın Ünsal'ın dedi
ği gibi, çok ciddiyetsiz bir tutumla, âdeta meseleden 
kaçmak isteyen bir tutumla evlâtlarına belge veriyor; 
ama yetenek vermiyor. Teknik Üniversiteye seçkin 
talebeler alıyorsunuz ve bir yılda vermeniz gereken 
eğitimi, o talebelerden kurtulmak için, iki ayda veri
yorsunuz ve belge vererek, «Sen mühendis oldun.»' 
diyorsunuz... Tabi, bunları söylemekten kastım, biz 
birtakım meselelerimizden âdeta kaçar durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bütün konuşmacılar şunları söylediler; «Şayet bu 

planı uygulayamazsak, ülkemiz önümüzdeki yıllarda 
daha büyüyen, çözümlenmesi güç olabilecek birtakım 
sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.» dediler. Yine 
değişik gruplarda ve değişik Devlet tecrübesinde so 
rumlulukta olan arkadaşlarımız da, «Bu plan uygu
lanabilir; ama güçlü bir iktidar ve işleyen bir toplu
ma sahip olabilirsek.» dediler. 

Planın dayandığı birtakım varsayımları var, önü
müzdeki beş yıl içerisinde takriben 15 milyarlık proje 
ve program kredisi öngörüyor; fakat bunun kaynağı 
yok ortada. Yine dayandığı bir varsayım var, önü
müzdeki yıllarda bu planın işleyebilmesi için güçlü 
ve istikrarlı bir yönetim olacağı öngörülüyor, o ihti
mal de ufukta yok. O zaman ne olacak?.. 

Yanılmıyorsam, Birinci ve İkinci Plan hazırlanır
ken, bunlar beynelmilel, ya da dış dünyadaki birta
kım kuruluşlarla müşterek değerlendirilmişti ve pla
nın onlarla ilgili dış gereksinmeleri olan kaynaklar bir 
konsorsiyum çerçevesi içinde sağlanmıştı. 

Üçüncü planın başka bir özelliği vardı; Türkiye' 
de o zaman belli ölçüde bir döviz birikimi ve bir de 
borçlanma imkânı vardı. O yürüdü, 
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Şimdi Dördüncü Plana geldik. Bu planın ne dış 
kaynağı belli, ne de planda öngörüldüğü üzere, iç 
kaynaklarımızla bunu gerçekleştirmemiz mümkün de
ğil. Yine planın uygulanmasının temel varsayımı, te
mel dayanağı olan, kurumsal birtakım düzeltmeleri 
yapacak ve uygulacak güçte bir iktidar sorunu var. 
Bunlar olmadığına göre, geleceğimiz ne olacaktır?.. 

Değerli arakadaşlarım; 
Tarihin bazı dönemlerinde toplumlar hizmetlerini 

aksatırlarsa, uygulayamazlarsa, büyük sorunlarla kar
şı karşıya kalıyorlar. Bu konuda 1970'den sonraki 
yılları değerlendiren bütün düşünürlerin görüşlerine 
baktığınız zaman; dış dünyayla da ilgili yeni birtakım 
gelişmelerin, yeni oluşumların var olduğu, yeni mo
dellerin arandığı bir dönem olarak değerlendirdikleri 
görülür. 

Enerji darboğazı, enerji krizi, enflasyonu ve bir de 
çatışmayı, bu üç temel sorunu, çağdaş yaşantının 
ciddi meseleleri olarak görürler ve «Yeni bir model 
nedir?» derler. Büyüme yerine gelişme (bizim planda 
da bu belli ölçüde benimsenmiş) ve birtakım arayış
lar içerisindedirler. 

Plana baktığınız zaman, bu plan, Türkiye'de sos
yal barışı getirecek nitelikte değildir. Sosyal barış iki 
türlü gelebilir. Bir; ülke, çatışmaların unsurlarını azal
tır. Nasıl azaltır?... Değişmeleri sağlar, sağlıklı bir 
toplum yapısı geliştirir, insanlara toplumun âdil ol
duğunu, toplumun hem bugün için, hem de gelecek 
için umut vereceğini telkin eder. Biz, toplumumuzun 
işleyişine baktığımız zaman; yine plan deyimiyle, 
âdeta yabancılaşıyoruz. Toplumda gelir dağılımının, 
toplumun bize verdiği çalışma, öğrenme şartlarının 
temel ihtiyaçlarımıza uymadığına inanıyoruz. 

Bir de; bir toplum, adalet dışında üyelerine bir
takım moral değerler kazandırır, birtakım ciddi so
rumluluklar verir. MSP'nin, «Manevi kalkınma» diye 
bir deyimi vardır. Bu, zannederim Türkiye'de yeteri 
kadar anlatılamamış bir tabirdir. Tabii ekonomik 
kalkınmanın kültürel ortamı, her türlü gelişmenin bir 
kültürel moral ortamı vardır. Bir ülke onu sağlaya
mazsa, diğer kalkınmalarını sağlayamaz. Bunlar bir
birine bağlı; hem kültürel, moral ortamı sağlayacak
sınız, hem de ekonomik ortamı. İkisi birbirinden ay
rılamaz. 

Geçen 15 yıl içerisinde, ya da 50 yıl içerisinde, 
hatta 100 yıl içerisinde Türkiye kendi ölçüsü içerisin
de birtakım gayretler içerisinde olmuştur. Başarıları, 
başarısızlıkları vardır. Şimdi bir yere geldik değerli 
arkadaşlarım. Geldiğimiz yer de, daha evvel anarşi 

konusundaki konuşmamızda sık sık tekrarlanan şu 
ülke bütünlüğümüz ciddi tehlike içerisinde. 

Bu plan konuşmasında da şunu görüyoruz. «Ül
kemizin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması 
sağlam güvencelerden yoksundur.»» diyoruz. 

Tarihin bize söylediği şu oluyor: Toplumlarda va
tandaşlar, insanlar, toplum yapısını, toplumun işleyi
şini insan olarak kendi iç ihtiyaçlarına uygun gör
mezlerse ve insanlar toplumda ilişkileri adil görmez
lerse, birkaç türlü tepkileri oluyor; Bir tanesi, top
luma âdeta küsüyorlar, topluma yabancılaşıyorlar. 
Bir toplumun üyeleri, kendi toplumlarına, kendi işle
rine, kendi ilişkilerine küserlerse ne oluyor?.. Vatan
daşlık görevlerini yapamamak, hizmetleri yapamamak 
durumuna düşüyor. Toplumda hizmetler işlemiyor. 
Tabii, her toplum üyelerinin yaratıcı gücüne dayanır, 
her toplum, üyelerinin o topluma olan inancına da
yanır. Bu olmadığı zaman, toplum belli bir zaman 
sonra çöküyor. Buna, ister ekonomik deyin, ister sos
yal değerlerle ilgili deyin; ama toplum işlemediği için 
çöküyor. 

Tarihe baktığınız zaman yine ikinci bir uygula
ma görüyorsunuz: Şayet toplumda üyeler, toplumu 
sağlıklı görmezlerse, kendi haklarının korunduğunu, 
toplumun kendileri için mutluluk verdiğini görmez
lerse, topluma, toplumdaki müesseselere karşı saldır
gan oluyorlar ve yine toplum düzenini yıkıp yeni bir 
düzen kurmaya yöneliyorlar. 

Buraya baktığınız zaman; biz nüfus yapısı olarak 
gayet genç bir yapıya sahibiz. Nüfusumuzun takriben 
yarısı olan 0-17 yaş, 30, ya da 35 arasındaki yaşı
mıza baktığımız zaman yine nüfusumuzun yarısını 
alıyorsunuz; gayet dinamik bir yapı. Bu yapı, toplu
mumuzda kendine yeteri yer bulamadığı yönünde 
bir anlayış, bir sezgi içerisinde; topluma karşı bir 
tepkisi var. 

Bu plan, böyle bir dönemde hazırlanmış bir plan. 
Bu plan, ciddi ihtiyaçlarımıza, sorunlarımıza cevap 
vermeyi uman plan. Planda deniyor ki, yapılacak iki 
şey var: Birincisi; derleyip toparlayacak, ikincisi; 
yeni bir atılım yapacak. Plana baktığınız zaman, aşa
ğı yukarı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında baş
lanmış yatırımlarla, takriben ı% 80'e, yakın ya da 
% 80 civarındaki bir kısım kaynak Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki başlanmış işler nedeniyle bağ
lanmış durumda. Böyle bir planın; yeteri ekonomik 
kaynağa sahip olmayan ve aym zamanda yürütül
mesiyle, uygulanmasıyla ilgili yeteri güvenceleri taşı
mayan bir planın, önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi 
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ne ölçüde derleyip toparlayacağı çoğumuzda şüphe 
yaratır niteliktedir. 

Yine deniyor ki; «Bu plan bir sıçrama, yeniden 
harekete geçmenin aracı olacaktır.» Ama baktığınız 
zaman, bir plan ki, bir plan dokümanı var. Buna ül
kenin en büyük iki partisi; Adalet Partisi sahip değil, 
Cumhuriyet Halk Partisi benimsemiyor. Bakıyorsu
nuz toplum bunu benimsemiyor. Böyle bir planın bu 
sonucu nasıl sağlayacağını, öngördüğü kurumsal de
ğişiklikleri hangi şekilde yapacağı, öngördüğü sosyal 
adaletle, toplumsal adaletle ilgili hizmetleri hangi 
kaynaklarla sağlayacağı hepimizin katıldığı ciddi bir 
kuşku konusu. 

İnşallah; tabii temennimiz budur, plan dokumam 
başarılı olur. Ben, bunun ne başarısına inanıyorum, 
ne de önümüzdeki yıllarda bu planı bu sistem içerisin
de, bu kurumsal yapımız içerisinde benimseyecek ve 
uygulayabilecek, sevebilecek benimseyebilecek bir 
yönetime sahip olacağımıza inanıyorum. 

Tabii, toplumlarda özellikle sorumluluk taşıyan 
insanların umutsuz olmaları, umutsuzluklarını söyle
meleri ciddi bir sakınca; ama çareleri bulma, çareleri 
şekillendirmede benim gibi politik görevli mütevazi 
görüşlü senatörlerin, ya da milletvekillerinin kendi 
düşüncelerindeki kuşkuları ifade etmeleri de bir gö
revdir. 

Senatomuz ve Parlamentomuz, çoğumuzun dedi
ği gibi ve benim de birkaç yıldan beri müşahade et
tiğim gibi, işleyebilir, fonksiyon yapabilir, etkinliğini 
ortaya koyabilir durumda değildir. İnşallah, bu plan
la ilgili görüşmeler ve değerlendirmeler, bizim değişik 
partilerde ve değişik kesimlerdeki liderlerimizde top
lumumuzun içinde bulunduğu durumun, ilgisizliğin, 
güvensizliğin, kuşkunun ve birtakım belirsizliklerin 
yeniden değerlendirilmesine ve bu yeniden değerlen
dirmeler içerisinde yeni çözümler, daha gerçekçi çö
zümler aranmasına bir vesile olursa bu da plan gö
rüşmelerinin bir hizmeti, bir katkısı olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Söz sırası, Sayın Sadettin Demirayak'ın. Buyurun 

Sayın Demirayak. 
Sayın Demirayak, süreniz yarma saattir; saat 11,55 

efendim. 
Buyurun. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Planımızın müzakerelerinin 

dördüncü gününde görüşlerimizi açıklayama devam 
etmekteyiz. 

Planımızın, Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit ta
rafından değerli sunuş konuşmasından, Senatomuzun 
gruplarının değerli sözcülerince yapılan konuşmalar
dan ve yine bugüne kadar sayın senatör arkadaşları
mın kişisel görüşlerini açıklamasından sonra; artık 
Dördüncü Beş Yıllık Plan üzerindeki görüşmelerin 
bir nevi bazı konularda tekrarına müncer olabilecek 
duruma gelmiş bulunmasını gözönünde tutarak, müm
kün mertebe bu konuların tekrar edilmesinden ka
çınmak isteyeceğim. 

Dördüncü Beş Yılhk Planımız, her şeyden önce, 
önümüzdeki beş yıl içerisinde ülkemizin her türlü 
gereksinme ve sorunlarını yansıtan ve düzenlemek 
isteyen bir program olarak önümüze gelmiş bulun
maktadır. 

Ben bu program içerisinde daha ziyade yöremi 
ilgilendiren turizm konusu üzerinde durmak isterim. 

Yıllardan beri ülkemizde her turizm mevsimi, 
Turizm Bakanlığımızı işgal eden değerli arkadaşları
mızın (her yıl da tesadüfen bu arkadaşlarımızın de
ğişmiş olması nedeniyle) mevsim açılışlarında, «Tür
kiye'miz bu yıl bir turizm patlamasına müncer ola
caktır» şeklindeki konuşmalarıyla açılır, yine sayın 
Bakanımızın ve yanındaki bürokratların, turizmin 
odak noktası olan, turizmin kaynağı olan Ege'miz-
deki birtakım ilçe ve illeri ziyaretleriyle başlar ve de
vam eder. Fakat yıllardan beri görüyoruz ki, bakan
larımızın ağzından duyduğumuz turizm patlaması, 
sadece sözde kalıyor. Turizmin, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlanmış olmasına rağmen, da
ha önceki planlarda belirlenen hedeflere ulaşamadığı 
gibi bu hedeflerin çok gerisinde kaldığım da görmek
teyiz. 

1962 yıllarında Türkiye'mize gelen turist sayısı, 
aradan 16 yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz bu sa
yının on katı olan iki milyona ulaşamamış bulunmak
tadır. Bu sene yurdumuza gelen turist sayısının 1 mil
yon 900 bine ulaşmasına karşılık; 1962 yılında 47 
bin vatandaşımız yurt dışına turist olarak giderken, 
1978 yılında bu rakam 1 milyon 600 bini bulmuştur. 
1972 yılı ile 1978 yılı arasında Türkiye'mize gelen 
turist sayısı, Türkiye'mizden giden turist sayısına eşit 
düzeydedir. Ama bunun yanı sıra, turistlerin bırak
tığı döviz, yurt dışına giden vatandaşlarımızın har
cadıkları döviz miktarına ulaşmamakta ve memle
ketimizin dışsatımdan elde ettiği birtakım dövizleri
miz, yine vatandaşlarımız tarafından yurt dışı seya
hatlerinde döviz olarak harcanmaktadır. 

Bu durum karşısında, Dördüncü Beş Yıllık Planı
mızda turizmden beklenen gelirimizin, memleketi-



C. Senatosu B : 9 18 .11 .1978 0 : 1 

mizin gerçeklerine uygun bir yaklaşım içerisinde ol
madığı, plan hedeflerinin ve plan hazırlanmasının 
gerçek yönüyle yapılmadığını müşahade etmekteyiz. 

Turistlerin aradığı birtakım vasıflar, unsurlar ga
yet tabii ki, tarih olmaktadır, güneş olmaktadır, deniz 
olmaktadır ve huzur olmaktadır. Belirlediğimiz bu 
anakaynakların hepsinin memleketimizde mevcut ol
masına rağmen, plana baktığımızda bu gerilemelerin 
dünyadaki birtakım hareketlerin, petrol durumunun 
karşısında geri kaldığım belirlenmiş olması, bizi 
haklı çıkarmamaktadır. 

Zira, Türkiye'mize bu miktar turist gelmiş olma
sına rağmen, İspanya gibi bir ülke (ki, orada bizimki 
kadar deniz, bizimki kadar tarih, bizimki kadar gü
neş olmamasına rağmen; hatta huzur olmamasına 
rağmen) kendi nüfusunu aşan; örneğin 40 milyonu 
bulan turist topluluğunu bünyesinde ağırlamaktadır. 
Dolayısıyla bu miktar turistten elde ettiği döviz ge
liri, bugün 10 milyar doları bulmaktadır. 

Zira, bizdeki huzursuzluğun daha fazlası orada 
mevcuttur. Franco rejiminden sonra birtakım siyasal 
patlamalar orada meydana gelmiş ve hatta 352 tane 
siyasal parti doğmuş ve hala Bask milliyetçilerinin bir 
kurtuluş savaşı içerisinde İspanya'yı bir iç harbin eşi
ğine getirmiş olmasına rağmen, İspanya'da bizden 
daha fazla bu nevi gösteri ve silahlı çatışmalar ol
masına rağmen, turistler oraya? yine gitmektedirler. 

Şu halde, turistin aradığı başka nedenler, başka 
unsurlar bulunmaktadır. İşte o aranan unsurların ne
ler olduğunu bulmak da planımızın hazırlayıcılarının 
üzerine eğilmesi lazım gelen unsur olduğu kanısında
yım. Hatta geçirdiğimiz mevsimde İspanya'da, bir 
tankerin turistlerin ikamet ettikleri, konakladıkları 
çadırların üzerine gitmesi suretiyle, patlayarak yanma
sı ve bunun sonucunda 1 000'e yakın turist vatanda
şın yanarak ölmüş olmasına rağmen, Avrupalı turist
ler yine de lspan}'a'ya akın etmekten geri kalmadı
lar. 

Bundan iki ay kadar önce Fethiye'de bir yabancı 
elçinin eşi ve kızının çırılçıplak sahilde soyunması üze
rine bir vatandaşımız tarafından öldürülmüştü ve bu 
vatandaşımıza idam cezası verilmişti. Biz bu nevi 
davranışlar karşısında, «Memleketimize artık turist 
getirmeyiz.» diye feryat figan bağırmaya başladık; 
ama İspanya'da bakıyoruz 1 000'e yakın vatandaş ya
narak ölüyor ve ölenlerin turist olmasına rağmen, 
yine oraya turistler rahatça gidebiliyorlar. 

Şu haîde, turistin aradığı yalnız huzur, yalnız gü
neş, yalnız deniz değildir. Herhalde planlama uzman

larımız gerek İspanya ve gerekse komünist Bulga
ristan örneğini incelemek suretiyle, memleketimize 
döviz kaynağı olabilecek turizmin gelişmesine ve tu
ristin gelmesine olanak sağlayabilirler. 

Dördüncü Beş Yıllık Planımızda turizmle ilgili 
ilke ve politikaları incelediğimizde, ilkeler arasında, 
işletme aşamasında önemli ölçüde döviz girdisi sağ
layacak yabancı işleticilerin, ülkedeki turistik tesisleri 
işletmesine izin verilecektir. Yabancı uyruklu personel 
çalıştırılmasına kolaylıklar getirilecektir» denilmekte
dir. Yıllardan beri bu nevi uygulamaları görmekteyiz. 
Örneğin, Emekli Sandığının ortak bulunduğu Hilton 
ve Sheraton otelleri, temel ilke olarak planda belirti
len unsurları aynen taşımaktalar; fakat bu oteller Tür
kiye'mize döviz getiren birer unsur olmaktan çıkmış
lardır. 

Türkiye'nin ikinci büyük işçi kuruluşu olan 
DİSK'in, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki dolap
larımıza bırakılan bir bildirisinde, rakamlarla verilen 
bilgilerde görüyoruz ki, bu ilkelerin ışığı altında hare
ket eder ve bu nevi otellerin yapılmasına olanak sağ
larsak, döviz girdisi sağlamaktan öte, bir nevi döviz 
çıkışını hazırlayıcı birtakım unsurları getirmiş bulu
nacağız. 

Bu bildiriden öğreniyoruz ki, her iki otelde de 
beher oda için tahsil edilen paranın 4 doları rezer
vasyon vergisi olarak yurt dışına gitmekte ve şirket 
merkezine döviz olarak ödenmektedir. Bu otelleri
mizden Hilton'un yıllık net kârı 2,7 milyon lira gö
zükmektedir. Buna rağmen yalnız 1977 yılında Hil
ton'un «Reklam ve ticari masraflar» adı altında yurt 
dışına gönderdiği para miktarı 3,5 milyon lirayı bul
maktadır. Beş yıllık bir süre içerisinde de bu ad al
tında 10 milyon lira tutarında paranın yurt dışına dö
viz olarak gittiğini görmekteyiz. 

«Yabancı uyruklu personel çalıştırılmasında ko
laylıklar getirilecektir» denilmiş olmasını da yine 
üzüntüyle karşılıyoruz. Zira, bu nevi personel çalıştı
rılması sonucunda da önemli miktarda dövizimizin 
yurt dışına gittiğini yine bu bildiride görmekteyiz. 

Hilton'nun başındaki müdüre bir yıllık ücret ola
rak ödenen para 8 milyon lirayı tutmaktadır. Keza, 
Sheraton Otelinin başındaki müdüre de 8 milyon lira 
ödenmektedir. 

Hilton'un Başaşçısı İspanyol Irazoz'a ödenen para 
miktarı ise 3 milyon lirayı bulmaktadır. 

Ödenen bu paralar yurt dışına döviz olarak gidi
yor. 
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İstanbul Hilton Otelinde sadece 9 tane yabancı 
uyruklu kimseye ödenen para miktarı. O otelde çalı
şan 630 kişinin aldığı paradan daha fazlasını oluştur
maktadır. 

Bu nedenle diyoruz ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan
da ilke olarak benimsenen bu kurallar, memleketimize 
döviz getirmekten ziyade, döviz götüren unsur halinde 
görülmektedir. 

Bir diğer örneğini kendi yörem olan Kuşadasın'da 
da görmekteyiz: Fransız Tatil Köyü, Emekli San
dığı ile yapılan bir anlaşma uyarınca, muayyen süre 
ile Fransız işletmecilerine devredilmiştir. Fransız Ta
til Köyüne gelen turistler, başlangıçta alışverişlerini 
Kuşadası merkezinde yaparlarken, artık Kuşadası 
merkezinde alışveriş yapmaya da gelmez olmuşlar ve 
bizatihi alışverişlerini Tatil Köyün içerisinde yapmak 
suretiyle, harcadıkları paranın tamamen yurt dışına 
gönderilmesi imkânını da böyelikle hazırlamışlardır. 

Yine Kuşadası'nda Öküz Mehmet Paşa Kervan
sarayı, kendi ceddimizin tarihi bir yapısı olarak kal
mış olmasına rağmen, burası da yapılan bir anlaş
ma uyarınca, yıllık 400 bin lira gibi çok düşük bir 
fiyatla Vakıflar İdaresinden kiralanmış ve bu yere 
turist celbedileceği yerde, mahdut sayıdaki Fransız Tatil 
Köyünde kalan kimselerin kumar yeri, fuhuş yeri 
haline dönüşmüş; Vakıflar İdaremiz bunu görmüş 
olması ve bu sene süresi bitmiş olması nedeniyle tekrar 
aynı şirketle mukavele imzalamaktan kaçınmış ol
ması bizleri sevindirmektedir. 

Memleketimize daha fazla turistin gelmesi için 
kanımca gümrüklerdeki bir nevi bürokratik engelle
rin ortadan kaldırılmasında fayda olacağı kanısında
yım. Zira bundan 15 yıl önce İspanya'da Pirene dağ
larındaki yollara Alman ve Fransız turistleri yüklen
dikleri zaman konvoy halindeki arabaların geçişleri 
uzun süreler aldığında o devrin yöneticisi kapılarının 
açılmasını salık vermiş ve bu şekilde bir sefer kapı
lar açılmasıyla uzun yıllar ve bugün de 40 milyona 
yaklaşan bir turisti kendi memleketlerine çeker hale 
gelebilmişlerdir. 

Emekli Sandığımızın bu nevi otel yapımlarının 
yanısıra, kanımca turizm konusunda Dördüncü Beş 
Yıllık Planımızda ilkeler arasında Emekli Sandığına 
bağlı memurlarımızın emekli olduklarında kendileri
ne net olarak verilen emekli ikramiyelerinin belirli 
bir yüzdeleri bu nevi sahillerimizde yapılacak olan 
turistik bina, konut ve işyerlerine ortak edici bir nevi 
unsurlar getirilmiş olursa, kanımca daha faydalı ola
bilirdi. 

Yine Turizm Bakanlığımızın yıllardan beri göre
bildiğimiz kadarı ile sahillerimizde yapılmış birtakım 
binaların ve yerlerin istimlakleriyle meşgul olunmak
ta ve yeni bir yaratıcı yeni bir yapıcı unsur getirmek
sizin, yapılmış bulunanların yıkılmasıyla meşgul ol
maktayız. Örneğin; İzmir'imizin sahillerinde İzmir 
limanında pis sularının 80 - 90 kilometre açığında 
bulunan körfez içerisindeki 4 - 5 tane adada bugün 
yabani hayvanlar bulunduğu sadece iki ve üç tane 
adanın da motorlu araçları bulunan kimseler tarafın
dan plajlarının kullanılabilir hale gelmiş olduğu da 
o adaları gör enlerce üzüntü ile karşılanmakta, acın
maktadır. Bazen körfez içindeki bu adaların plajla
rında yabancı bayraklı yatları dahi görmekteyiz. Bu 
yatlardaki yabancılar bir dolar döviz dahi bırakmak
sızın bu adalarımızda güneşlemekte, plaj ihtiyaçları
nı gidermektedirler. Bu adalar üzerinde birtakım tu
ristik tesislerin planlaması, yapılması Turizm Bakan
lığımızca plan hedefleri içerisine getirilmiş olması 
mümkün idi; fakat bunları da göremiyoruz. Birtakım 
uygulamalarla bina istimlakleriyle yeni yıkımlar, ye
ni yapımlar içerisine girmekteyiz. 

Saygı değer arkadaşlarım; 
Benim sizlere Dördüncü Beş Yıllık Plan içerisin

de turizm konusu üzerinde sunabildiklerim bunlardır. 
Dördüncü Beş Yıllık Planımızın ülkemize hayırlı ol
ması dileği ile planı hazırlayan ve huzurumuza geti
renlere de teşekkür etmeyi bir borç addederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 

Reşat Oğuz, buyurunuz. Söz süreniz 30 dakikadır, 
Sayın Oğuz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Aziz Başkan, sayın 
senatörler; saygıyla selamlarım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 
bendeniz de karınca kararınca birkaç söz söylemek 
istedim. Konuşmamın siklet merkezini milli eğitimde 
teksif etmek isterim. Elimize verilen iki ciltlik Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planlaması şüphesiz bir 
emeğin mahsulü, bir alın teri var. Ancak, böylesine 
kalın ciltler haline getirilmiş olan hizmetin izahını 
ihtiva eden bir eserin daha özet olarak veyahut da 
okumada kolaylık verecek şekilde hazırlanmasında 
fayda vardı, geç verildi, itiraf edeyim derinlemesine 
tetkike fırsat bulamadık. 

Planlamanın emeği takdire şayan, esasen planla
ma bizim siyasi hayatımızda idari hayata adam yetiş
tiren bir nevi beyin deposu, pek çok kıymetler Plan
lamadan gelmektedirler. Bu arkadaşımız nereden gel-

384 — 
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di? Planlamadan geldi derken, Planlamanın kendine 
göre hayatımızda bir ağırlığı var. Bu ağırlık şüphe
siz değerden ileri geliyor. 

Sayın senatörler; 
Milli eğitim konusunu Planlamada ele alan arka

daşımızdan büyük detaylara inmesi şüphesiz bekle
nemezdi. Esasen o milli eğitim hayatının içinden de 
gelmiş bir arkadaş değil, kültürlü bir arkadaş olma
sına rağmen. Bizim milli eğitimimiz dün neyse bu
gün de odur demenin hükmüne bağlanacak vaziyet
tedir. Bir gelişmenin umudu daima milli eğitime tev
cih edilen bakışlarda bir şeyler bekler. 

Arkadaşlarım; 
Bir milyon çocuk okuyamıyor. Okulların binaları 

mevcut değildir, tam manasıyla yoktur. Dahası var, 
ikili, üçlü öğretim gençliği perişan etmektedir. Esa
sen eğitimin hedefine tam müteveccih bir çalışmanın 
içine girildiğine kani değilim. Ben milli eğitimin 
içinden geldim, ömrümün 45 yılını verdim, ilgimi 
kesmedim, dün neysek bugün de o. Ancak, önemli 
noktalara, köşe başlarına işaret etmekle yetinmek is
terim. 

İlkokul, ikili, üçlü öğretim içindedir. Öğretmen 
arkadaşlarımız çalışırlar; ama öğretmen arkadaşları
mıza eğitim sistemi üzerinde faaliyet göstermeleri 
konusunda rehber olunur; ama bizim hayatımızda, 
milli eğitim hayatında öğretmenin bir ideal fakr-üd-
demi içine girdiği idrakini katiyen gözden kaçırma
yalım. 

Milli eğitimde öğretmen faktörü birinci planda 
gelir ve öğretmenin yetiştirilmesi de bugün artık bü
yük bir problem olmanın istidadını kaybetmiş değil
dir. 

Ortaöğretime, eğitim enstitülerinden ve yüksek
okullardan öğretmen yetiştiririz. Yalnız, hemen arz 
edeyim bizde Milli Eğitim kâtip yetiştiren müessese
lerdir, o hale gelmiştir. Son zamanların faaliyeti öğ
retime yönelik milli eğitime mutlaka abanmak lazım 
geldiği, ona sarılmak lazım geldiği kanısı bir gerçek 
halinde hepimizi işgal eden bir konudur. 

Herkes üniversiteyi bitirmek ister. Hele ortaöğ
retime öğretmen olan arkadaşlarımızın da bütün ar
zuları en iyi yerde çalışmaktır. Memleket hizmetin
de öylesine bir yüklenme ve öylesine bir arzu mev
cuttur ki, bunun acısını yaşıyoruz: îş takipçiliği ile 
yaşıyoruz, müracaatlarla yaşıyoruz, gözlerimizle gö
rerek yaşıyoruz arkadaşlar. 

Eğitim enstitüleri bir umuttu, geçmişte bir umut
tu; ama eğitim enstitülerinin de bir süre sonra canı

na okundu. Öylesine canına okundu ki, bu kürsüden 
ıstırapları dile getirmek istedim, defaatla söyledim, 
hatta hatta bir gün postanede bir değerli Adalet Par
tili arkadaşım yanıma yaklaştı, elimi sıktı, «Nasıl
sınız hocam?..» dedi, teşekkür ettim kendisine. Ku
lağıma eğildi ve dedi ki, «Vaktiyle sizin söyledikleri
nizi yapmış, kabul etmiş olsalardı eğitim bugünkü 
duruma gelmezdi» diye beni değerlendirdi. Ama, 
söylediğim gerçekler vardı, o gerçeklere hiç bir za
man değinilmedi. Dedim ki, «Arkadaşlar, milli eği
timde ortaöğretime hizmet eden eğitim enstitüleri, 
komando yuvası haline getiriliyor, mahmuz şakırtı
ları geliyor, İttihat Terakki mi hortluyor? Uyanın se
natörler uyanın, bir iç harbe doğru gidiyoruz» diye 
bu kürsüden haykırdım arkadaşlar. 

Hatta, zamanın Öğretmen Okulları Genel Müdü
rünün «Bir ölüm kalım savaşı içindeyiz, tehlike ken
dini göstermiştir, başımızı adamaya mecburuz, eği
tim konusundaki faaliyetlerde» diye eğitim enstitü-
sündeki öğrencilere beyanlarda bulunmuştur ve o 
beyanları buraya getirdik; ama o beyanlar Sayın 
Milli Eğitim Bakanı ile Umum Müdürün arasının 
açılmasına sebep olmadı, hatta Umum Müdürün tal
tifine doğru gidildi. Acı gerçeklerdir bunlar. 

Şimdi, yetiştireceğimiz öğretmenlere Atatürkçü 
görüşü vermeye mecburuz. Türk ulusunun kurtuluşu
nun, ebediyete kad?j- devamının teminatı Atatürkçü 
görüşe, milli görüşe kabiliyetlere değer vermeye, fır
sat eşitliğine önem vermeye, sosyal adaletin gerçek
leştirilmesindeki faaliyete yönelik çalışmalar Atatürk
çülüğün umdelerinde mevcuttur. Biz sırt çeviriyoruz; 
uyanmıyoruz ve uyanmaya da mecburuz arkadaşla
rım. Bugün eğitim enstitüleri konusunu bir anarşi yu
vasından kurtarmak için yüzünü görenler söylesin, 
Milli Eğitim Bakanı arkadaşımız uğraşıyor. Adam 
ya burada, ya orada, ya öteki tarafta; göremiyorsu
nuz Mecliste dahi. Hatta bakanlıkta dahi yüzünü gör
mek için uzun zaman beklemeniz icabeder. Öylesine 
kendisini bu konuya vermiş. Anarşi yuvası olan eği
tim enstitüleri bu memlekette idealist insan yetişti
ren, memlekete hizmet edecek değerler yetiştiren 
müesseseler haline getirmeye, kardeşliği yaratmaya 
gayret sarf eden bir hal içindedir ve onun için görün
mediği gerçeğine değinmek isterim. 

Arkadaşlarım; 
Milli eğitim meselesi önce para meselesidir. Milli 

eğitim bütçeleri daima bütçenin büyük imkânları 
içerisinde öksüz bırakılmıştır. Öğretmenin refahı, öğ
retmenin yarınlarının teminatı haline getirilmesinin 
madde meselesi olduğu konusunda hepimiz ittifak 
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içindeyizdir; ama öğretmene gerekli maddî imkânı 
da sağlayamamaktayız. 

Ben öyle bir görüş içindeyim ki, arkadaşlarım, 
Milli Savunma bütçesi ne kadar önemli ise Milli Eği
tim bütçesi de o kadar önemlidir. Zamanı geldiği va
kit daha da konuşulacaktır. Milli Eğitim bütçesini 
beslemeye, öğretmeni, eğitimi, öğretimi bu memleke
te faydalı hale getirmeye mecburuz. Aksi halde ya
rınlarımızdan şüphe etmek zorundayız. Bunu bilesi
niz... 

Milli eğitime değer vermeyen memleketler yıkıl
maya mahkûmdurlar. Öğretmenini de bağrına bas
mayan milletler de yine yıkılmaya mahkûmdurlar. 
Lâkin arkadaşlarım, öğretmen yetiştirirken bütünü 
ile barışçı bir düşünce içinde, Atatürkçü bir görüşle 
bir kardeşlik havasının estirilmesine çalışmak zorun
dayız. 

Kardeşlik yavaş yavaş teessüs ediyor; eğitim ens
titülerinden artık kötü sesler gelmemeye başladı, ba
şarı içindeyiz; ama derlenip toparlanmaya muhtacız 
ve mecburuz da... 

Muhterem senatör arkadaşlarım; 
Ben bu konuda heyecanını fikriyatı üzerine bir

leştirip ifade etmek yaradılışı içindeyim. Belki biraz 
sesim sert çıkıyor, belki heyecanımdan «Acaba Re
şat Oğuz'un kalbi durur mu?..» gibi endişe geçiren
lerin de bulunduğunu zannediyorum; ama Milli Eği
tim meselesi üzerinde heyecanlanırken kalbim de dur
sa feda olsun. Beraberce çalışmanın bu memlekete 
hizmetin büyük fazileti olduğuna inanıyorum bende
niz. 

Arkadaşlarım; 
Milli Eğitimi, teknik öğretimin öğretime yönelik 

çarkına oturtmaya mecburuz. Üniversite kapılarında 
yüzleri, binleri biriktirdiğimiz nispette yarım aydın, 
çeyrek aydın, bu memleketin yarınlarının birer dina
mitidir. Fırsat eşitliği ve eğitim müsavatsızlığı bu 
memleketin canına okuyor farkında mısınız?. 

Büyük vilayetlerde öğretmen tamdır, eğitim tam
dır. Küçük vilayetlerde, (Yaşamışın bu hayatı, 20 se
ne müfettişliğini yapdım) Doğuda çıra ile öğretmen 
ara, mumla öğretmen ara; baytardan, doktordan, di
ğer arkadaşlardan istifadeye çalış... Öğretmenlik for
masyonu almayan arkadaştan öğretmen olarak istifa
denin imkânsız olduğu ortaya çıkan gerçeklerle ken
dini gösterdiğini kabul edelim. 

Milli Eğitimden bir heyet Bulgaristan'a gitti Ora
da teknik öğretim üzerinde müşahadeler yapacaklar. 
Gecikmeye hiç tahammülümüz yok. 
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Türk ulusunun, kaybedecek artık vakti kalmadı, 
yoktur, Eğitimi bu memleketin temel unsuru müta
laa edeceğiz arkadaşlarım. Her sahada onu besleye
ceğiz; öğretmeni canlı, kanlı, Atatürkçü olarak ye
tiştirmeye mecburuz, idealde sallantı var, bilmiyor 
musunuz arkadaşlar? İdealde sallantı var, çöküntü 
var; milli eğitimde bu çökerse belimizi kaldıramayız 
arkadaşlarım. Zaten sancısını da çekmekte olduğu
muzu düşünüyoruz ve düşünelim. 

BAŞKAN — Sayın Hocam, eliniz acıyacak; bil
hassa rica edeyim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Vakit noktasından 
mı yoksa vurmadan mı?... 

BAŞKAN — Normal efendim, devam edebilirsi
niz. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim; Başkan, çok müsamahakârsınız, çok teşek
kür ederim; beni düşündüğünüz için de teşekkür ede
rim, sağolun. 

Efendim, Planda ekonomiyi gözönüne almak esas 
olmuştur; zaten aç mide, ekonomiye dayanır: Mille
tin bireyleri açsa, işsizse rejim tehlikeye girecek de
mektir. O halde ekonomide gelişmeyi sağlayacak un
surları Planlama almış; Allah razı olsun, çalışmış
lar, bu ekonomiyi sağlama meselesi dikkate alınmak 
icap edecek. 

Sayın senatörler; 
Senelerden beri bir ihmalin acı sonucunu size su

nuyorum. Antalya'yı bilirsiniz; görmeyen yoktur, 
sevmeyen yoktur. Antalya güzeldir, Antalya Orta 
Anadolu'nun ihraç bölgesidir, limanıdır; ama taşı
ma ne ile olur arkadaşlar? TIR'larla, kamyonlarla. 
Bakarsınız kamyon bir yerde çöker; yedek parça bu
lamaz. Oralarda kamyon cesetlerine rastlarsınız. Her 
yere demiryolu yapılmıştır da Antalya'ya demiryolu 
yapılmamıştır; bugüne kadar unutan iktidarları ayıp
lıyorum ve müsaadenizle teessüf ediyorum. 

Arkadaşlarım; 
Bir zamanlar siyasi ve askeri icaplar dolayısıyla 

Antalya'ya demiryolu yapılması engellenmiştir. Al
lah rahmet eylesin; engelleyen zatı da hürmetle, rah
metle anarım; «Ya İtalyanlar çıkış yaparsa...» Ana
dolu'nun içlerine doğru sevkiyat trenle olmaz mı? 
O itibarla kesinlikle Antalya'ya demiryolu yapılma
mıştır, yapılmayacaktır kararına varılmıştır. Hatta 
Sayın Sadi Irmak Hocamız bir gün Kayseri'den ge
çiyordu; bendeniz Kayseri Lisesi Müdürüydüm, 
Halkevi Reisiydim; bir münasebetle kendisini karşı
ladık, Antalya'dan bahsettik de, trenin Antalya'ya ol-
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mamasında bir zatın adını zikretti, «suç ondadır» 
dedi, «acı duyuyoruz» diye konuşmuştu. 

Şimdi, Antalya'da meyvenin en alası var; reklama lü
zum yok, Antalya deyince her ürünün ve dolayısıyla 
da tabii, tabii güzelliğin mecmuu, topluluğu Antalya. 
Ürünleri çürür; tren hattı ile Anadolu'ya her yere 
ürünleri götürmek mümkün; üreticinin malı değerle
nir; ama tren yolu olmazsa kamyonlar da çürür, kam
yonlar devrilir... 

Kitle taşımacılığına önem verelim. Avrupa'yı bazı 
arkadaşlarım gibi çok görmedim; ama Avrupa'da de
miryolu şebekelerinin karayollarından pek çok fazla 
olduğunu bir yerde gördüm ve görenlerden de işit
tim. 

Onun için Hükümetten rica ediyorum; Antalya' 
ya demiryolu yapılması konusunu etüt edip ele al
malıdır. Kısa zamanda; bu Plan dönemi içerisinde 
demiryolu yapılmalı, Antalya'ya. Antalya bunu bek
liyor, layıktır bu seviyeye. Bugüne kadar bu liyakata 
parmak basümamıştır, parmağı basıyorum ve Hükü
metten rica ediyorum; Antalya ya Devlet Demiryolu 
uzantısının başlatılmasına, lütfen memlekete hizmet 
sadedinde, kendisine olan güvene layık olma biçimin
de çalışsın ve demiryolunu Antalya'ya hediye et
sin. 

Çok konuştum. Eğitim derdine parmak basalım. 
İdeal meselesine parmak basalım, Atatürkçü genç 
yetiştirmeye parmak basalım. Bizi bütün «izim» lerden 
kurtaracak olan, Atatürkçülüktür. (Alkışlar) Onun 
dışına taştık mı, «izimler, mizimler, turizmler» mü
nakaşa konusu halinde, birbirimizi yemeğe kadar gö
türür. Birbirimizin gırtlağına yapışıncaya kadar gö
türür. «tzim» leri bırakalım. Atatürkçülük de her şey 
var: Vatan sevgisi, milliyetçilik, insan sevgisi... Bü
tünüyle memleketi kavrayacak olan... «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» ne demek arkadaşlar?... Ondan şaşma
yalım. Öğretmenlerimize bunu telkin edelim, yetiştir
mede bu ideali gözden kaçırma yalım ve böylesine bir 
hizmetin içinde de hep beraber bulunmanın şerefiy
le, bu memleketin sağlığına dua edelim. 

Sizleri saygıyla selamlarım, lütfedip dinlediniz. 
Saygılar sunarım efendim sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın hocam, 
Sayın Besim Üstünel, buyurun efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde şah
sım adına görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Bir planın, daha önceki dönemle gelecek arasında 
sağlam bir köprü kurması gerekir. Eğer, bunu başa
rıyla yapabilecek nitelikte ise, bir plan iyi bir plan 
sayılır. Yine, bir planın içinde uygulanacağı dönemi 
iyi değerlendirmesi halinde, basan şansı yükselir. Do
layısıyla, plan üzerindeki görüşlerimizi belirtirken, 
elimizdeki dokümanın geçmişle gelecek beş yıl içinde 
sağlam bir köprü oluşturup oluşturmadığım ve ha
zırlandığı ve içinde uygulanacağr dönemi iyi değerlen
dirip değerlendirmediğini bilmemiz, buna bakmamız 
gerekir, 

Plan, esas itibariyle teknik yönü ağır basan; ama 
temelinde siyasal tercihler bulunan, siyasal açıdan ege
men güçlerin tercihlerini doğru bir biçimde yansıtan 
anayasal bir belgedir. Dolayısıyla, siyasi yönü ağır 
basan teknik bir belge üzerinde değerlendirme, teknik 
yönüyle olabilir, bilimsel açıdan olabilir, ya da siya
sal açıdan olabilir. 

Biz, buradaki değerlendirmemizi, teknik ya da bi
limsel açıdan yapacak değiliz. Bunu, üniversitelerde, 
seminerlerde, planlamanın düzenlediği veya düzenle
yeceği kollokyumlarda, ulusal ya da uluslararası kol-
lokyumlarda yapabiliriz, yapacağız. Burada yapma
mız gereken şey, Cumhuriyet Senatosu olarak, Türk 
Parlamentosunun bir kanadı olarak, bu belgeyi siya
sal değerlendirmeye tabi tutmaktır ve hükümete ge
rekiyorsa yol göstermek, eleştirmek; gerekiyorsa des
tek olmaktır. 

Bir plan, bir ülkedeki uzun dönemli düşünce ge
reksinimini karşılayan önemli bir politika aracıdır. 
Yıllık bütçeler, genellikle kısa dönemli düşünceleri 
ve gereksinmeleri yansıtan, politikaları düzenleyen 
belgelerdir. Oysa beş yıllık kalkınma planları, bir ül
kenin uzun dönemli meselelerine uzun dönemli çözüm
ler araştıran ve getiren bir belgedir. Dolayısıyla plan, 
kısa dönemli kaygılarla uzun dönemli çözümler ara
sında denge kurması gereken bir belgedir. Oysa biz bu 
Planı hazırlarken ve uygulamaya başladığımız dönem
de, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, öyle bir ekonomik 
konjonktür içinde yaşıyoruz ki, kısa dönemli kaygı
lar ve sorunlar en büyük şekilde, en güçlü bir şekilde 
kendini hissettirip, ağırlığını göstermektedir. 

Kısa dönem; yani konjonktür strüktürden önce gel
mektedir. . Oysa devlet idaresinin ilk temel sorunla
rından biri, önce konjonktüre hâkim olup sonra strük-
türü değiştirmektir. Bir insan bindiği atın dizginleri
ne hâkim olamıyorsa, konjonktüre hâkim olamıyorsa 
o atın gitmesi gereken yönü, yani yön değiştirme işi
ni yapamaz, atın sırtından düşüverir. 
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. : Bunu bir benzetmeyle anlatmak gerekirse; Türki
ye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
ortami, çeşitli darboğazları ve rahatsızlıkları, gelişmek
te olan bir çocuğun, 16 - 18 yaşlarındaki bir deli
kanlının ağır bir hastalık içinde bulunmasına benze
tebiliriz. Geçen yıl burada ekonomik durum üzerin
de yaptığım değerlendirme konuşmasında da belirt
tiğim gibi, Türk ekonomisi çeşitli ihmallerin sonunda 
bir kritik noktaya gelmiştir, çeşitli rahatsızlıkların et
kisi altında âdeta 39 - 40 ateşle yatağa düşmüş, ciğeri 
su dolu ve zatürree geçiren bir delikanlının durumun
dadır. 

Böyle bir hastalığı önce tedavi etmek gerekir. Ya
ni, 16 veya 18 yaşındaki gelişmekte olan ekonomimiz, 
toplumumuz, 39 ateşle şiddetli enflasyon içinde ci
ğeri su toplamış, rahat nefes bile alamıyor, kansızlık
tan, zafiyetten devamlı taze kan aranan; yani yatak
ta yaşamasını sağlamaya çalıştığımız, bir durumda 
iken, biz plan tartışmaları ile âdeta bu hastayı ayağa 
kaldırmış gibi; acaba bu büyüdüğü zaman hangi mes
leği seçsin, hangi okula gitsin veya hangi yarışlara 
katılsın; 100 metreye mi veya 1 000 metre yarışları
na mı, yoksa 5 000 metre yarışlarına mı; Avrupa 
olimpiyatlarına mı katılsın, yoksa dünya olimpiyatla
rına mı açılsın, dışa açılsın dediğimiz zaman; tabii, 
böyle bir ortamda planı tartışmak gerçekten güç bir 
şey. Çünkü plan, uzun dönemli çözümler getiren bir 
uzun dönemli politikaların tartışmasıdır. 

Kısa dö'nemli sorunlarının bu kadar ağır bastığı, 
hastanın yatakta 39 ateşle enflasyonun şiddetli bas
kısı altında kıvrandığı bir dönemde, biz 5 yıl sonra 
veya 15 yıl sonra hangi çözümleri amaçlıyoruz, bu 
amaçlara hangi araçlarla ulaşacağız, bunun tartış
masını yaparken, hiç kuşkusuz güncellik açısından 
ters bir duruma düşmek zorundayız. Ama, bir tesel
limiz var, yahut bu çelişkiden çıkmak için bir çözüm 
yolu; Türk ekonomisinin yahut bu 16 yaşındaki genç 
delikanlının, gelişmekte olan varlığın içine düşürül
düğü hastalıkların temelinde yapısal uzun dönemli 
sorunlar yatmaktadır. Yani, çocuk zatürreeden yatı
yorsa iyi beslenemediği için, kendisine uzun dönemde 
gereken besinler verilmediği için, gerekli biçimde eği-
tilmediği için veya kötü alışkanlıklara itildiği için bu 
hale gelmiştir. Dolayısıyla biz, bir taraftan bu has
talıkları kısa dönemli konjonktüre egemen olacak 
şekilde çözmeye çalışırken, bir taraftan da bu kötü 
alışkanlıklarından kurtararak onu disiplin içine al
mamız ve yapısını, bünyesini düzeltecek, güçlendire
cek ve istediğimiz yönde geliştirecek bir politikayı, ya

ni uzun dönemli politikayı bir plan çerçevesi içinde 
ortaya koymak zorundayız. 

Bu nedenle konjonktürün sorunlarım, kısa dönem
li sorunlar ağır bastığı halde, Plan tartışmaları içinde 
bunu da kapsayacak biçimde konuyu güncelleştir
mek ve Hükümete bu yönde de yol göstermek ve ge
rektiği ölçüde destek olmak zorundayız. 

Bundan 15 yıl kadar önce, bendeniz Planlamada 
Daire Başkanı olarak görevliyken, Birinci Planın ilk 
yıllarında Birleşmiş Milletlerden bir uzman gelmişti. 
Çeşitli Devlet dairelerinde, Odalar Birliğinde, Sanayi 
Odasında ve çeşitli bakanlıklardaki ilk temaslarından 
sonra topladığı bilgilerle bize bir seminer yapıp, gö
rüşlerini bildirmişti. Hiç unutamam; adam son dere
ce nazik bir şekilde, bir Avrupalı nezaketi içinde bi
ze şunu söylemişti; «Türkiye'de kısa dönemli düşün
ce kıtlığı, diye bir şey yok.» Yani adam kibarca bi
ze şunu söylüyordu. Siz hep kısa dönemli çözümler 
üzerinde duruyorsunuz, bir türlü uzun dönemli dü
şünme alışkanlığını yeteri kadar edinmemişsiniz. 

Bugün bu hastalığın, bu gözlemin ortaya koyduğu 
hastalığın sonuçları ile karşı karşıyayız. Planlı dö
neme girdiğimiz halde, 15 yıl içinde, ilk üç planın 
uygulama döneminde genellikle bu hastalıktan kurtu
lamadık, sorunlarımızı hep kısa dönemde, günü kur
tarmak için çözmeye çalıştık ve dolayısıyla da plan 
hedeflerini gereği kadar gerçekleştiremedik, plan di
siplininden uzaklaştık ve böyle bir ortamda Dördüncü 
Planı hazırlamak noktasına geldik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü Planı değerlendirmek için Türkiye'nin 

geçmişteki plan deneylerine ve aldığı sonuçlara kısa 
da olsa bir göz atmamız gerekir. Sayın Adalet Par
tisi sözcüsü Yırcalı'nın çok doğru ve yerinde olarak 
yaptığı gibi, biz de ona bir ölçüde paralel ve bazı 
şeyler eklemek suretiyle bu değerlendirmeyi yapmak 
istiyoruz, 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye ilk Plan deneyini 1930'larda başlattı ve 

dünyada ilk plan biliyorsunuz 1927'de, on yıllık Rus 
İhtilalinin ilk on yılında Rusların bocalamasından 
sonra bulduğu beş yıllık plan tekniğini Rusya dışın
da ve rejimini değiştirmeden; ekonomik, sosyal dü
zenini değiştirmeden uzun dönemli beş yıllık plan uy
gulayan ilk ülke dünyada Türkiye olmuştur ve ilk 
plan o zamanki ülkenin ileri görüşlü, devrimci, atı
lımcı kadroları tarafından 1933'te hazırlanıp, yürür
lüğe sokulmuştur ve bir sanayi planı olarak düşünül
müştür. 1933 - 1938 dönemini kapsayan bu sanayi 
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planı ile ilk defa Türkiye'de Sümer'bank gibi, Etibank 
gibi, Karabük Demir - Çelik gibi önemli kuruluşlar 
kurulmuş ve Türkiye'yi, âdeta sıfır noktasından alarak 
belli bir noktaya getirmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış; fakat 
İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği için maalesef uy
gulama olanağı bulunamamıştır. 

Türkiye'nin bu ilk deneyimi o kadar önemlidir 
ki, bizim dışımızda bizi izlemeye çalışan bazı ülkele
re örnek olmuşuzdur. O zaman Hindistan İngilizlere 
karşı bağımsızlık savaşı verirken Nehru'yu, önderler
den birini alıp hapse atmışlar ve hapiste Türkiye'nin 
ne yaptığını izleyen Nehru anılarında «Türkiye'nin bu 
beş yıllık planını son derece ilginç bulduğunu ve ha
pisten çıkıp Hindistan Devletini kurarsa Türkiye'deki 
gibi rejimi değiştirmeden; yani rejimi marksist, komü
nist bir rejim yapmadan, beş yıllık planlarla geliştirme 
olanağının bulunduğunu, Türkiye'nin bunu saptadığı
nı» söyleyerek «kendisinin de Atatürk'ün izinde, Tür
kiye'nin yaptığı gibi beş yıllık planlarla Hindistan'ı 
kalkındıracağını» anılarında yazıyor. 

Ama biz ne yapmışız? Hindistan bağımsızlığına ka
vuşup 1950'lerde planla kalkınmaya başladığı zaman, 
biz 1950 - 1960 arasında «Plan Türkiye'ye lazım de
ğil, plan komünist işidir.» diye 10 kıymetli yılı lü
zumsuz yere tartışmalarla geçirmişiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
İkinci Dünya Savaşının sonrasında, 1948'de maa

lesef Türkiye bir küçük plan hazırlama denemesi yap
mış; fakat bunu yürürlüğe sokamamıştır ve 1948 -
1958 dönemi (Yani, 1950 - 1958 demiyorum, yanlış 
yorumlanmasın diye) Türkiye'de liberal bir politika
nın alabildiğine başıboşluğun ve savurganlığın geçerli 
olduğu bir dönemdir ve ekonomi kuralları kendini 
göstermiştir; 1954ten sonra o zamanın siyasi iktida
rını birtakım güçlüklere itmiştir ve 1958'de Konsoli-
dasyon Anlaşmasını yapmaya, önemli bir devalüasyon 
yapmaya ve Konsolidasyon Anlaşmasının, dış kredi
lerin şartı olarak da, Para Fonunun öne sürdüğü, Av
rupalıların öne sürdüğü şart olarak da plan hazırla
mayı kabul etmeye mecbur kalmıştır. Sayın Yırcalı' 
nın belirttiği gibi, 1958'den sonra Tinbergen'in baş
kanlığında bir heyet çalışmaya başlamış ve plan ha
zırlığına girişmişti; fakat bu hazırlık, Sayın Yırcalı' 
nın da değindiği gibi, «in put, out put», tekniğini kul
lanarak yapılacaktı. O zaman Türkiye'de «in put, out 
put» çalışması yapan tek iktisatçı olarak benim is
mim de duyulmuş ve beni göreve çağırmışlardı; fakat 
hiçbir şey yapamadan, bildiğiniz gibi, 27 Mayıs Dev-
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rimi geldi. Daha sonra, bildiğiniz gibi, 1961 Anaya
sası, kalkınmayı planlı yapmak zorunluğunu Anaya
saya geçirdi ve Planlama Teşkilatı kuruldu ve Birinci 
Beş Yıllık Plan dönemine girildi. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birinci Beş Yıllık Plan döneminde plan tartış

maları son derece canlı idi; herkes plana umut bağ
lamıştı. Türkiye bir plan disiplinine sokulursa 1950' 
lerdeki, özellikle 1958 - 1959'daki kriz durumu tekrar 
başımıza gelmez diye haklı olarak düşünülüyordu ve 
dolayısıyla yeni umutlarla yeni bir döneme girmiştik; 
fakat yine o zaman genç bir plancı olarak Senatonun 
arka sıralarında Daire Başkanı olarak otururken, bu
rada yapılan bir tartışmayı anımsatmadan geçemeye
ceğim. 

O zaman AP Grupu adına (AP yine muhalefette, 
1962 yılında) burada bir senatör söz aldı. Oldukça 
yaşlı, sanıyorum bir Edirne Senatörü idi ve planı 
eleştirirken aynen yahut mealen şöyle söyledi : 

«Bu Marksist bir plandır. Neden? Çünkü, sanayie 
öncelik veriyor. Sanayileşmek demek, işçilerin sana
yide çalışması demektir, işçi sınıfının teşekkülü de
mektir. Dolayısıyla işçi sınıfı olacak, sanayileşeceğiz 
ve arkasından işçi ihtilali olacak. Dolayısıyla bu plan 
bir Marksist plandır. Türkiye'yi Marksist ihtilale gö
türmek isteyen bir plandır.» 

Tabii son derece yalın kat, son derece hafif bir 
eleştiri. Gerçekler 15 yıl sonra gösterdi ki, ne Bi
rinci Plan, ne İkinci Plan, ne Üçüncü Plan, ne de Dör
düncü Plan Marksist bir plandır. Hiçbiri değildir, 
ama ne görüyoruz? Bugün çok değerli bir politikacı
mız gene AP adına konuşurken, bu sefer Dördüncü 
Planı eleştirisinde bu kadar açık söylemiyor, «Mark
sist plan olduğunu» söylemiyor Sayın Yırcalı; fakat 

' Anayasaya aykırı buluyor. Neden? Çünkü, Anayasa 
karma ekonomi ilkesine dayanıyormuş; yani özel sek
tör ve kamu sektörü yan yana yaşayacak. «Bu plan
da bu var.» diyor, «Ama bir de kooperatif sektörü 
var, köy - kentler var. Bir çeşit zorlama olduğundan 
şüphe ettiğimiz kooperatiflere görev veriliyor. O ne
denle bu Planın Anayasaya ters düştüğünü ve redde
dilmesi gerektiğini» söylüyor. 

Bence bu endişelere hiçbir şekilde yer yoktur ve 
Bu Planı bu şekilde Anayasaya ters olmakla, karma 
ekonomi ilkesine ters düşmekle suçlamak belki aynı 
ağırlıkta değilse bile 1962 tartışmalarında Adalet Par
tisi adına yapılan konuşmalardaki Birinci Beş Yıllık 
Planın Marksist olduğu suçlaması kadar haksız ve 
de haklı olmayan bir suçlama sayılmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Yırcalı'nm konuşmasına değinmişken bir 

noktaya daha parmak basmak istiyorum : 
1978'de ihracatın sınırlı ölçüde de olsa artmış ol

masını burada Sayın Başbakanımız dile getirdi; bir 
övünç olarak ortaya koydu. Buna cevap olarak Sayın 
Adalet Partisi Sözcüsü, «2 milyar dolarlık tarım 
ürünlerini biz 1977'de ve daha önce üretmiştik; onu 
satarak ihracatı artırdınız. Bu yoksa sizin marifetiniz 
değildir» demek istediler. Doğrudur. Yalnız, şunu bi
lelim : 

Türkiye'de ihracatı artırmak için kullanılan buğ
dayı, pamuğu, tütünü, stokları Adalet Partisi değil 
Türk köylüsü üretmiştir. Adalet Partisinin kurduğu 
hükümet ve onun içindeki birtakım MSP'li veya AP' 
li bakanlar köylünün yaptığı bu üretimi satamamak 
ile suçlanmaktadır. 

Buğdayın tonu 150, 160 dolarken saramamışlar
dır. 120 dolara düşmüştür, gene satamamışlardır; 90 
dolara, 85 dolara düşmüştür, satamamışlardır. Dola-
yrsıyla, bir malı üretmek değil önemli olan onu de
ğerlendirmek, onu satabilmektir. Köylünün ürettiği 
buğdayı, pamuğu, tütünü Adalet Partisi Hükümeti ve 
onun yöneticileri değerlendirememiştir, satamamıştır; 
dolara, dövize çevirip Türkiye'nin en âcil ihtiyaçları
nın, savunma ihtiyaçlarının, akaryakıt ihtiyaçlarının 
zamanında karşılanmasını, borçlarının zamanında 
ödenmesini sağlayamamıştır; onun yerine âdeta tapon 
mallar stoku olarak, satılamayan mallar stoku ola
rak diğer borçlarla beraber, diğer sorunlarla bera
ber yeni hükümete devretmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, henüz 12 dakika sü
reniz var. Çalışma süremizin bitmesine 2 dakika var. 
Devam etmeyi düşünür müsünüz, yoksa 15.00'den 
sonra mı düşünürsünüz? Devam etmeyi düşünürseniz 
Yüce Kurulun oylarına müracaat edeceğim. Takdir 
sizindir efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Eğer Yüce Ku
rul uygun görürse ben bitirmeyi düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sabahki toplantımız saat 13.00'de biter; ancak, Sa

yın Hatibin konuşma süresi bitmemiştir, 12 dakikalık 
süresi vardır; süresini tamamlayıncaya kadar toplantı
nın devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. Buyurun Sayın Üs
tünel. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — 1978 yılında sa
tılan 2 milyar dolarlık tarım ürünleriyle Ecevit Hü

kümeti hem satış yapmadaki, dünya konjonktürünü 
izlemedeki başarısını, becerisini ortaya koymuştur; 
hem de buradan sağladığı dövizlerle Türkiye'de gene 
köylüye yeniden üretim yapabilmesi için gübreyi za
manında sağlamıştır. Tarım koruma ilaçlarım zama
nında sağlamıştır. Traktörünü, traktörüne mazotunu, 
yakıtım zamanında sağlamayı başarmıştır. Dolayısıyla 
gelecek yıllarda da daha yüksek düzeyde ihraç malı 
üretmeyi imkân içine almıştır. 

Dolayısıyla, 1978 yılındaki dışsatımların 1977 yı
lında üretilmiş olması, Adalet Partisinin Cephe Hükü
meti olarak kurduğu Hükümetin başarısızlığım ört
mek için değil; ama o başarısızlıktan sonra Ecevit 
Hükümetinin her şeye rağmen, bütün güç koşullara 
rağmen bir ölçüde başarıya ulaşabildiği, bazı noktala
rın olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Kaldı ki, gerek Sayın Yırcah gerek diğer konuş
macılar, bu daha önceki dönemden devralınan satıl
mamış mallar stokunu kendi lehlerinde bir puan ola
rak ortaya koyarken; bize devrettikleri sorunları, bize 
devrettikleri milyarlık borçları ve vadesi gelmiş, öden
memiş; yani ülkeyi fiilen iflas durumuna düşürmüş, 
karşılığı ödenmeyen Merkez Bankası çekleri gibi bir 
olayla karşılaştırmış olmalarını hiçbir şekilde burada 
dile getirmemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, 
Eğer biz, ileriye dönük bir plan tartışmasında, ge

riye dönerek doğru değerlendirme yapmazsak, o za
man bu Plan uygulamasında da başarısız olmak du
rumunda kalırız. 

Geriye baktığımız zaman, gerek Birinci, gerek 
İkinci ve gerekse Üçüncü Plan dönemlerinde bugün 
için alacağımız çok ciddi bir ders var. Açıkça söyle
yeyim, elimizdeki dokümanın kendi içinde tutarlı ol
ması, olmaması; iyi hazırlanmış olması, olmaması; 
mükemmel olup, olmaması önemli; ama o kadar 
önemli değil. Bundan daha önemlisi, bu Plam uygu
larken geliştirerek, düzelterek; ama belli bir plan di
siplini içinde uygulama imkâmnı bulup, bulmayaca-
ğımızdır. Bu kararlılığa, bu siyasal güce; bu Hüküme
tin, bu Parlamentonun sahip olup, olmayacağına bağ
lıdır. 

Bundan önceki planlarda bu disipline sahip ol
madığımızın en açık örneklerinden biri; iktidarlar de
ğiştiği zaman değişen iktidarlar, plam hazırlayan daha 
önceki iktidarın siyasal görüşlerinden farklı görüşleri 
savundukları halde, devraldıkları plam hiçbir şekilde 
değiştirmemişlerdir. Birinci Beş Yıllık Plan 1962 yı
lında Cumhuriyet Halk Partisi iktidardayken hazırlan-

I mıştır, 1963 yılında yürürlüğe girmiştir. 
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1965 yılında tek başına Adalet Partisi Hükümeti 
kurulmuştur. Bütün iddiaları, bizden çok farklı ol
duklarıydı; ama bakıyoruz ki, 1965, 1966 ve 1967 dö
neminde hiçbir plan revizyonu yapıldığı yok. Oysa 
Plan, siyasi tercihleri yansıtan bir siyasal belge ol
duğuna göre; doğal olarak mantıken, «Biz yeni bir 
iktidarız, bu planda revizyon yapacağız.» diye gelip 
Parlamentodan yeniden kendi siyasal tercihleri yö
nünde direktif almaları gerekirdi, bunu yapmamışlar
dır. 

İkinci Planı 1967 yılında Adalet Partisi hazırla
mıştır, 1968 yılında yürürlüğe girmiştir, 1971 yılında 
siyasi iktidar değişmiştir, 12 Mart döneminin hükü
metleri gelmiştir, onlar da revizyon yapmamıştır. 

Daha sonra Üçüncü Plan hazırlanmıştır, yine 
hükümetler değişmiştir, yine revizyon yapılmamıştır. 
Neden?.. Çünkü, siyasi iktidarlar bir türlü ellerindeki 
bu plan dokümanına gereken önemi vermemişlerdir, 
onu gerektiği şekilde kendilerini bağlayıcı görmemiş
lerdir, plan disiplinini hiçe saymışlardır ve plansızlığı 
ve keyfiliği örtmek için planı bir araç olarak kullan
mışlardır. Anayasa, «Planlı kalkınma yapın.» dedi di
ye planı iptal etmemiş veya bir tarafa itmemiş, ge
çerli gibi gösttermiştir; ama o plan örtüsü altında çok 
keyfi ve canının istediği uygulamayı yapmıştır. Bunun 
en acı ve sivri örneklerini 1975'ten sonra 1976, 1977 
ve özellikle Sayın Erbakan'ın Ekonomik Kurul Baş
kanlığı yaptığı ve çeşitli projeleri, projesiz yatırım
ları başlattığı dönemde görüyoruz. 

Oysa, bir pîanı yalnız siyasi şartlar değiştiği za
man, siyasi iktidarlar değiştiği zaman değil, dünyanın 
ekonomik verileri ve koşulları değiştiği zaman, Tür
kiye'nin ekonomik verileri beklenmedik şekilde değiş
tiği zaman veya teknoloji değiştiği zaman revize et
mek gerekir. Ciddi bir plan anlayışı, plansızlığı yeğ 
tutmayan bir idare anlayışı; planın sürekli olarak 
dünya koşullarına, içerideki ekonomik ve sosyal de
ğişmelere ve gerekiyorsa siyasi ağırlıklar değişmişse, 
siyasi değişmelere göre revize etmeyi zorunlu kılar. 
Bu, yıllık programlarla bir ölçüde yapılabilir; fakat 
büyük değişiklikler olduğu zaman bunu yıllık program 
çerçevesi içinde yapmak olanağı yoktur. 

Onun içindir ki, bir planı beş yıllık bir perspektif 
içine ve beş yıllık planları da 15 yıllık uzun dönemli 
planlar içine oturtmak gerekir. Oysa biz yine görüyo
ruz ki, geçen sene olduğu gibi, bu sene de beş yıllık 
plan hazırlanırken uzun dönemli, 15 yıllık perspektif 
plan hazırlanmış ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı gibi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı da yeni 
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bir perspektif plan içine oturtulmuş değildir. Temen
ni ederiz ki, Hükümetimiz bu eksiği bir an önce ta
mamlasın ve bu Planla Türkiye'yi, 15 yıl sonra 20 yıl 
sonra nereye götürmek istediğimizi, hangi noktaya 
ulaşmak istediğimizi daha uzun vadeli hedefleri, yön
temleri saptayarak ortaya koysun. 

Plan disiplininden uzaklaşma son 10 yıl içinde öy
lesine artmıştır ki, bugün birçok kimseler; Parlamen
to İçinde veya dışında açıkça ve büyük ölçüde haklı 
olarak şunu söylüyorlar : 

Türkiye'de plan olmasaydı acaba Türk ekonomisi, 
Türk toplumu, bugünkünden daha iyi mi olurdu ve
ya bugünkünden daha kötü bir noktaya da gidebilir 
miydi?.. İddia odur ki, plan olmasaydı da Türkiye bu 
kadar gelişirdi, belki de bundan daha az darboğaza 
bundan daha çarpık bir yapıya kavuşmuş olurdu. Hiç 
kuşkusuz, bir ölçüde haklı olan bu iddiaların geçerli 
olması plan fikrini terketmemizi gerektirmez. Planı 
değil, bu anlayıştaki bir plan fikrini terketmemiz ge
rekir. Plan disiplinini sağlayacak, planı ciddiye alacak 
bir tutumla Türkiye'yi son üç plan dönemindeki ge
lişmesinden daha sağlıklı, daha dengeli, daha ileri bir 
noktaya önümüzdeki beş yıllarda götürebileceğimize 
inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, sürenizin bitmesine 
üç dakika kalmıştır. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

İlk üç plan döneminde, biraz önce işaret ettiğin ı 
plan disiplininin hiçe sayılması nedeniyle plancıların 
küçümsenmesi veya son söz nasıl olsa bizdedir dermek 
nedenliyle ulaşılan hedefler, plan hedeflerimin çok ge
risinde kalmıştır. 

İstihdam hedefine ulaşılamamıştır. Planlarda ön
görülen dış satım hedeflerine ulaşılamamıştır. Dış 
ödemeler dengesinde ulaşılması gereken kendi kendi
ni besleyen kalkınma noktasına ulaşılamamıştır ve 
özellikle üç noktada plan uygulaması son derece ba
şarısız olmuştur. 

İlk üç planın uygulama sonucunda bugün vardığı
mız en başarısız sektörler; enerji sakitörü, eğitim ve 
insan gücü sektörü ve sanayinin yapısındaki çarpric-
lıklar, dângeslizliıkterdir. 

Plan uyguiarnaisı sonucunda Türkiye, son derece 
yetersiz bir altyapıya, özelikle enerji konusunda ye
tersiz bir noktaya itilmiştir. Eğitiim ve insan gücü 
konusunda büyük ihmaller, hatalar yapılmıışltır ve sa
nayinin yapısında büyük çarpıklıklar ve dışa bağım-
lilıkiar yaratılmıştır. Dolayısıyle Dördüncü Planm 
çözmesi gereken sorun, büyük bir hızla bütün kay-
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ıraklarımızı mobilize ederek, seferber ederek önce 
bu üç noktada Türkiye'nin içine düşürüldüğü darbo
ğazları, hatta boğaz da demek doğru değil, tünelleri 
süratle aşmak ve genişletip açmak gerekir. 

Bunun için Türkiye'de çok ciddi bir yeniden yapı 
değişikliğine, «Restruüturing» dediğimiz çabalara ge
rek vardır. Onu niçin Dördündü Planın temel niteliği, 
Türkiye'de gerekli yeni yapıyı hazırlama ve gerçek
leştirme olmalıdır. Oysa 1974 - 1978 döneminde bu 
Parlamento, hu yönde bir çabayı güçlendirecek bir 
olanak yaratmamıştır. Türkiye 1974 yılında dünya
daki yapısal değişiklik dolayısiyle kendinin dışında
ki değişmeler dolayısiyle özellikle petrol krizi ve ona 
bağlı temel maddelerin fiyatlarındaki önemli değişik
likler dolayısiyle kendi içinde bir yeni yapıya kavuş
mak zorundaydı, aksi halde çok büyük darboğazlara 
girebilecekti ve 1974 yılında onun için Türkiye'de Par
lamentodan ve halktan yeni yetki alan bir hükümete 
gereksinme var idi; ama o zaman cephe hükümet
leri kurma hevesine kapılanlar, Türkiye'de bu ola
nağı Türk halkına vermemişlerdir ve kendileri bir 
gün bile olsa daha fazla iktidarda kalmak çırpıntın 
çabası içinde Türkiye'nin gerçekleştirmesi zorunlu 
öian, âcil olan yapısal değişikliklerin gerç ekleşmesin i 
önlemişler, ertelemişler, aksine ters yönde birtakım 
değişikliMerin gerçekleşmesine yol açmışlardır. 

İşte bu dönemin kalıntıları; yani 1975 - 1978 ara
sındaki günlü gün etme çabası, bu amaçla yapılan 
çok kısa vadeli, pahalı borçlanmalar, plansız, başı
bozuk yatırımlar Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planına, gerçekleştirmesi gereken yapısal değişiklik 
bakımından olağanüstü bir yük, bir görev getirmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz tamam ol
muştur. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bitmek üzere 
efendim; izin verirseniz beş dakika içinde toparla
rım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Yeni dönemde, 
yenli bir hükümetle, yeni bir umutla Beş Yıllık Planı 
başarıya ulaştırmak zorundayız. Fakat, hemen iti
raf edelim ki, bu Beş Yıllık Plan hazırlandığı yıl için
deki ekonomik güçlüklerin etkisi altında ve uygulana
cağı yılların olumsuz koşulları içinde çok zor başa
rıya ulaşacak bir belgedir. Daha açık söyleyelim; 
dünya ekonomik koşulları ve içinde bulunduğumuz 
kısa vadeli güçlüklerimiz bu Planın büyük başarıya 
ulaşmasını güçleştirmektedir. Bir kere çeşitli ekono-

ı mik, siyasal, askeri ilişkilerle bağlı bulunduğumuz 
I Batı alemi, kendi içinde başının derdine düşmüştür; 

Almaniyası, Fransa'sı, İngiltere'ısi İtalya'sı, Ameri-
j kasıyla batı alemi veya doğu blokundaki ülkeler, her 

Ibiri gene aynı krizin; 1973-1974 döneminde yaratılan 
çok büyük sarsıntıların, ekonomik depremlerin etkisi 

I altında bugün işsizliği ve enflasyonu bir arada çözm's 
çabası içindedirler. Onun için başkalarına yardım 
edecek, başkalarım kurtaracak çabalan son derece sı
nırlı kalmak zorundadır. 

Batı, kendi ekonomisini yeni yapıya kavuşturmak
ta isteksiz olduğu için, güçlüklerle karşılaştığı için, 
bizim gönderdiğimiz tekstil biraz fazla olduğu za
man derhal tepki göstermektedirler. Biraz fazla sal
ça gönderirseniz tepki göstermektedirler. Biraz faz-

j la işçi göndermeye kalksanız derhal önlemektedir
ler. Demek ki, gerek Batının bu içine düştüğü uzun 
dönemli güçlük ve onu çözmedeki başarısızlığı, gerek 
Avrupa Ortak Pazarının genişleme yönünde henüz 
karar verememiş olması; aynı nedene bağlı bir de 
öbür taraftan üçüncü dünyacılar çıkmış, yeni ekono
mik düzen istiyorlar. Batılılara, zengin ülkelere batıda 

I da olsa, doğudada olsa kafa tutmak isteyen, dünya 
kaynaklarını yeniden bölüşmek isteyen bar gelişme 
var. Bu çalkantıların içinde Türkiye ne batıdan, ne do
ğudan, ne güneyden büyük bir destek beklemem elidir, 

ı bu kendi açısında gerçekçi olmaz. 

Arkadaşlarım; 
Bunu söylememin nedeni şu: Biz dışarıya fazla 

umut bağlamadan kendi göbeğimizi kendimiz kes
mek, kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız. 

I Parlamento olarak bunun bilinci ile hareket etmek 
Zorundayız, Onun içindir ki, zaten büyümenin asıl 
motoru; milli ekonominin kendi içindedir. İçinde 
güçlü ve büküme motoru olmayan bir ekonomi, dı
şarıdan aktarma suyla çok uzun mesafe gidemez, bir 
yerde yolunu keserler veya durdururlar, 

O nedenle biz Parlamento olarak görevimizi yap
mak zorundayız. Yani, Alman vergi mükellefinden 
bize yardım etmesi için kredi talep ederken, Türk 
Hükümeti ve Türk Parlamentosunun önce kendi hal
kından hiç vergi vermeyenden veya yeterince 
vergi vermeyenden; Türkiye'nin kalkınmasına yar
dım etmesi için katkıda bulunmasını sağlaması ge
rekir. 

Türkiye'de 19970'lerden beri hiç vergi artınımı 
yapmadan gidiyoruz. Dünyanın gelişen hiç bir eko-
nomisinde, sekiz sene vergi yapısını koruyarak, hiç 
bir vergi gayreti göstermeden kalkınmasını sürdür-
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müş bir ülke göremezsiniiz. Görürsünüz; 'böyle enflas
yon vergisiyle Türkiye'yi fırtınaların içine sürükleyen 
bir sonuçla karşılaşırsınız. 

Onun için Parlamento olarak görevimiz; muha
lefet veya iktidar olarak, Almanya'dan, Amerika'dan 
veya Rusya'dan, Romanya'dan onların halkının tasar
ruflarını bize aktarmasını talep etmeden önce veya 
aynı anda bizim de kendi halkımızdan fedakârlık 
istememiz şarttır. 

Vergi Tasarısını buradan sürükleyerek çıkartma
dan veya savurganlığı, Savurganlık Yasası çıkardık
tan sonra savurganlık aleti olarak kullanarak hiç bir 
yere varamayız. Türkiye'de gerçekleri halka söyle
mekten korkmamalıyız. Biz öyle zannediyoruz ki, ge
rek Parlamento, gerek Hükümetimiz, halka gerçek
leri, gerçek ölçüleni içinde anlatmak zorundayız. Za
türree içinde kıvranan hastayı kurtarmak için önce 
ona hasta olduğunu ve hastalığının ölçüsünü söyle
meliyiz, tedavisini söylemeliyiz, kötü alışkanlıkların
dan; akşamcılığından veya başka türlü kötü alışkan
lıklarından vazgeçmesini sağlamalıyız. Aksi halde, dı
şarısı da 'bizi ciddiye almaz, içeride de bizi ciddiye al
mazlar. Onun için değerli arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Üstüne! 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bize yardımcı olacağınıza inanıyo

rum. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Evet bağlıyo

rum-
Parlamento olarak, Sayın Adalet Partisi Sözcüsü

nün çağrısına da uyarak şunu öneriyorum: 
Demokrasiye inanan siyasi partiler olarak ve ku

rumlar olarak hepimiz elbirliği ile tıpkı 22 Şubatta, 

* > —' 
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j 21 Mayısta veya 12 Mart döneminin sonunda ol-
i duğu gibi elbirliği yapalım ve demokrasi içinde kal-
i 
| kınmayı kurtaralım. 
i «Ekonomiyi hasta yatağından kaldırmak için, de-
I mokrasiyi feda edemem» diye endişesini ortaya ko-
\ yun Sayın Başbakanımızı, Parlamento olarak güçlen-
| direlim ve diyelim kü, iikisiinden birimi feda etmek io-
I runda değiliz, Türkiye'de demokrasiyi kurtararak; 
I ancak kalkınmayı sağlayabiliriz; demokrasiyi kurfcar-
j dığımız zaman gerçek kalkınmayı sağlayabiliriz. Kal-
; kınmayı sağlayamadığı takdirde bu Parlamento, bu 
: sliyasi partiler eğer Türkiye'nin içine düştüğü hasta-
i lıkları tedavi edemeyeceğini, bu cesareti göstereme-
I yeceğini ortaya koyarsa, demokrasi asıl o zaman töh-
j likeye düşer. 
; Ben belki biraz fazla açık konuşuyorum; ama 
: sorunlarımızın birçok uzmanların ya da politikacıla-
\ rra sandığından veya söylemek cesareti gösterdiğin

den çok daha ciddi olduğunu, açıkça söylüyorum, 
, gelin bunu elbirliği ile: yani demokrasiye inanan bir 
i başka büyük parti olarak Adalet Pantisinü. de diğer 
! partileri de işbirliğine çağırıyorum ve demokrasi ile 
j birlikte kalkınmayı kurtaralım ve onun için de Parla-
I mento olarak önce kendimize düşeni cesaretle yapa-
I l :m. 
ı 
1 Planı hazırlayanlara ve onu uygulamak durumun-
i da olacaklara başarılar dilerim. 
i Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al-
' kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
i Sayın üyeler, bugün saat 15.00'te toplanılmak üze-
| re 9 neu Birleşimin Birinci Oturumunu kapatıyorum. 
j Kapanıma Saati : 13,20 

<m——*s*-
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tKÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DtVAN ÜYELERÎ : EmanuUah Çelebi (Tabii Üye), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 9 ncu Birleşimin 2 nci Oturumunu 
açıyorum. 
Hükümet?... Hazır. Komisyon?... Hazır. Görüşme

lere devam edeceğiz. 
Değerli arkadaşlarım; 
Danışma Kurulu, bu sınırlı görüşmeye tabi olan 

Yasanın 6 gün içerisinde bitirilmesini sağlamak için, 
konuşmacıların Çarşamba günü akşamına kadar ya
zımlarım esas almışken, bilahara uygulamada onu 
takip eden günlerde de değerli üyelerin isimleri ya
zılı ve konuşma sıralan verilmiş idi. Divan olarak 
Yüce Kuruldan ricamız, süresi sınırlı olan bu Yasa
nın görüşmesini zamanında bitirebilmek için, bun
dan sonra arkadaşlarımızın söz alma hususunda biraz 
daha dikkatli olmalarını rica edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, kaç üye daha var efendim?... 

BAŞKAN — İfade edeyim efendim; hatta isim
lerini de okuyayım. 

Saym Sami Küçük, Sayın Raif Eriş, Sayın Sü
leyman Ergin, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Ahmet 
Demir Yüce ve onlardan sonra da grupların konuş
maları vardır. Bunu da dikkate almanızı rica ede
ceğim. 

Söz sırası Sayın Sami Küçük'tedir. 
Buyurun Sayın Sami Küçük. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Saym Başkan, 
değerli senatörler; 

Bilindiği gibi kalkınmanın, özellikle ekonomik 
kalkınmanın plana bağlandığı ilk ülke Sovyetler Bir
liğidir. Dünyada ekonominin planlaması konusunda 
Sovyetler Birliğini izleyen ikinci ülke Türkiye olmuş 
ve başarılı bir uygulamayı da tek parti döneminde 
Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, planlı ekonomiyi devam
lı savunagelmiş bir parti olup, iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmanın demokratik yollarla gerçekleştiril
mesi ilkesinin, Anayasanın teminatı altına alınmasın
da bu Partinin büyük katkısı vardır. 

1978 yılı Bütçesi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plam hazırlanarak görüşülmeden Meclislere sevk edil

miş ve İkinci Cephe Hükümetinin, 31 Aralık 1977 
günü gensoru sonunda düşmesiyle meydana gelen 
CHP ağırlıklı Hükümet, 1978 yılı için bir «Ara plan» 
hazırlamış; bütçeyi buna uydurmuş ve «Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planım yeniden ve kendi görü
şüne göre hazırlayarak, kısa zamanda Meclislere sevk 
edeceğini» bildirmişti. 

Planın, Yüksek Planlama ve Bakanlar Kurulundan 
Meclislere sevk tarihleri ne kadar erken olursa, Pla
nın ve onun gösterdiği hedeflerin kamuoyu önünde 
tartışılması o kadar çok fazla olur ve Plan bütün 
yönleriyle bilinerek halk tarafından benimsenir. Bu 
Planın hazırlanmasında ve Meclislere şevkine, üzün
tüyle ifade edeyim ki, bu ilkeye riayet edilmemiş
tir. 

Üzerinde konuşma yaptığım bu Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı dokümanını (ki, 2 cilttir) bü
tün çabalarıma rağmen ancak 9 Kasım 1978 akşamı 
elde edebildim. 1 200 sayfa tutarındaki bu Plan do
kümanını beş günde okuyarak anlamak ve benimse
mek, diğer plan dokümanlarıyla karşılaştır
mak olanak dışı olduğu gibi, kamuoyu onun
da basın yoluyla tartışılması da ancak Pla
nın Meclislerde karar haline geleceği bugünlerde baş
lamıştır. Çok önemli gördüğüm bu konunun, bundan 
sonra hazırlanacak planlarda dikkate alınacağı umu
dunu beslemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planlı kalkınmaya (Geçiş dönemi ve 1978 ara dö

nemi dahil edildiği takdirde) 17 yıl önce;1962'de baş
ladık. 17 yıldan beri de ekonomik, sosyal, siyasal ve 
kültürel faaliyetleri planladığımızı iddia etmekteyiz. 

Kalkınma planlarının hedefi, kısaca belirtmek ge
rekirse, sağlıklı bir gelişme sağlayarak sanayi toplu
mu haline gelebilmek, dışa bağımlı olmaktan kurtul
mak, istihdam sorununu çözüme bağlamak, bireyler 
ve bölgeler arasındaki gelir dağılımım düzenlemek
tir. 

Planlı kalkınma dönemine girerken, 15 yıl önce; 
yani üç tane beş yıllık plan uygulaması sonunda, 1978 
başlarında istihdamın çözümleneceği, dış kaynaklara 
bağımlılığın ortadan kalkacağı, gelir dağılımındaki 

— 394 — 



C. Senatosu B : 9 18 . 11 . 1978 O : 2 

dengesizliklerin düzeltilerek refahın yaygınlaşacağı 
ve sanayi toplumu haline geleceğimiz varsayılmış
tır. Üç tane beş yıllık ve iki tane de birer yıllık plan 
uygulaması sonunda Türkiye'nin ulaştığı aşama, Kal
kınma Plan Stratejisi dokümanında ifadesini şu şe
kilde bulmaktadır. 

«Büyüme hızının düşmesi, yatırımların yavaşlama
sı, üretimin ve dışsatımın duraklaması, dış ödeme
ler açığının büyümesi, kısa vadeli borçların hızla art
ması ve ekonomik sorunların çok ağırlaşması...» 

Görülüyor ki, geride bıraktığımız 17 yıllık kal
kınma döneminde, planlı kalkınma döneminde, plan
ların öngördüğü ve Türk toplumunun özlemini duy
duğu sorunlardan bir teki dahi çözüme bağlanama
mış ve durum daha da kötü hale gelmiştir. Bu olum
suz sonuç, ciddiyetten uzak tutum ve davranışlar, 
sağlıklı kaynaklara dayanmayan ve üretken olmayan 
yatırımlar, özel sektörün üretime yönelecek kaynak
ları da tüketimi özendirerek sınırlaması ve kaynakları 
bu tür yatırım alanlarına kanalize etmesi ve ekono
minin kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın, en 
azından özel sektörün sanayi yatırımları konularının 
merkezi bir plana bağlanmamasıyla açıklanabilir. 

Sayın senatörler; 
1978 yılı sonu itibariyle genel ve katma bütçeli 

dairelerle, döner sermayeli idareler ve KİT'lerin top
lam proje sayısı 9 345 olup, bu projelerin realize edi
lebilmeleri için gerekli ödenek 1 trilyon 241 milyar 
132 milyon TL.dır. 

Bu projelere 1978 Bütçe ödenekleri dahil sarf 
edilen para miktarı 317 milyar 507 milyon lira olup, 
Projelerin gerçekleşmesi için cari fiyatlar üzerinden 
daha 923 milyar 624 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Halbuki Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1979 - 1983 toplam kamu yatırımları için tahsis edi
lebileceği para miktarı 933,7 milyar liradır. Bu hale 
göre Üçüncü Beş Yıllık Plandan sarkan yatırımların 
gerçekleşmesi için gerekli 923 milyar 624 milyon li
ra, Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarruflarından sarfe-
dildiği takdirde, bu Planın kamu yatırımları uygula
ması için ancak 10 milyar lira kalmaktadır. Halbuki 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı kamu kesimin
den çeşitli sektörler için sabit sermaye yatırımları ola
rak 893,3 milyar liralık bir gereksinim göstermekte
dir. 

Bu kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere Dördüncü 
Beş Yıllık Planın kamu yatırımları da Beşinci Beş 
Yıllık Plan dönemine sarkarak gerçekleşebilecek ve 
Dördüncü Beş Yıllık Plan stratejisinde saptanan 

amaçların kendi döneminde gerçekleşmesi olanak dı
şı görülmektedir. Buna göre, bu Plan diğer planlar
dan arta kalan yatırımları gerçekleştirdiği takdirde 
başarılı bir plan uygulaması olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kapitalist ekonomide bir ülkenin gelişmişliği ve

ya az gelişmişliği o ülkenin üretimi ile tüketimi ara
sındaki ilişki, üretim türleri, üretimin yarattığı istih
dam, tüketimin ve tüketilen mal ve hizmetlerin bi
reyler ve bölgeler arasında dengeli bir şekilde bölü-
şülmesiyle ölçülür. Gelişmiş ülkeler üstün teknolojik 
yapılarıyla üretimlerini geliştirmiş ve üretimlerini 
kendi ülke gereksinmeleri üstünde tutmaktadırlar. Bu 
ülkelerin ekonomileri üretim fazlalarını başka ülke
ler özellikle gelişmemiş ülkeler tarafından satın alı
narak tüketimi esasına dayanmaktadır. Aksi halde 
gelişmiş ülkeler ekonomik bunalımlara sürüklenir. Bu 
nedenle gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkeleri devamlı 
bir pazar halinde tutmak için bu ülkelerin gelişme
lerini çeşitli yollarla engel olmaktadırlar. 

Gelişmemiş ülkelerin ekonomileri daha ziyade ta
rım ve doğal kaynaklara dayanmaktadır. Bu kaynak
lardan sağlanan üretim kısmen o ülke halkının sınır
lı gereksinmelerini karşılarken, artan kısım, gelişmiş 
ülkelere, o ülkeler tarafından önceden saptanan fi
yatlarla sevkedilir. Buna karşılık gelişmiş ülkeler de 
üstün teknolojiye dayanan üretimlerini gelişmemiş 
ülkelere pazarlarlar. Böyle bir ortamda gelişmiş ül
keler, teknolojik üretimlerini her yıl artan bir fiyat
la satarlarken, karşılığında düşük fiyatla tarım ürün
leri ve hammadde alımı yapmaktadırlar. Bunun so
nucu gelişmiş ülkelerin dış alım satımında bir denge
sizlik olmaktadır. Bu dengesizlik zaman zaman geliş
miş ve ekonomik açıdan egemen olan ülke veya ülke
ler topluluğunun istemleri doğrultusunda kısa vadeli 
kredi, bağış veya borç erteleme önlemleriyle gideril
meye ve pazarı canlı tutmaya çalışılmakta ve bunu 
izleyen günlerde de gelişmiş ülkelerin dış alımlarını 
daha avantajlı bir hale getirmek üzere gelişmemiş ül
ke parasının değerini düşürme tavsiye ve istekleri ya
pılmaktadır. 

Üzüntü ile ifade etmek gerekir ki, Türkiye, kapi
talist dünyaca bu duruma düşürülmüş ülkeler arasın
dadır. 

Sayın senatörler; 
Ekonomik ve siyasi özellikleri bulunan Türkiye' 

nin dışalım satım bakımından bunalımlı bir duruma 
düşmesi, uygulanan kapitalist ekonominin kaçınılmaz 
bir sonucudur. Cumhuriyet tarihinde dış alım satım 
dengesinin ülkemiz yararına geliştiği yalnız bir dö-
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nem vardır. O da 1930'larda başlayan ve o günün 
anlamında planlı bir ekonomiye dayanan devletçili
ğin kabul ve uygulandığı 1930 ile 1946 yılları arası
dır. 17 yıllık sürede (1938 hariç ki, bu yıl 4 milyon 
900 bin dolarlık bir dış ticaret açığı vardı.) dış satım 
dış alımdan fazladır. 1946'da 208 milyon 200 bin do
larlık bir dış ticaret fazlamız vardı. Kendi kurallarını 
beraberinde getiren dış yardımı almaya başladığımız 
1947'den itibaren dış alım - satım dengesi ülkemiz 
zararına bozulmuş; 1947'de açık 59,8 milyon lira 
iken, açık giderek büyümüş ve 1977!de 4 milyar 43 
milyon dolara ulaşmıştır. 

Dış yardım kuralları Türkiye'yi dışa bağımlı, ge
lişmemiş bir pazar ülke olmayı amaçlıyordu. Bunun 
gereği olarak milyarlar sarfı ile yapılan demiryolları 
dış alıma dayalı karayollarının rekabeti karşısında 
gerilerken, dünyada su kaynakları bakımından zen
gin ülkeler arasında sayılan ülkemizde elektrik üreti
mi suya dayalı olacak yerde, dış alıma dayalı fuel -
oil santrallanyla sağlanmış, madenlerimizi işleyecek 
fabrikalar ve motor sanayii kurulmadan, çiklet, ga
zoz ve montaja dayalı otomotiv sanayiini özendirme 
olanakları tanınmıştır. 

Bu duruma düşürülmüş Türkiye'nin dış alım - sa
tım dengesi ancak dış satımı artırarak ve dış alımı 
azaltarak sağlanabilir. Sektörler arasında bu politi
kanın uygulanmasına en elverişli sektör, turizm sek
törü olarak görülmektedir. Bu sektörün dış alımı çok 
az veya hiçtir. Bu bakımdan turizm, ülkemizin dış 
ödemeler dengesinde kısa vadede verimli sonuçlar 
verebilecek bir sektördür. 

Ancak, bugüne kadar uygulamaların Türk sanayii 
kalkınmasını önleyecek ölü yatırımlar şeklinde oldu
ğu gözden uzak tutulmamalıdır. Biz turizmi kıyı şe
ridinde yılda bir ay kullanılabilecek milyonluk villa
lara sahip olma anlamında anladık ve politikayı bu 
yolda geliştirdik. Bu şerit üzerindeki binalar kamu-
laştırılır ve bunlara yenileri eklenerek yatak kapasi
teleri artırıldığı, buraları gerek fiyat ve gerek güven
lik ve temizlik bakımından Avrupa turistinin özeni
ni çekecek hale getirildiği ve bunlar dış turizme açıl
dığı takdirde, turizmin döviz darboğazını aşmada 
etkili olacağı kanısındayım. 

Tabii ki, az gelişmişlikten kurtulmanın tek yolu
nun sanayileşme olduğu ve ağır sanayiin en kısa za
manda gerçekleştirilmesinin zorunluluğunu gözden 
uzak tutmamak koşuluyla. Ne yazık ki, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan, bu ilkenin gerçekleştirilmesini beşin
ci beş yıllık plana bırakmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tarım kesi

mi için şu hedefleri öngörmüştür : 
Ülke nüfusunun dengeli beslenmesi, sanayiin des

teklenmesi, dışsatımın artırılması ve çeşitlendirilmesi 
gözönüne alınarak, istemin yurt içi üretimle karşı
lanması. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma döneminde 
sabit sermaye yatırımlarının % 12,2 oranında 191,6 
milyar liralık bir harcamayı ve üretimin yılda ortala
ma artık hızının % 5,5 olmasını, kamu yatırımları
nın % 6'sının su ve toprak kaynaklarının geliştiril
mesine sarfedilmesini öngörmektedir. 

Bugün tarımsal üretimde çoğu ürünlerin üretimi 
politik yönü ağır basan destekleme alımlarının etkisi 
altında kalmaktadır. Bu nedenle, öngörülen üretim 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ilk koşul tarımın 
ekonomik isteklere uygun bir şekle sokularak temel 
politika oluşturulması ve Devletin elindeki bütün 
araçlarla bu politikayı desteklemesidir. Hangi ürü
nün nerede ve ne miktar yetiştirileceği üretim planı 
ile belirtilmelidir. Planın gerçekleştirilmesi de sağ
lam kaynaklara dayandırılmaîı, toplam istemin kar
şılanması için kaynaklar en uygun şekilde saptana
rak, ulusal düzeyde üretim planı hazırlanmalıdır. 

Destek fiyatları esnek bir biçimde planlanıp uy
gulanmazsa, kaynakların verimsiz kullanılmasına ve 
bazen de çayda olduğu gibi, pazarı olmayan ürünle
rin yetiştirilmesine yol açar. Destek fiyatları politi
kasının etkisi altında kalınmayarak belirli bir yolda 
üretimi özendirmeyi ve kaynakların istenmeyen ürün
lere kaymasını önlemeyi amaçlamalıdır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, tarımsal 
üretim hedeflerini gerçekleştirici, sanayii hızlandırıcı, 
kooperatifçiliği destekleyici ve gelir dağılımını iyileş
tirici ilkeleriyle bu amaca yöneldiği görülmektedir. 
Sağlıklı yatırım kaynakları amacın gerçekleşmesinde 
önemli bir etken olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çalışan nüfusun büyük bir çoğunluğunun toprak

la uğraştığı ülkemizde; sulama, tarımsal üretimin 
çağdaşlaştırmasında en önemli bir faktördür. Günü
müzde sulanabilir topraklarımızın; ancak % 25'i su
lanabilmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının sulama 
politikası genel hatları ile; Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planından sarkarak devam eden projelere ağır
lık verilecek, yeni işler, devam eden projelerin biti
mini geciktirmeyecek biçimde tutulacak, kurak yöre
lerde küçük su ve yeraltı kaynakları geliştirilecek, 
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gölet yapımına ağırlık verilecek, çalışmalar toprak 
reformu ile birlikte Aşağı Fırat havzasında yoğun
laştırılacak ve bu proje entegre bir gelişme projesi 
olarak yürütülecektir. 

Eski Mezepotamya Uygarlığına yatak olan Dicle 
ile Fırat arasındaki ülke topraklarımız 1,5 milyon 
hektar dolayında olup, burası bu su kaynaklarından 
sulanabilir. Dördüncü Beş Yıllık Planın bu bölgeye 
öncelik tanımasında, gerek ekonomik, gerek sosyal 
ve politik bakımlardan büyük yarar vardır. Ancak, 
bu projelerin uygulanmasında ilkeye uyularak top
rak reformunun da birlikte yapılmasının sayısız yara
rı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bugün, 700 bin hektar tutan Aşağı Fırat ovala
rında çiftçi ailelerinin yaklaşık % 46'sı topraksızdır. 
200 dönümden fazla toprağı olanlar, yöredeki çiftçi 
ailelerinin % 12'sini oluştururken; bunlar, tarım top
raklarının % 60'ına sahip bulunmaktadırlar. Bu katı 
gerçekler kooparatifçilikle birlikte yürütülecek bir 
toprak reformunun bölge halkı için ne büyük değer 
taşıdığını göstermektedir. Ancak, böyle bir uygula
ma sonunda Devletin milyarlarca lira harcayarak 
gerçekleştireceği sulama şebekeleri ile, kırsal alanda 
yaşam düzeyi yükselir ve gelir dağılımında denge 
sağlanır. 

Toprak reformunda dikkate alınacak husus, su
lama şebekelerinden toprak mülkiyetinin aile - tarım 
işletmeleri yaratacak biçimde smırlandırılmasıdır. Bir
çok ülkede sulama şebekelerinde aile - tarım işlet
melerinin tavanı 200 ilâ 600 dönüm arasındadır. Oy
sa, yöredeki çiftçi ailelerinin % 4'ü toprağın % 34' 
üne sahip bulunmaktadır. Toprak mülkiyetinde böyle 
sınırlama yapılmadığı taktirde, toprağın Devlet yatı
rımları ile değer kazanmasından veya üretimin art
masından sağlanacak sulama yararları daha çok kü
çük bir azınlığın elinde toplanacak, esasen varolan 
gelir dengesizliği daha da korkunçlaşacak ve Dev
letten toprak alanlar, kooperatifler halinde organize 
edilmediği takdirde, bu topraklar en kısa zamanda 
eski sahiplerine dönecektir. 

Sayın senatörler; 
Yıllardan beri büyük kentlerin merkezleri, bera

berlerinde kentin zaten sağlıklı olmayan altyapı ve 
eğitim sorunlarını da içinden çıkılmaz hale getiren 
büyük bir katliama uğramaktadır. Buna tüm kamu 
kuruluşları seyirci kalmaktadır. 

Nitekim, Dördüncü Beş Yıllık Plan, «İmar plan
ları değişikliklerine koşut olarak .ekonomik ömrünü 
tamamlamadan yıkılan kent konutları kaynak kulla

nımı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır» diye
rek sorunu doğrulamaktadır. Fakat, bunu önleye
cek önlemleri planda göremiyoruz. Plan, «ülkemiz
de; Özellikle kentlerde arsa maliyeti konut maliyetle
rinin % 50'sine ulaşan boyutlara varmıştır» hükmü
ne varırken ve 1980'de toplam kent ve kır nüfusla
rının eşitleneceği ve 1985'de toplam nüfusun % 58' 
inin kent nüfusu olacağını varsaymaktadır. 

İzlenen çarpık sosyo - ekonomik politikaların ve
ya politikasızlığın sonucu olan bu sağlıksız gelişme 
ve emek sarf etmeden sağlanan akıl almaz arsa vur
gunları, Devleti konut kullanacak, halk yararına da
ha etkin önlemler almaya zorlamakta olduğu kanısın
dayım. 

Bu önlemler arasında belediye sınırlarıyla müca
vir alanların ve gelişme bölgelerinin kamulaştırılarak 
buraların kişi veya kurumlara tahsisinde uzun vadeli 
kullanma hakkını devretme, ilkesi vardır. Plan, bu 
ilkenin yalnız kamu arsalarına uygulanacağını belirt
mektedir. Kentlerin altyapı, dinlenme ve eğlenme ve 
otopark yerleriyle eğitim sorunlarının sağlıklı bir şe
kilde çözümü için bu ilkenin genelleştirilmesinin zo
runluluğuna inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hoşgörünüze sığınarak ulaştırma konusuna da 

kısaca değinmek isterim : 
Hepimizin bildiği üzere karayolları ile taşımacı

lık hem giderek pahalılaşmış, hem de dışa bağımlı
lığı artıran ve bu nedenle de ekonomik kalkınmada 
dış ödeme dengesine olumsuz etki yapan bir taşıma 
türüdür. Bütün bu olumsuz yönlerine ve planlarda 
yük taşımada ağırlığın demir ve denizyollarına verile
ceğine ilişkin hükümler bulunmasına karşın, karayo
lu ile yük taşımacılığı, azalma şöyle dursun, her plan 
döneminde artmıştır. 

Dünya ölçülerinin tersine olarak, Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde karayolu yük taşımacılığı % 76,4 
ila (Dünya standartları % 24 - 25'tir) ön plandaki 
yerini muhafaza ederken, demiryolları yük taşımacı
lığında plan ilkelerinin tersine olarak gerilemiş ve 
% 1,2 gibi bir gerileme göstermiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde taşıma hiz
metlerinin, sanayinin girişimlerini karşılama, yerleş
me ve sanayi merkezleri arasındaki ilişkileri güçlen
dirme ve dışa bağlılığı en aza indirme biçimindeki 
hedefleri öngörmesini, yük taşımacılığında demiryol
larının 1977'deki % 76,4 oranının 1983'te (Yani Plan 
dönemi sonunda) % 66,4'e (Yani, i% 10 bir iniş ile) 
düşürülmesi ilkesini uygun ve yararlı görmekteyim. 
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Ancak, 1978 proje demetinin incelenmesinde de gö
rüleceği üzere, ulaştırma sektöründe karayolları 
% 59,3 ile başta gelmekte ve bunu >% 16,2 ile de
miryolları izlemektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin, 
1978 uygulamaları Dördüncü Beş Yıllık Plandaki 
ulaştırma hedeflerinin gerçekleşeceğine kuşku uyan
dırmaktadır. 

Her ne kadar «Boğaz ikinci köprüsü» ertelenerek 
köprüler tuzağına düşmekten ve dışarıdan pompa
lanan montaja dayalı otomativ sanayinin plan hedef
lerinin çok üstünde gelişmesine, dolaylı olarak bir 
ölçüde sınır getirmiş ise de, pahalı ekspres yollarının 
duraksamadan devamı, ve öngörülen tarihlerden ön
ce tamamlanacaklarının açıklanması plan hedefleri 
bakımından düşündürücüdür. 

Avrupa ile Asya arasındaki karayolu taşımacılığı 
yapan çeşitli uluslara ait TIR filoları, tek şerit halin
deki Bulgaristan karayollarında tıkanıklık yapmaz 
ve darboğazlar yaratmazken, geometrik standartlar 
bakımından Bulgaristan yollarından daha elverişli 
olan tek şerit halindeki ülkemiz karayollarında tıka
nıklık olması ve trafiğin aksaması hastalığının, baş
ka nedenlerde aranmasının gereğine inanmaktayım. 
Çift şerit halindeki ekspres yollarının Dördüncü Beş 
Yıllık Plan hedeflerine ters düşecek şekilde karayo
lu taşımacılığını teşvik edeceği ve bu taşımacılığın 
beraberinde getireceği çeşitli etkenlerle Türkiye'yi 
daha çok dışa bağımlı bir hale getireceğinden kuşku 
duymaktayım. 

Sözlerime burada son vermeden önce planı ha
zırlayan teknisyen arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir 
borç bilir, uygulayacaklara başarı ve planın ülkemi
ze hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP ve 
MBG sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Küçük. 
Sayın Raif Eriş, buyurun. Sayın Eriş, süreniz ya

rım saattir; saat 15,30, 
RAÎF ERÎŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Plan üzerindeki konuşmalarda bütün arkadaşlar, 

planın geç verildiğini ve hemen görüşmelere geçildi
ği için tetkik imkânı bulunamadığım belirttiler. Ben 
de aym beyana iştirak ediyorum. 

Buraya planı derinliğine tetkik etmeden çıktık; 
buraya çıkışımız hakikaten benim için de sıkıntı; ama 
plana karınca kararınca birazcık katkıda bulunmak 
üzere bir iki noktaya temas etmeden geçemeyeceğim. 

Plamn bu kadar kısa bir zaman içinde tetkik edi
lip Meclislere sunulması önceden Parlamentonun ve 

parlamenterlerin katkılarının plana yansımayacağını 
kabul etmek demektir. Bu kadar kısa bir müddet 
içinde planı bu Meclislerde değiştirmek veyahut ol
gunlaştırmak imkânı yoktur; bunu peşinen kabul et
mek durumundayız. 

Bundan evvel; yani MC Hükümeti döneminde ha
zırlanan bir plan vardı. O planı tetkik etmek imkâ
nını da bulamadık, eğer bulsaydık, ki, dün bir arka
daşımız burada uzun uzun anlattılar; iki planın da 
aralarında bir çok benzerlikleri bulunduğunu; yani 
bunun ondan daha iyi bir şey olamayacağını, yahut 
daha değişik bir şey olmadığını burada anlatmaya 
çalıştılar. Ben de aynı kanaatteyim. Ne var ki, bun
ları mukayeseli olarak burada sunmak imkâmna sa
hip değiliz. 

Dünün muhalifleri ve bugünün iktidarı olan 
Halk Partili senatör arkadaşlar, bu iki planı da 
yerden yere vurdular. Demek ki, onların beğen
dikleri bir plan yok orta yerde. Bundan evvelki 
planı çok şiddetli lisanla tenkit etmelerine rağmen 
bu Planı daha munis; iktidarda olmanın verdiği so-

' rumluluk içinde, daha ılımlı kelimelerle tenkit et
tiler. Kelimeleri değiştirirsek, eleştiri ve tenkit ba
kımından mana itibarıyla büyük bir fark görmek 
mümkün değil, 

Öğleden evvelki oturumda, Sayın Niyazi Unsal 
arkadaşımız, burada Planı en ağır bir şekilde eleştir
di ve eleştirisini de Halk Partili arkadaşlarımızın ta
mamı, büyük bir coşkunlukla ve içtenlikle alkışladılar. 
Bu demek ki, Niyazi Unsal arkadaşımızın sözlerine 
müstahak, bu Plan. Biz o kadar şiddetli bir eleştiri 
içinde olamayacağız; kabiliyetimiz belki müsaade et
miyor; ama bu Planda bundan evvelki plamn layık 
olduğu sözlere müstahak. 

Değerli arkadaşlar; 
Plan kaleme alınırken bundan evvelki planlar 

tetkik edilmiş, onların üzerinde bazı fikirler beyan 
edilmiş. Mesela, birinci kesimin birinci bölümün
de, birinci paragrafta, «Üçüncü Plan dönemi için 
% 7,4 olarak öngörülen büyüme oranı % 6,5 ola
rak gerçekleştirilmiştir» denerek, öngörülen hedef 
ile gerçekleşme arasındaki fark, ki l 'e yakın bir 
fark var, bu fark bu şekilde gösterileceğine, Plan 
öngörülen hedefin % 87,8'ine ulaşmıştır. Yani, Plan 
% 87,8 oranında gerçekleştirilmiştir demekle, bu şe
kilde demek arasında fark vardır. Biraz insaflı ol
mak lazım. Bundan evvelki planları ele alırken, o 
planın gerçekleşme oranı, planın isabetini ve tat
bik edenlerin yeteneğini ortaya koyacaktır. Yoksa, 
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7,4 yerine 6,5 olarak gerçekletirilmiş demek, bence 
biraz insafsız ve taraf kir bir yorum oluyor. 

Plancılar elbette bunu bilirler. Planlar öngörülen 
hedeflere hangi oranda yaklaşırlarsa; meselâ yüzde 
70'in üzerindeki bir yaklaşım, yüzde 70'in üzerinde
ki bir gerçekleşme, o planı başarılı mı sayacaktır, 
başarılı saymayacak mıdır? Hangi orandan itiba
ren planlar başarılı sayılır, bunun bir ölçüsü vardır, 
bir standardı vardır, buna göre planlan değerlendir
mek icap eder. Bunu söylemeyi bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Buraya hazırlanmadan çıktığımızı itiraf ettik. 

Bunun üzerinde de birçok laf etmek gerekmez. Bina
enaleyh ben kendi mesleğimle de alakalı bir iki 
nokta üzerinde duracağım ve sözlerime son verece
ğim. 

Evvela, demokratik usullere uygun olarak, bu 
plana her kesimin görüşlerinin yansıması icap eder
ken, yansımadığını görüyoruz. 1976 senesinde Oto
motiv Sanayi Derneğinin bir toplantısı olmuş, buna 
aıT raporlar hazırlanmış. O raporların nazarı iti-
bare alınmadığı, bu dernekçe ileri sürülmektedir ve 
şöyle bir rapor sunulmaktadır. Bunu zabıtlara geç
mesi için aynen okuyorum: 

«Planın otomotiv sanayii ile ilgili bölümü: Oto
motiv sanayii için öngörülen temel ilke, politika 
ve hedeflere ve genel ekonomik kurallara aykırılık 
arz etmektedir. Ayrıca çağdaş gerçeklerle bağdaş
mamaktadır. Verilen üretim hedefleri gerçekçi değil
dir. Yeni Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağında, Ma
yıs 1976'da uzun bir çalışma ve inceleme neticesi, 
kanuna dayalı bir kuruluş olan ve yine Devlet Plan
lama Teşkilatı uzmanlarıyle, ilgili bakanlık ve res
mi kuruluşların iştiraki ile hazırlanan, Otomotiv Sa
nayii Alt Komisyon raporundaki doneler ve gerçek
çi hedefler dikkate alınmamıştır. Altkomisyon ra
porundaki 1982 yılına ait toplam üretim hedefi, 
263 230 iken, Plan taslağında, 1983 için öngörülen 
rakam 116 350 adettir. Bu adetin o tarihteki yurt 
ihtiyacım karşılaması olanaksızdır. 

Yeni Plan taslağı kendi içinde bazı çelişmelere 
düşerek, bir yanda sanayileşme öngörülürken, diğer 
taraftan bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
sürükleyici sektör durumunda olan ve 900 adete ulaş
mış yan sanayi kuruluşu ile birlikte, otomotiv en
düstrisinin üretim hedefleri kısıtlanmaktadır. Aynı 
şekilde, bir yanda ihracat öngörülürken, ihracatın 
temel unsurları, miktar, kalite ve maliyet görmez
likten gelinerek, üretim adetleri çok düşük tutulup 

geriye dönülmektedir. Yani, 1979 hatta 1980 yıl
ları için öngörülen imalat rakamlarının; ancak 1974 
yıllarında fiilen ulaşılan imalat adetleri mertebesinde 
olduğu görülmektedir. 

Yurdumuzun askeri alandaki motorlu kara taşı
tı ihtiyacı ile, tüm otomotiv sanayiinin motor ak
tarma orgam ihtiyacının yerli olarak ve ekonomik 
bir seviyede karşılanabilmesi için, gerçekçi rakamla
ra bağlı kalmak bir zarurettir. 

Yurdumuzun karayolu taşımacılığına olan ihtiya
cı, Plan taslağında, hatalı olarak düşük gösterilmek
tedir. Yeni Plan taslağında, kitle taşımacılığının 
toplamı, 8-000 kilometre olan mevcut demiryolu 
ile yapılabileceği öngörülmekte ve bu gerekçeyle 
de karayolu taşımacılığı ihmal edilmektedir. 

Dörtte üçü çok engebeli ve dağlık olan ülkemiz
de demiryolu inşası çok güç ve karayolu yapımına 
nazaran yedi defa daha pahalıdır. Bugün Almanya, 
ingiltere, Fransa demiryoluyla örtülü olduğu halde, 
karayolu ağının önemi inkâr edilemiyor. Kaldı ki, 
ülkemizde bugün 60 bin kilometrelik karayolu var
sa da bunun yaz - kış geçit verebilen bölümü 35-40 
bin kilometredir. 

Karayolu taşımacılığının ve motorlu kara taşıtı 
üretiminin aşırı ölçüde yakıt sarfına sebep olduğu 
iddiası gerçek değildir, aksine yanıltıcı bir iddiadır. 
Rakamlara dayanmayan mücerret bir iddia ile yurt 
ihtiyacını ileriki yıllarda tehlikeye düşürücü karar
lar almak Türkiye'nin ekonomik sorunlarını artırı
cı bir netice doğuracaktır. Motorlu kara taşıtları 
için kullanılan yakıtın, tüm yakıt istihlakinin hiç
bir zaman % 5'ini aşmadığı hususu gözönünde tu
tulmalıdır. 
Çağdaş gerçekler ve ekonomik kurallar Türkiye'de 

otomotiv sanayiinin geliştirilmesini zaruri, kılmakta
dır. Otomotiv sanayii, öncü sanayi dalıdır. Ancak, 
bunu başararak makine sanayiine ve uçak sanayiine 
ve daha ileri teknolojik seviyelere ulaşılabilir. Bu 
sanayiin Türkiye'de sağladığı istihdam hacmi küçüm
senemeyecek bir mertebeye ulaşmıştır. 

Sonuç: 
Gerçekçi üretim hedeflerinden sapmadan ve ge

reksiz tekeller yaratmadan bu sanayi dalının geliş
tirilmesi sağlanmalıdır. Alt Komisyon raporundaki 
hedef ve adetler Türkiye'deki demir ve denizyolu 
taımacılığı ile esasen rekabet doğurmamakta, aksi
ne sisteme kitle taşımacılığını tamamlayıcı bir nite
lik getirmektedir. Kısaca, Plan taslağında rakamla 
ifade edilen hedefler düzeltilmelidir.» 
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Değerli arkadaşlarım; 
Otomotiv Sanayii Derneğinin raporunu zabıtlara 

geçmesi ve plancılarımız tarafından değerlendirilme
si için burada^aynen okudum. 

Temas etmek istediğim diğer bir konu; «Kalkın
mada öncelik tanınan yöreler» meselesi var. Bu, 
Türkiye'de tatbik edilen bir usul. Faydaları vardır; 
ama bazı yerlerde de aksine bir inkişaf göstermek
tedir. Bazı yerler il itibarıyla öncelik tanınan yöre
ler olarak kabul edilmiş, bazı yerlerde de yalmz 
ilçelere öncelik tanınmıştır. 

Bilecik bunlara güzel bir misaldir. Bilecik'in 
bugünkü durumu gözönüne alınmış, Bilecik iline bu
günkü kapalı vaziyetten daha ilerlemiş bir vaziyete 
getirmek maksadıyle oraya kalkınmada öncelik tanın
mış. Fakat, gelin görün ki, Bilecik yine olduğu 
yerde durmakta, bunun yanında, ilçesi bulunan 
Bozüyük fabrikalar sahası haline gelmektedir. Bu 
tatbikatın beklenilen neticeyi vermediği gözönünde-
dir. Bunu tekrar ele alıp, daha dar bölgeler şek
line inhisar ettirip yeniden tetkikat yapmak ve bun
ların tespitini yenilemek icap etmektedir. Bunu şah
sen önermekteyim. Mesela; Çanakkale ilinin tama
mına öncelik tanınmış olmasına rağmen, Balıke
sir'de bazı ilçeler alınmış; fakat öncelik götürülmesi 
icap eden daha fakir, daha dağlık bölgeler bu yö
relerin içine ithal edilmemiştir. Bu itibarla, tashihi 
gereken, yeni bir ölçü getirilmesi icap eden bir hu
sustur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Planda haberleşme bölümünde özellikle telefon, 

telgraf konusunda hedef tespit edilmiş. Tespit edi
len hedef, bu Plan döneminde 1,3 milyon telefon 
abonesidir. Yani, bu dönemin sonunda Türkiye'de 
1 milyon 300 bin telefon abonesi bulunacak demek
tir. 

Planların gerçekleşme oranlarının yüzde yüz ol
mayacağım şimdiden kabul etmek lazım. Ne yüzde 
yüz gerçekleşmedi diye kınamak lazım, ne de bundan 
sonra gerçekleşecek diye hayale kapılmak lazım. 
Bu teorik bir tespittir. Hiçbir zaman teorik olarak 
tespit edilen hedefe ulaşmak mümkün değildir. Biz 
1 milyon 300 bin telefon abonesine kavuşacağımızı 
kabul edelim. Buradan Planın halka hitap eden bir 
tarafını göremiyoruz. Planların halka hitap etmesi 
ve halkta yeni bir umut yaratması icap eder. 

Türkiye'de 1983 senesinde 1 milyon 300 bin tane 
telefon olacağı halkta hiç bir ilgi uyandırmaz. Halk
ta uyanacak ilgi şuydu: «Bugün ben telefon almak 
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için müracaat edersem, telefonumu ne zaman ala
bileceğim?» Hepinizce malum; bu her aile toplantı
sında, her yerde konuşulan bir mevzu haline gel
miştir. Dokuz seneden beri, dört seneden beri 
bekleyen talepler vardır. Ben demiyorum ki, bu 
Planın ilk döneminde, hemen müracaat edene te
lefon verilsin. Bunu demiyorum; imkânı yoktur. 
Bugün burada gösterilen talepler kadar, daha yapı
lacak müracaatlar da vardır. Türkiye'deki telefon 
talepleri, PTT'lere yapılan talepler değildir. Bazısı 
gidip postaneye müracaat etmeye üşeniyor, bazısı 
nasıl olsa verilmeyecek diye müracaat etmiyor. Eğer 
Türkiye'de telefon verilebilir hale gelse, müracaatlar 
bir o kadar daha artacaktır ve hemen hemen her va
tandaş, her aile bir telefon almak isteğine girecek
tir. Çünkü, medeniyetin en basit, en ucuz bir 
aletidir. Bundan herkesin istifade etmek hakkı var
dır. 

Türkiye'mizin illerine göre ve o illerin semtleri
ne göre telefon bekleme süresi muhteliftir. Bugün 
vasati dört sene olarak kabul edersek, acaba bu 
Plan bize hangi oranlarda bu dört seneyi altı aya 
indirecektir veyahut üç aya indirecektir? Günü gü
nüne indirmesi mümkün değildir. Çünkü, telefon
culuk sadece telefon santralı ile değil, telefon maki
nesi ile de mümkün değildir. Telefonculuğun evve
la santralı, sonra şebekesi ve sonra şebekeden ev
lere kadar gidecek olan kofraları vardır. Bunlar 
tamamlandıktan sonra şehirler arasındaki irtibatları 
vardır. Şehirler arasındaki irtibatları otomatik ha
le getiren ayrıca şehirlerarası santralları vardır. Bun
ların hepsini kül halinde düşünürsek kolay bir iş 
olmadığını kabul ederiz. Bu Planda vatandaşın mü
racaat ettiği tarihten hangi müddet içinde, hangi za
mana kadar bu müddetlerin azaltılacağını, muhak
kak plancıların tasrih etmeleri ve bunun üzerinde 
hesap yapmaları bir zarurettir. Bunu önermeyi ar
zu etmekteyim. 

Planda köy telefonlarına hiç temas edilmemiştir. 
Köye telefon meselesi önemli bir konudur. Bugün
kü yapılan tatbikatta birçok köylerimize telefon gö
türülmekte; fakat randımanlı ve çabuk bir konuşma 
temin edildiğini iddia etmek mümkün değildir. Hem 
yapılanlardan randımanlı bir konuşmaya geçmek, 
hem de bundan sonra yapılacakların adedini çoğalt
mak, elbette ki vatandaşın beklediği bir husustur. 
Köye telefon meselesi bu Planda yer almalıydı ve ne 
surette tatbik edileceğine dair anahatlarıyla işaretler 
konulmalıydı. Bunu Planda göremedik. 
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Ayrıca bir turizm patlamasından bahsediliyor. 
Turizm patlamasında tesisler yapılacaktır, yatak ade
di artırılacaktır, kapasite çoğalacaktır; ama onun 
altyapısının başında gelen telefon işletmeciliği, teleks 
işletmeciliği de öne alınmalıydı. Burada bunu da 
görememiş bulunuyoruz. Turistlerin görüşmeleri bir 
tarafa, işletmelerin kendi aralarındaki görüşmelerini 
temin etmeleri dahi bugün fecaat halindedir. 

Turistik yerlere gidenlerin konuşmak için posta
neye gittiklerinde, oraya geldiklerine ne kadar piş
man oldukları, ne kadar azap içinde oldukları yüz
lerinden-okunmaktadır, bu iş bir işkence haline gel
mektedir. 

Turizm davasını yürütürken, bu haberleşme va
sıtasını da ihmal etmemek icap ederdi. Bunu da 
Planda görmeyi arzu ederdik.; Görememiş olmak
tan üzüntü duyduk. 

Değerli arkadaşlar; 
Bunun yanında teleks de çok önemli bir konu 

haline gelmiştir. Bugün 500 bin liraya kadar teleks 
satılmaktadır. 30 bin liradan başlamak üzere 50 bin, 
60 bin, 100 bine kadar telefon karaborsası yapılmak
tadır. PTT idaresi yaptığı tercihlere yeni tarife 
tatbik etmek suretiyle 30 bin liraya kadar telefon ve
rebilmektedir. 

Bütün bunlar telefondaki darboğazların işaretidir. 
Bugünkü hayatımızda telefon vazgeçilmez bir vasıta 
halindedir. Bundan bütün vatandaşlarımızı, bütün 
işletmelerimizi, bütün kuruluşlarımızı azami derecede 
istifade ettirmek Devlete düşen bir görev olmuştur. 
Bu görevi plancıların nazarı itibare alarak, çok sa
lim bir şekilde düsturlar getirmesini temenni ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

la pek ilgili olmayacak biçimde gerçekleşmektedir. 
Onun için tatbikatçının fikriyatı, cesareti ve yetişmiş-
liği bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. 

Ben burada sadece ihtisasımla ilgili konuda; ya
ni enerji konusunda görüşlerimi arz etmeye çalışa
cağım. Çünkü, diğer konularda inceleme fırsatına sa
hip olamadım. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın elimize gelen son şek
li, hemen hemen her konuda nedense kati, emredici 
ifadelerden kaçınılmış intibaım vermektedir. İfade
ler çok genel olmuş, geniş kapsamlı alınmış; öyle 
de anlarsan olur, böyle de anlarsan olur şeklinde bir 
durum mevcuttur. 

Mesela, «Tedbirler» başlığı altında sıralanan mad
delerde daha çok açıklama ve izah etme vasfı ağır 
basmaktadır. Hatta bazılarını insan okuyunca, «Aca
ba bu bir tedbir maddesi midir, yoksa genel bir açık
lama mıdır?» diye tereddüt etmemesi mümkün değil
dir. Eğer, bu durum bir maksada matuf değilse, bü
yük bir eksikliktir ve büyük bir hatadır. Çünkü, plan
lı kalkınmada plan, önemli ölçüde yol gösterici ve 
emredici olmalıdır; yani katiyet ifadesi onun bariz 
vasfı olmalıdır. 

Enerji konusu, hepinizin bildiği gibi, kalkınmak 
ve sanayileşmek isteyen her memleketin en başta çö
zümlemesi gereken bir konudur. Enerji olmadıkça 
yapılacak bütün fabrikaların, bir demir ve makine 
yığını olmaktan ileri gidemeyeceği gene bildiğiniz bir 
gerçektir. 

Elektrik enerjisi üretiminde ileri memleketlerin 
öncelikle yararlandıkları ve sonuna kadar kullandık
ları ve bugün de halen en ucuz üretim vasıtası ol
mak vasfını muhafaza eden hidrolik kaynaklar bakı
mından, memleketimizin hayli zengin olduğu da bili
nen bir gerçektir. İlerleme çabasında olan her mem
leket için hayati önem taşıyan bu konuda; yani ener
ji konusunda, memleketimizde iki defa büyük kongre 
yapılmıştır. Şu gördüğünüz kitap 1953 yılında yapı
lan Birinci İstişari Enerji Kongresi zabıtlarıdır. Şu 
ikincisi ise, 1968 yılında, yani ondan 15 yıl sonra 
yapılan İkinci Enerji Kongresinin zabıtlarıdır. Bi
risi «Plansız dönem» diye vasıflandırdığımız zaman
da yapılmış, ötekisi planlı dönemde yapılmıştır. Her 
ikisi de incelenirse görülür ki, hidrolik kaynakların 
öncelikle kıymetlendirilmesi üzerinde durulmaktadır. 
Hele bu ikincisinin sonundaki ekte, 222 hidroelektrik 
santralı listesi vardır ve toplam 15 200 megavatlık ve 
65 milyon kilovat saatlik enerji üreten bu hidroelek
trik santrallan manzumesine öncelik verilmesi tavsiye 
edilmektedir, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eriş. 
Sayın Süleyman Ergin, buyurun. 
Sayın Ergin, konuşma süreniz yarım saattir. Saat 

15,52. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 
kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Her şeyden önce şunu arz etmek isterim ki; bizim 
memleketimizde ve bizim gibi geri kalmış memleket
lerde planlar, kongreler, sempozyumlar, tebliğler bir 
noktada yazılı kâğıtlar olarak kalmakta, çoğu zaman 

^tatbikatlar bu yazılı kâğıtlarda olanın dışında, onun-
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Birincisinden sonra hemen tatbikatlar başlamış ve 
kısa zamanda büyük sayılabilecek birçok hidrolik 
santrallar gerçekleştirilmiştir. «Plansız dönem» dedi
ğimiz bu devrin, bu büyük başarısına mukabil, plan
lı dönemin başlangıcından bu yana aradan 16 yıldan 
fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, sadece 3 hid
roelektrik santral gerçekleştirilmiştir. Bunlardan da 
ancak birisi; yani Gökçekaya Hidroelektrik Santrali 
tamamen bitmiş, diğer ikisi ise; yani Keban ve Ha-
sanoğlu hidroelektrik santralları ise, halen yarı bit
miş durumdadır. 

Sözlerimin başında, memleketimizde yapılan 
kongre ve planların yazılı kâğıtlar olarak kalmak 
durumundan kurtulamadığına değinmiştim. îşte, can
lı örneğini böylece vermiş bulunuyorum. Bu neden-
böyle oluyor? Tabiatıyla en başta demokrasi oyun
culuğu; yani siyasi parti çekişmeleri gelmektedir. 

İktidarların kısa vadeli olması ve birinin yaptığını, 
ötekinin tamamlaması gerektiği düşüncesinin maale
sef yerleşmemiş olması; tam tersine bozması veya 
durdurması zihniyetinin hâkim oluşu en büyük sebep
tir, 
Tabiatıyla bu durumda Devlet daireleri de günlük 

politikaya uygun çalışmalar yapmaktadır. Mesela; 
bugün enerji konusunda, sanayi konusundaki atılıma 
benzer bir atılım yapılmak istense de, bunda gayet 
normal olarak hidroelektrik santralı projele
rinin gerçekleştirilmesine kalkışılsa, Devlet Su 
İşlerinde elde tatbikata hazır proje bulma
mız mümkün değildir. Gerçi bir hidroelek
trik santralı projesi uzun yıllar süren etüt ve 
araştırmalara muhtaçtır; ama bu işlerle görevli, Dev
let kuruluşlarının da; yani Devlet Su İşlerinin ve 
EİEİ'nin ise, en az 25 - 35 yıllık mazisi vardır ve 
üstelik bu konu üzerinde en az 25 yıldır önemle du
rulmaktadır. 

Bundan şu önemli netice çıkmaktadır: 
Enerji üretimi ile ilgili projeleri hazırlayan Devlet 

kuruluşları, (Devlet Su İşleri, Elektrik Etüt, şimdi 
TEK) Türkiye'nin enerji plan ve projelerinin hazır
lanmasında çalışmalarını Devletin yıllık bütçe imkân
larına göre ayarlayan durumdan kurtarılmalıdır. Oy
sa, bu dairelerde şimdiye kadar Devlet hangi projeyi 
gerçekleştirmek mali gücüne sahipse o proje üzerinde 
çalışıyor, bunun dışında diğer projeler üzerinde ça
lışmalarına fazla önem vermiyorlar. Halbuki, bu ku
ruluşlar memleket için yararlı buldukları bütün pro
jeleri, Devletin gerçekleştirme imkânı var mı, yok mu 
düşüncesinden müstakil olarak hazırlayıp, tatbikata 
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hazır durumda arşivlerinde muhafaza edecek şekle 
gelmelidirler. Hükümet bu konuda tatbikata geçece
ği zaman elinde mukayese ve tercih yapabilecek bir
takım projeler manzumesi bulabilmelidir, 

Enerji konusunda bugün hakikaten büyük bir üre
tim seferberliğine girmek şarttır. Yıllardır sanayi 
konusunda yatırımlar teşvik edilmiş, halen de edil
mektedir; fakat bu teşvik edilen sanayiin ihtiyacı 
olan elektrik enerjisi üretimine gelince, maalesef 
katı bir devletçilik zihniyetiyle hareket edilmiş, bu 
konuda TEK Kanunu son derece" katı tefsir edilmiştir. 
Bu Kanunun dahi müsaade ettiği bazı bölgelerde im
tiyaz alan işletmelerin yeni üretim tesisleri kurması, 
maalesef bizzat TEK ilgililerince engellenmiştir; 
(Biraz sonra bunun misalini vereceğim) yani Türki
ye Elektrik Kurumu, ne kendisi üretim tesislerini kur
mada bir başarı sağlamış, ne de Kanunun imkân ver
diği bölgelerde şirketlerin üretim tesisleri kurarak 
bölgeye ve memlekete ferahlık getirmesine müsaade 
etmiştir. Böylece gittikçe artan sıkıntı,, nihayet bizi bu 
büyük, enerji darboğazına getirmiştir ve nihayet Bul
garistan'a ve Rusya'ya muhtaç etmiştir. 

Enerji konusundaki dışa bağımlılık, başka konu
lardaki dışa bağımlılıktan hiç biriyle mukayese edil
meyecek kadar fecidir. Hiç bir dış devletin kallan
mamızı istemediği hepinizin bildiği bir gerçektir. Bu 
gerçek karşısında Planda, bir an önce dışardan ener
ji alımını önleyecek tedbir ve teşviklerin getirilmiş 
olmasını görmek isterdik. Oysa tam tersine, şimdiye 
kadar ortalama yılda 700 milyon kilovat/saat elektrik 
enerjisini Bulgaristan'dan alırken, Dördüncü Beş Y:l-
lık Plan döneminde bunun Sovyetler'in de ilavesiyle 
yılda 2,2 milyar kilovat/saat mertebesinde yüksele
ceğini hayretle görmekteyiz. Sayfa 744, madde 1478 
bunun ifadesidir. 

Yine esefle görmekteyiz ki, enerji üretimi konu
sunda büyük bir hamle yapılması zorunlu iken, elekt
rik enerjisi üretimindeki artış hız' ('/c 14,4 gibi çok 
düşük bir rakam olarak tespit edilmiştir. Sayfa 737, 
Madde 1 470. Oysa, bu artış hızının en azından iki 
misli; yani c/c 25-30 mertebesinde olması gereği yıllar 
yılı enerji kongrelerinde ve toplantılarında konuşulur, 
tavsiye ve temenni edilir; ama nedense Devlet Planla
ma Teşkilatı her yıl bu kısır nispetteki artış hızında 
ısrar eder durur. 

Dördüncü Plan taslağının 729 ncu sayfa ve 1459 
ncu maddesinde de görüleceği üzere, Üçüncü Beş 
Yılî-k Plan döneminde yılda ortalama ci

c 13.3 ora
nında elektrik enerjisi artışı sağlanmıştır; ama bu artış 
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hızı derde deva olmamış, bilakis çok yetersiz bir nis
pet olduğundan, bizi şu anda düştüğümüz enerji dar
boğazına düşürmüştür; bu bir gerçek. O halde, bu ar
tış hızında % 1 fazlasıyla % 14,4 olarak tespit edil
mesinin ne manası vardır. Bunu anlamak mümkün 
değil. Bu artış hızı bizi kurtaramaz. Gerçek bu iken, 
acaba neden memleketi bu sıkıntıdan kurtaracak yük
sek bir artış hızı kabul edilmez?.. Yoksa Planı ya
panlar, enerjide böylesine düşük bir artış hızının ka
bulü ile memleketin içinde bulunduğu enerji darbo
ğazından kurtulması veya ferahlaması şöyle dursun, 
gittikçe daha feci durumlara düşeceğinin farkında 
değil midirler?.. Yoksa bunlar, Rusya'dan daha fazla 
enerji alıp, onlara gittikçe artan ölçüde bağımlı ol
mayı mı tercih ediyorlar?.. Bunlara ihtimal vermek 
istemiyorum. 

Başka bir düşünce daha var. % 14,4 artış hızı 
için yine bu elimizdeki Planın 744 ncü sayfa, 1479 
ncu maddesinde, Dördüncü Plan döneminde elektrik 
enerjisi üretimi konusunda yapılması gerekli yatırım 
166,8 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. Eğer, 
bu hız iki misline çıkarılırsa, yatırımın da elbette en 
azından iki misli olması gerekir; yani 350 milyar 
lira olması gerekir. Yoksa Planı hazırlayanlar, böyle 
bir atılımın Devlet tarafından gerçekleştirilebilmesini 
imkânsız mı görüyorlar?.. Bunu anlamak mümkün 
değil. 

Sayın senatörler; 
Gerçek olan şudur ki, enerji konusunda hakika

ten çok cesur ve büyük bir atılım yapmaya mecbu
ruz. Ya sanayileşmeyi durdurmamız veya ondan vaz
geçmemiz lâzımdır veyahut sanayileşmeye ve kal
kınmaya kararlı isek, enerji konusunda da, en azından 
sanayileşme konusundaki atıhm için teşvik tedbirleri 
getirmemiz şarttır. 

Kanaatim odur ki, eğer enerji konusunda yapıla
cak yatırımlar teşvik edilecek olursa ve yıllardır sür
dürülen koyu devletçilik çemberi hiç olmazsa muay
yen bir zaman için gevşetilecek ve sadece imtiyaz 
bölgelerindeki şirketlerin yatırımlar yapmasına hiç 
olmazsa müsaade edilecek olursa, bu sıkıntıdan bü
yük ölçüde kurtulmamız mümkündür. Aksi halde, 
bu sıkıntı azalmaz, artar. Çünkü Devlet kuruluşları
nın hem eleman kapasitesi, hem de bütçe imkânları 
bu atılımı başaracak durumda değildir. Bu iş ancak 
elele vererek çözümlenir. 

Size bu konuda ibret verici bir gerdeği arz ede
ceğim, 

Bildiğiniz gibi, Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu/ 
Türkiye'de elektrik enerjisi üretimini imtiyaz bölge
leri dışında Türkiye Elektrik Kurumuna vermiştir. 
Bu imtiyaz bölgeleri de yine bildiğiniz gibi, Adana, 
Mersin, Antalya, Hatay vilayetlerini kapsayan Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketi, ikincisi, Antalya 
ve Havalisi Elektrik Anonim Şirketi, üçüncüsü, de 
Kayseri Su ve Hidroelektrik olmak üzere üç tanedir. 

Özellikle Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin 
faaliyetleri üzerinde durmak istiyorum. 

Bu şirket, Seyhan Hidroelektrik Santralinin, Dev
letin yaptığı bu Hidroelektrik Santralinin işletme
sini devralarak faaliyete geçmiş, bundan sonra Mer
sin Termik Santraliyle Kadıncık I. Kadıncık II Hid
roelektrik Santralini tepeden tırnağa, Devletten bir 
kuruş istemeksizin ve planlanan zamandan da önce 
olmak üzere başarmış ve bölgedeki enerji ihtiyacını 
büyük ölçüde karşılamış, her yıl büyük ölçüde kâr 
etmiş; en büyük ortağı olan Türkiye Elektrik Ku
rumuna, mesela geçen yıl 41,5 milyon lira temettü ver
miş, Devlete 207 milyon lira vergi yatırmış, yılda 
1,6 milyar kilovat saat enerji üretmiş ve Türkiye 
Elektrik Kurumuna, kurulduğundan bu yana yılda 
ortalama 175 milyon kilovat saat enerji satmıştır. 

Tarifesini, Devlet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba
kanlığı tasdik eder ve bu tasdik sonunda satışından 
kâr eder. Hal böyle iken ve en büyük ortağı da Tür
kiye Elektrik Kurumu iken, her nedense Türkiye 
Elektrik Kurumu kendinin de ortağı olduğu bu Ano
nim Şirketin faaliyetlerini engellemekten bir türlü 
vazgeçemez. 

En son geçtiğimiz yıllarda, bölgenin artan elekt
rik enerji ihtiyacını karşılamak üzere bu Anonim 
Şirket, müteaddit defalar Seyhan, Ceyhan ve Bel-
gan kolları üzerinde hazırlattıkları 15 küsur proje
nin, hem de Devletten hiç para almaksızın gerçek
leştirilmesi için müteaddit defalar Hükümetten mü
saade istemiştir; fakat bir türlü bu müsaade veril
memiştir. 

Artan* enerji ihtiyacı gittikçe kendini büyük öl
çüde hissettirmeye başlamış, bu durumda bu Şirket 
kısa vadede bu enerji ihtiyacının giderilmesi için bu 
sefer termik santrallerinin tevsii, mesela Mersin Ter
mik Santralinin tevsii için müracaat etmiş, bu sefer 
de «Fuel - oil dayalı santraller dışa bağımlıdır.» diye
rek itiraz edilmiş ve müsaade edilmemiştir. 

En son, geçtiğimiz yıllarda, iki yıl önce Mersin 
Termik Santralının 300 megavata tevsii ve Gezende 
Hidroelektrik Santralının kurulması için Hükümetten 
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müsaade çıkmış ve bu şirket, bu santralları gerçekleştir
mek için Eximbank ve Kuveyt'ten 210 milyon dolar 
yardım almayı gerçekleştirmiştir. îşe başlayacağı şu
rada Türkiye Elektrik Kurumu, izahı mümkün değil, 
kendisinin de bağlı bulunduğu Bakanlığın bu tasarı
sını ve Türkiye Elektrik Kurumu Kanununa göre de 
gayet meşru ve haklı olan bu tasarrufun iptali için 
Danıştay nezdinde dava açmış ve Danıştay maalesef 
Bakanlığın bu tasarrufunu iptal etmiştir. Danıştayın bu 
mantalitesini de anlamak mümkün değil. Böylece 
bu santrallar gerçekleşemediği için bugün enerji sı
kıntısına daha büyük ölçüde maruz kalmış bulunmak
tayız. Eğer bunlar gerçekleşmiş olsa idi, yılda dört 
milyar kilovat/saat elektrik daha fazla üretilecek ve 
bu sıkıntıya büyük ölçüde deva getirecekti. 

Şimdi, bu durum karşısında sormak lazımdır ki, 
Türkiye Elektrik Kurumu, enerji yatırımı ve ihtiya
cın karşılanmasında her türlü faaliyeti Devletin te
keline almak istiyorsa ve kendi memleketinde, kendi
sinin de ortağı bulunduğu bir şirketin enerji üıeterek 
satma teklifini reddediyorsa; bunu kendi hükümran
lığına ve tekel anlayışına aykırı bularak reddediyorsa; 
dışardan, dış memleketten enerji alımını nasıl tas
vip ediyor? Bunu anlamak da, bunu izah da müm
kün değil. Bu Kurum, «Ne kendim yaparım, ne de 
yaptırırım» zihniyeti altında ne yapmak istiyor? Bu 
memleketi bu derece sıkıntıya sokmaya nasıl yetkili
dir, nasıl göz yumuluyor? Bunun da izahı mümkün 
değil. 

Eğer TEK Kanunu bu kadar katı ise ki, katı de-
ğii; değiştirmek işten değildir. Hepimiz çekiyoruz bu 
sıkıntıyı; fakat ferahlamak için çaresi de varken, niçin 
çarelere tevessül etmiyoruz da, acaba görmezlikten 
geliyoruz, bunların bu başarısız faaliyetlerini nasıl 
tasvip ediyoruz? Anlamamız mümkün değil. Kanaa
timce bu sıkıntıları gidermenin en güzel çaresi, ön
celikle memlekete enerji üretim makineleri sanayiinin 
süratle kurulmasını sağlamak. Bunun için. geçtiğimiz 
dönemde TEMSAN kurulmuştur. Planda da TEMSAN 
için teşvik edici cümlelere rastlamak mümkündür. 
Yalnız, Türkiye Elektrik Kurumuna bağımlı bırak
maktadır birçok noktalarda, onu daha çok müstakil 
bir umum müdürlük şeklinde, tamamen Devletin 
müesseselerinin iştirak ettiği bir Devlet kuruluşu olan 
TEMSAN'ın kendi başına serbest bırakılmasında daha 
çok' faydalar mülahaza etmekteyim. Çünkü, Türkiye 
Elektrik Kurumunun zihniyetini deminden ben izah 
ettim. Bu yüzden yarın, bir gün aralarındaki bu sür
tüşme başlayarak, bir engellemeler dizisi tekrar do-
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ğabilir kanatindeyim. Onun için gerek konuştuğum 
mevzularda, gerekse bu TEMSAN mevzuunda bu 
Planın maddelerini değiştirici bazı önergelerim ola
caktır. inşallah iltifatınıza mazhar olur ve memle
kete daha faydalı duruma gelir. 

TEMSAN'ın süratle yatırımlarının gerçekleştiril
mesinin dışında, bu süratle enerji darboğazından kur
tulmak için ikinci tedbir; biraz evvel bahsettiğim im
tiyaz bölgelerindeki yatırım yapmak isteyen şirketle
rin, azami desteklenmesi ve teşvik edilmesidir Eğer 
mümkünse ki, TEK Kanunu buna imkân verilmek
tedir; TEK'in iştirakiyle başka yerlerde de, başka im
tiyaz bölgeleri kurularak, buradaki enerji konusunda
ki yatırımlar da desteklenmelidir. Çünkü, biliyorsu
nuz enerji konusundaki yatırımlar, hakikaten az ge
lir getirici yatırımlardır, diğer yatırımlara benzemez. 
Eğer bu konuda yatırım yapmak isteyen özel teşeb
büs, karma teşebbüs varsa, evleviyetle teşvik edilme
lidir. Yani, koyu bir devletçilik güdülmek isteniyorsa, 
şu unutulmamalıdır ki; mevcut sıkıntıdan bir an ön
ce kurtulmak, halk nezdinde tutunmak için de en bü
yük fırsattır. Hiç olmazsa geçici bir dönem için bu 
fırsat verilmelidir. Nasıl olsa iktidar kendisinde olan 
Hükümet, istediği zaman devletleştirebilir her türlü 
şeyi. Bunun için, teşvik edilmekte bence hiçbiı mah
zur yok. 

Üçüncüsü, köy elektrifikasyonunda şimdiye kadar 
takip edilen yolun dışında başka yolların da oenen-
mesidir. 

Bilindiği gibi, köy elektrifikasyonunda sadece mev
cut elektrik enerjisinin hava hatlarıyla dağıtımı yapıl
maktadır. Bu hem masraflı, hem de büyük ölçüde 
muhtaç olduğumuz enerjinin parçalanması, dağıtılma-
sıdır. Halbuki, memleketimizde, köylerde mevcut lo
kal kaynaklar vardır. Bunlar değerlendirilmelidir Me
sela; küçük akarsular büyük ölçüde mevcuttur 

Şu gördüğünüz kitap da, 1955 - 1956 yıllarında, 
vaktiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardımlaşma Fo
nundan istifadeyle dış memleketlerden getirilmiş uz
manların, Elektrik İşleri Etüt İdaresinde altı ay ça
lışarak hazırladıkları ve üç lisan üzerinden basılan köy 
elektrifikasyonu mevzuunda tedbirleri ve gerekli tav
siyeleri yapan, raporları ihtiva eden bir kitaptır; fa
kat o yıldan bu yıla halen rafta durmaktadır. Bu ki
tapta çok güzel tavsiyeler vardır. O zaman, bu he
yet altı ay kadar çalışmış ve memleket çapında araş
tırmalar yapmış, memlekette yaz - kış suyu eksilme
yen aşağı yukarı 12 bin tane su değirmeninin bulun
duğunu tespit etmiş ve bunlara da, Avrupa memleket-
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lerinde olan komple küçük hidroelektrik ünitelerinin 
konarak, lokal kaynakların kıymetlendirilip oradaki 
bu akarsulardan istifade ederek, elektrik üretilip köy
lerin elektriklenmesinin yapılması tavsiye edilmiş; 
hatta bu komple ünitelerin çok basit olduğu için ithal 
yerine, yerli imalatı dahi teşvik edilmiştir. 

Daha sonraki çalışmalarda, 1963 - 1965 yıllarında 
Elektrik Etütteki bu çalışmalar sonunda bu üniteler 
imal edilmiş ve bugün birkaç yerde halen çalışmak
tadırlar ve oranın, o köylerin elektrik enerjisini sağ
lamaktadırlar. 

Bunun için, köy elektrifikasyonunda, bilhassa kü
çük akarsulardan istifade ile köylerin elektriklenmesi 
yoluna önem verilmelidir. Böylece hem mevcut ener
ji büyük ölçüde dağıtılmamış olur, hem daha ucuz 
ve- boşa akan kaynaklar kıymetlendirilmiş olur ve hem 
de yerli imalat gerçekleştirilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, sürenizin bitmesine üç 
dakika var efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Peki efen
dim, toparlıyorum. 

Enerji konusunu bir kurumun tekeli altında bırak
mak zihniyeti zannederim yanlıştır. Bu enerji üretimi, 
Devlet kuruluşunun dışında herhangi bir kuruluşa 
veya şirkete verilirse, bu şirketin bu işi istismar edece
ği, kaynakları çarçur edeceği ve ürettiği enerjiyi iste
diği gibi, dilediği gibi satacağı, bunun tröstü olacağı 
ve istediği zaman kalitesi ve miktarı üzerinde dilediği 
şekilde tasarruf yapacağı gibi, birtakım mahzurlu nok
talar olsa gerekir. Eğer bu noktadan düşünülürse, 
memleket içerisindeki şirketlerin bu noktalarda herhan
gi bir faaliyet yapması mümkün değildir. Ancak, 
bu mahzurlu noktalar, dışarıdan enerji alınmak isten
diği zaman fazlasıyla mevcuttur. Üstelik hiçbir müda
hale etme imkânımız da yoktur, olamaz; hatta tersi
ne, istedikleri tavizi vermek durumlarına dahi düş
mek ihtimali de vardır. Memleketimizin bu duruma 
düşmesini asla, hiçbirinizin istemediğine kaniyim. Ben 
bu konudaki değişiklik tekliflerimi önergeler halinde 
arz edeceğim ve inşallah memlekete daha faydalı du
ruma getirilmesi sizin reylerinizle mümkün olacaktır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Dördüncü Beş Yıllık 
Planın memleketimiz için hayırlı olmasını temenni 
eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'tadır. 
Buyurun, Sayın Mehmet Feyyat. 
Sayın Feyyat, süreniz yarım saattir. Saat 16.22. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Teşekkür ede

rim. Yarım saat sürmeyecek Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Dün samimi olarak, kişisel görüşüm olarak bir 

yeterlik önergesi sunmuştum; ama Adalet Partisi Gru-
puyla benim Partimin Grupunun sayın yöneticileri 
mahzurlu gördüler; rücu ettim. Beni buna sevk eden 
neden şu : 

Partilerin değerli grup sözcüleri ve bilim alanın
da daha genel olarak temayüz etmiş arkadaşlar Pla
nın tümü'üzerinde ve genel ilkeleri üzerinde yeterince 
düşüncelerini serdettiler; ama bazı arkadaşlarımızdan, 
belli konularda ihtisaslaşmış arkadaşlarımızdan belli 
konulara yönelmelerini, belli birimlere, kurumların du
rumu üzerinde görüşlerini serdetmelerini beklerdik; 
ama bu yeterince olmadı. 

Özellikle, değerli tabii senatörlerimizin Milli Sa
vunma Bakanlığıyla ilgili konularda her birisi ayrı ay
rı yetenekli, yeterli ve bize inandırıcı bilgiler verecek
lerine inandığımız halde, daha ziyade genel konula
ra temas etmeleri, beni bu yeterlik önergesine sevk 
etmişti. 

Genel olarak konuya geçmeden evvel şunu arz et
mek isterim : 

Kurumlardan gelen veriler tamamiyle toparlan
mıştır. Plan, Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri ve 
bu Kuruluşun bize vereceği plan kavramı içerisinde 
fiziksel bileşim gibi değil de, kimyasal bileşim gibi, 
tamamiyle bu verilerin değerlendirilmesiyle birlikte, 
yepyeni bir görüş ortaya çıkarabilirlerdi. Maalesef 
Planda bunu göremedik. 

Kurşun tozu, kömür tozu, toprağı bir araya geti
rirsiniz, bir yığın olur. Bu yığın bir fiziksel karışım
dır. Kimyasal bir niteliği yoktur, veyahut da bakır
dan ve çinkodan birer parça alır karıştırırsak, pirinç 
olur, fiziksel bir karışımdır; ama oksijen, hidrojen, 
kükürt, karbonu bir araya getirmek suretiyle yepyeni 
bir formül, yepyeni bir madde çıkar ve bu maddenin, 
kendisini terkip edenlerin dışında kendine has bir özel
liği vardır. Bu fiziksel bir kaide olmasına rağmen, bu 
misalin ışığı altında, kurumlardan gelen istatistiki bil
gilerin, verilerin böyle değerlendirilmesi lazım. 

Misal olarak, adalet hizmetleri konusunda çağdışı 
kalmış bozuk adalet düzeninin, çarpık adalet düzeninin 
gereklerinin devamını isteyen bir düşünceyle gelen ve
riler aynı minval üzerine değerlendirilmiştir. 

Birincisi, kamu hizmetleri bölümünde yer alan, 
özellikle güvenlik hizmetleri, adaletin başlangıcını 
temsil eder. İster idari, ister adli, ister askeri, hangi 
alanda olursa olsun, güvenlikle ilgili hizmetler Türk 
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Adaletinin ilk basamağını teşkil eder, kaynağını teş
kil eder. 

Güvenlik deyince, adalete saygısız bazı kişilerin 
nev-i şahsına münhasır, Anayasanın dışında, Anaya
sanın «Tabii hâkim» ilkesine aykırı olarak düşündük
leri güvenlik mahkemesi değildir. 

Hangi hâkim olursa olsun, hangi tabii hâkim olur
sa olsun, tespit edilecek deliller karşısında o mahke
menin rahatlıkla karar verme olanağını bulabilmesi, 
güvenliği ilgilendirir. Bu nedenle, güvenliğin kayna
ğını daha ziyade icrada, adli zabıtada; en son Cum
huriyet Savcılığı müessesesinde aramak lazımdır. 

Bir misal vereceğim, bu güvenlik mahkemesiyle il-
giil olarak : 

Değerli arkadaşım Sayın Naci Cidal ile bir toplan
tıya davet edildik; Anadolu'nun küçücük bir vilayeti 
olan Hakkâri'nin gecesi varmış, gittik oraya. Ankara' 
da bulunan Hakkârililerin sayısı üç - beş yüzü geç
mez; ama o büyük stad benzeri salonda 10 bine ya
kın kişi toplanmıştı. Bütün sol fraksiyonlar gazetele
riyle sloganlarıyla suç işleme arzularıyla; soldaki suç
ları işlemek için yarış halindeydiler. Naci Cidal arka
daşımla orada, «Nasıl oldu bu?» diye dertleştik. 

Oradan çıktıktan sonra, uzun bir zaman geçmeden 
5 tane Hakkârili talebenin tutuklanmış olduğunu Na
ci Bey arkadaşımızdan öğrendik. Bir iki değeri! avu
kat arkadaşımız da bu çocukların savunmalarını üzer
lerine alacaklardı. Arkadaşıma, «Avukata lüzum yok, 
gidip görüşelim.» dedim. 

Şimdi, o zamanlarda değerli Senatör Arkadaşımız 
Sayın Yurdakuler'in oğlu şehit edilmişti, vefat etmiş
ti; onun da cenaze törenine bazı topluluklar gelmişti. 
Ben güvenlik savcısına şöyle söyledim. «Sayın Muzaf
fer Yurdakuler'in teşrii masuniyetinin kaldırılması için 
Adalet Bakanlığına tezkere yazma imkânını buluyor 
musunuz?» dedim. «Niçin?» dediler. Dedim ki, «Ce
nazesini istismar edenler oldu» Kendileri, «Ne güna
hı var onun, dışarıdan karışmışlarsa?» dediler. Ben, 
«Peki, dört tane Hakkârili talebe gece düzeni emişler -
se. onların aralarına da dışarıdan sızmışlarsa onların 
ne günahı vardır? Cübbeleri giyip dört tane karınca
yı mı muhakeme edeceksiniz burada?» dedim v« ekle
dim; «Ben bir senatör olarak değil de, eski bir savcı 
olarak gördüm ki, orada 500 tane suçlu vardı, onların 
şahadeti için mahkemeye geleceğim. O 500 suçluyu 
bulacaksınız; ama bulma olanağınız yoksa, Türkiye' 
deki güvenlik kuvvetleri üzerinde, Milli İstihbarat 
üzerinde hiçbir etkin yoktur.» dedim. 
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Bu neye benzer?.. Hemşerilerim, Vanlılar çok iyi 
bilirler; Van'da kedi çoktur. Etin budu alınır etleri 
ayıklanır ayıklanır, kemiği kedilerin önüne atılır. Milli 
İstihbarat Teşkilatı, güvenlik kuvvetleri bütün delille
ri toplamış toplamış kemiği atmış sizin önünüze. Sen 
o eti, delilleri topla. Milli İstihbarat Teşkilatıyla Hü
kümetle temas kur, ağırlığını kullan, kalkıp da İzmir' 
de «Çingenistan», şurada «Kürdistan» burada Tataris-
tan», burada bu şeklinde, belli bir sağ ideolog liderin 
paralelinde beyanat verme. Arkadaşımızla çıktık, er
tesi gün hepsi tahliye-edildi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanızı rica 
edeceğim, size yardımcı olmak için. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 
görüşmeleri yapıyoruz. Yardımcı olayım diye hatır
latıyorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Ben Yüce Senatoya yardımcı olmaya çalışıyorum; 
Dördüncü Beş Yıllık Planın bir kurumuyla ilgili ba
sit bir örneği veriyorum. Türk Adaletini sağlamanın 
yolu güvenlik kuvvetlerinden geçer, delil sisteminden 
geçer, hâkimlerden beklemez. «Polis yakalıyor da, 
hâkim serbest bırakıyor.» gibi manasız beyanlara son 
verilsin. Beş Yıllık Planda, suçluların yakalanması, 
delil sisteminin tespiti için adaletten evvel güvenlik 
kuvvetlerine önem verilmesi, adli polise önem veril
mesi, adli polisin olmadığı yerde hâkimin hiç bir 
imkânı olamaz. Bu imajı vermek istedim ve bu ko
nuda üç beş defa da konuştum, yardımcı olamadı
ğımı zannediyorum. Bu itibarla, tekrarda fayda umu
yorum. Çünkü ben, hâkimlerin statüsü hakkında Yü
ce Senatoda beş defa aynı konuda konuştum, «Tem
cit pilavı gibi tekrar edildi.» denildi bana; fakat ara-
.dan zaman geçti, o konuda Hariciye Bakanlığı ken
diliğinden karar aldı. Ama, ben burada laf anlata
madım. Hariciye Bakanlığının bir Protokol Genel 
Müdürü biraz düşündü, insafa geldi onu uyguladı; 
ama Anayasa ve uygulamalar, her nedense uygula
macıların tamamıyla insafına kalmış bir durumdadır. 
Biz parlamenter olarak bunun bilincine varıp, buna 
ağırlığımızı koymamız gerekir. 

Şimdi personel üzerinde duralım; JDoğu Anadolu 
üzerinde. Bugün Doğu Anadolu ilçelerinin çoğunda 
polis teşkilatına lüzum yoktur, yıllardan beri jandar
ma uyguluyor. Daha Doğu Anadolu ilçeleri kasaba 
niteliğini almamıştır, sosyal bakımından köydür. Bel
ki de kasaba olmuştur; ama idari bakımdan ilçedir. 
İlçe demek, kasaba demek değildir. Kasabalaşma-
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mış, şehirleşmemiş, halen köy hayatını yaşayan yer
lerde bence jandarma mükemmel ve gayet hakşinas
ça, namusluca görev yapıyor. Bu yıllar boyu böyle
dir. Ancak orada fuzuli yere istihdam edilen polisin 
büyük şehirlere aktarılması lazımdır. Türkiye'de po
lisin çalışacağı yer, şehirleşmiş, kentleşmiş yerlerdir. 
Bir defa bu lazımeye riayet edilmemiştir, Adalet Ba
kanlığınca. 

İkinci olarak cezaevleri sistemi üzerinde konuşa
lım. Trakya Bölgesini alalım; 20 tane ilçesi birbirine 
yakındır. Üç tutukevi, iki cezaevi bütün Trakya Böl
gesi için yeter. Bugünkü asırda vesaitin bol olduğu 
modern taşıtların bir zamanda; yani zamanın kısal
ması bakımından tüm imkânlar varken, köy gibi bir
birine yakın her ilçede cezaevi, gardiyan, kadro, tu
tukevi yapmanın ne gereği vardır? işte bu da bir 
israftır. Bütün bunları gözönünde bulundurursak, ora
dan tasarruf edilen gardiyanlarla büyük şehirlerdeki 
cezaevleri beslenmiş olur ve gardiyan sıkıntısından 
kurtulmuş oluruz. 

Trafik anarşizmi bunun gibi. Cebinde parası yok, 
taksitle araba alır. İhtiyacı yokken, günde 150 - 200 
lira ile bütün imkânlarını, taşıt imkânlarını sağlayan 
bir kimsenin, büyük kentlerde özel oto alması ge
reksizdir, ekonomik değildir, zararlıdır. Çünkü, hiç 
kullanmasa olduğu yerde 500 lira zararı vardır. Bu 
nedenle günde asgari 400 - 500 liradan fazla para 
sarf etmesi lazım gelen kimseler için belki araba eko
nomiktir; ama bunun dışındakiler tamamıyla israftır, 
lükstür. Anadolunun bir kentinde araba israf değil
dir, zaruridir. Çünkü, kasabalar arasında özel taksi 
ile gitme olanağı yoktur, pahacıya mal olur. 

Bu misallerin ışığı altında, Türkiye'deki montaj 
sanayiinin hızlı para kazanması karşısında, şehirde 
alabildiğine artan trafik anarşizmi karşısında polis 
kadrosunun yetersizliği meydandadır. Şimdi, hususi 
araba almak isteyen kimselerin keyfi için Türkiye' 
deki bütün caddelerin, kaldırımların garaj olması ve 
bu yüzden devamlı polis kadrosunun takviye edilme
si, belli kimselerin çıkarına hizmet etmek anlamını 
vermektedir bana. Çünkü, Anadoluda belli yörelerde 
Devletten beklenmesi lazım gelen bir sürü ihtiyaçlar 
karşılanmazken, artan lüks karşısında büyük kent
lerde bürokrasinin içinde bulunduğu felâket meydan
dadır. Bütün bunların gözönünde bulundurulması la
zımdır. 

Adalet hizmetlerinde savcı ve hâkim ilişkileri üze
rinde durulmuş ve Türkiye'de 3 471 adet hâkim ve 
savcı buna karşı 11 bin 906 adet personel varmış. 

18 . 11 . 1978 O : 1 

Şimdi, klasik düzenden modern düzene geçiş için 
Adalet mercilerinden, özellikle Yüksek Hâkimler Ku
rulundan verilen bilgiler ve temenniler tamamıyla ye
tersizdir. Yüksek Planlama Kurulunda, adalet me
kanizması içerisinde tecrübeli, hukukçu olmaktan 
ötede adliyeci kimselerin sayısı da hemen yok gibi
dir. Şimdi, «Bu veriler nasıl değerlendirilecek, Türk 
adalet hizmetleri hususunda beş yıllık süre zarfında 
nasıl bir hedefe varılacak, ne yapılması lazım gele
cek?^ diye verilecek önerilerin de indi olacağı izah
tan varestedir. Bunun misallerini biraz sonra arz ede
ceğim. . 

Mesela, Türkiye'de Sosyal Sigortalar müessesesiy
le ilgili, sosyal güvenlikle ilgili bazı suçlar vardır; iş
verenlerin işlediği suçlardır, aklıma gelmişken bunu 
arz edeyim. Bu işverenlerin işlediği suçlar, gazeteci
lerin işlediği suçlar, bir de Hüsrev Paşa'dan gelen 
yankesicilerin işlediği suçlar, suçlular bir türlü bu
lunamaz. Türk polisi yıllarca meşgul edilir, bunu bi
lirsiniz; bunlar faili meçhul suçlardandır. Belli sevi
yeli meslekten tutun da, süfli duruma gelinceye ka
dar. Bir Basın Kanunu ile ilgili bir suçluyu, bir ga
zeteciyi, bir yazı işleri müdürünü mahkeme huzuru
na getirinceye kadar geçilen safahatları anlatırsam 
hayret edersiniz. 

Bunun ikinci bir misali, Gıda Maddeleri Tüzüğü
ne aykırı adli tatbikatlardır. Bakkal gazoz satar, be
lediye zabıtası onu tutar; bu gazoz ayıplıdır, kapağı 
açıktır, «Gıda Maddeleri Tüzüğüne aykırıdır.»; der. 
Müdafaası da, «Bunu ben böyle aldım.», der. Çün
kü, bayiden alınır, o da bayiye atfı cürümde bulu
nur, bayi "de başbayiye atfı cürümde bulunur. Onun 
da savunması, muhtarlık belgesi, ikametgâhının adre
si alınır, fotoğrafçılar para kazanır, muhtar da her 
damgada belli bir para alır; ondan sonra o da ima
lathaneye atfı cürümde bulunur. Netice itibarıyla beş 
sanıklı evrak gelir adalete ve bunların % 90'ı takip
sizlikle neticelenir. Dava açılanların da % 90'ı be
raat eder. işte Türkiye'de boşa dönen bir çark; Hıf-
zıssıhha Enstitüsü. Büyük kentlerde İstanbul ve An
kara'da boşa dönen bir çark, boşa dönen bir bürok
rasi; ama orada çalışan değerli teknisyenlere sorsan, 
çok büyük görev yaptığının bilinci içinde, zavallıca. 
Çünkü, hattızatında yaptığı görevin bir sonuç ver
mediği, acemi bir askerin boşa atışı, karavana atışı 
gibi yerinde^ saydığının bilincine varmaması insanı 
üzmektedir. İşte bürokrasinin durumu bu. 

Şimdi, Türkiye'de mahkemelerde ihtisaslaşma söz 
konusu olduğu bu sırada, belediye suçlarıyla ilgili 
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konularda, gıda. maddeleriyle ilgili konularda, bele
diye bünyesinde tabii hâkimin bulunması lazım; bu
nu yine Yüksek Hâkimler Kurulu tayin eder; ama 
sadece o işe bakacak. Artık klasik asliye mahkeme
si, sulh mahkemesi, asliye ceza, sulh ceza gibi normal 
ceza muhakemeleri usulü içerisinde mütalaa etmeye
ceğiz. Çağımızın gerisinde kalmıştır, yetmiyor, ihti
yaçlar çoğalmıştır, suçlar sel gibi akıyor. 1965'te bir 
makalemde şu cümleyi belirtmiştim, bir ihtara ne
den oldu : «Bir gün gelecek, suç selinin arkasında 
savcılar bir saman çöpü gibi yuvarlanıp gidecektir.» 
îşte o çağda yaşıyoruz beyler; ama ben bir ihtar ce
zası aldım. O ihtar benim için bir şereftir, madalya
dır. Çünkü, bilinçsizlerin verdiği, sağ düşüncelilerin 
verdiği bir ihtardır. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
çok istirham ederim bir Senato Başkanvekilinin, Se
natoyu yöneten bir Başkanın vermiş olduğu ihtar 
cezasını bu şekilde nitelemeğe Sayın Feyyat'ın hakkı 
yoktur. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, Sena
to Başkanlığınca değil, Adalet Bakanlığınca... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. 
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Başkanlık Diva

nının, verilen bu karar üzerinde hassasiyetini rica 
ederim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, Adalet Bakanlığından verilen ceza, memuriyetim 
zamanında. 

BAŞKAN — Çok rica edeyim, ben intikal ede
medim konuya. Sayın Feyyat, ilk uyarımı tekrar ya
pıyorum; Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde görü
şüyorsunuz efendim, lütfen. 

Buyurun devam edin efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş

kan, açıklıyorum efendim; Adalet Bakanlığından, 
savcı iken aldığım bir ihtar cezasını, Savcılar Kuru
lundan aldığım bir ihtar cezasının gerekçesini arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, geçin konunuza. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Bunun Planla ne ilgisi 

var Sayın Feyyat? 
BAŞKAN — Ben uyarıyorum Sayın Uyar. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Planla ilgili 

efendim, çok ilgisi var. 
Şimdi, Sosyal Sigortalarla ilgili suçların muhake

mesi, Sosyal Sigortalar bünyesi içerisinde mütalaa 
edilmesi lazımdır. Artık asliye ceza, sulh ceza mah
kemesine vermemek gerekir. Bugün hangi asliye ceza 

mahkemesine gitseniz, işlerinin % 50'si Sosyal Sigor
talar Kanununa muhalefet suçu. Bordro vermemek, 
prim yatırmamak; Sosyal Sigortalarla ilgili ihmali, 
suçlar, medeni suçlar. Bütün hâkimlerimizi meşgul 
eden bir durumdur. 

Şimdi, bütün bunların Sosyal Sigortalar bünyesi 
içerisinde, tamamıyla rutin bir şekilde bunları uygu
layacak ihtisaslaşmış tabii hâkime verilmesine inan
maktayız. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Bütçede konuş bunları 
Sayın Feyyat; bunların Planla ne alâkası var?.. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, ben uyarıyorum efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Dört yıllık 
bütçe plan uygulaması, eşittir beş yıllık plan. Bunun 
bilincine varmayanın burada yeri olmaması gere
kir. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın Sa
yın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beş yıllık 
planın beşte birini konuşuyorum. Siz genel olarak 
konuşuyorsunuz, seçim meydanında nutuk atar gibi, 
hiç bir somut örneğe dayanmıyorsunuz. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Bilmiyorsun, bari ko
nuşma Sayın Feyyat. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Umumi Heyete hi
tap ediniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bırakın onu 
grup sözcüleri konuşsun da, siz mesleğinizle ilgili ko
nuları dile getiriniz. Adalet Bakanlığının plan uygu
lamasında, kendi görüşlerim istikâmetinde ışık tut
mak istiyorum; ama ciddiye alınır veya alınmaz, on
ların takdirine kalmış. 

BAŞKAN — Sakin olunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Asayişle ilgi

li konular. 
20 - 30 lira para cezası, 3 - 5 gün hafif hapis; iti

raz, ondan sonra mahkûmiyet, Yargıtaya gelir gider; 
âdeta Türkiye'nin en büyük yargı organını meşgul 
eder ve Türkiye Yargıtayma gidiniz tamamıyla dos
yaların altından çıkamazsınız. Halen, Yüksek Hâ
kimler Kurulu bu konunun ıslahı için bir öneride bu
lunacağına, «Bu kadar kadroya ihtiyaç vardır, bu 
kadar elemana ihtiyaç vardır, bu kadar mahkeme ih
das edilmesi lazım gelir.» diye öneride bulunmakta
dır. 

Hattızatında, Türkiye'de asayiş mahkemelerinin 
kurulması lazım. Gecekondu semtlerinde, belli yöre
lerde artık ufak tefek suçlarla asayişi muhill küçük 
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toplumsal suçlarla ilgili süratli karar verecek ve iti
raz da kesinleşecek, mahkemelerin bir an evvel ku
rulması suretiyle Türk Adaletinde tasarrufa meydan 
verilir ve hâkim kadrosu şişkinliği önlenmiş olur 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 36 bin köyde de 
kuralım, mesele bitsin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türkiye'de 

633 tane cezaevi varmış. Bu 633 tane cezaevinden 
bir tanesi biliyorsunuz Hakkâri'de yapıldı. Bizim 
yüksek planlamacıların .tabii denetiminden, onayından 
çıkmıştır ve Türkiye'de en az hükümlü olan il, Hak
kâri ilidir; en modern cezaevi Hakkâri'de yapıldı. 
Bunun çarpık misallerinden birisi. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de adli tıp müessesesi vardır. Buna yer 

verilmiş planda. Şunu arz etmek isterim; Türkiye'de
ki adli tabipler jeolojik devirlerde nesli tükenen bazı 
mahluklar vardır, ona dönmüştür. Türkiye'de beş ta
ne adli tabip vardır. Allah geçinden versin, onlar da 
vefat ederse, adli tabip olmayacak Türkiye'de. Bun
ların sayısı beş tane, altıyı geçmez. Türkiye'de beş 
bin savcıya, hâkime karşılık, 20 bin avukata karşı
lık, beş tane adli tabip vardır. Neye benzer?.. Bir jet 
var, 50 tane jet generali; buna benzer. Bu cüppeleri 
Allah kendilerine bağışlasın. 

M. ALİ ARIKAN (Mardin) — Hangi cüppe
ler?.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — îşte, sevimli 
cüppeler. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Adli tıp mü

essesesinde belli şubeler vardır. Bir de Adli Tıp Mec
lisi vardır. Adli Tıp Meclisi, üniversite tarafından 
destek görür ve üniversite tarafından destek görün
ce, son çıkan Full - time Kanunu ile adli tip mües
sesesinin bir an evvel tamamıyla kapılarının kapan
madan işler hale gelebilmesi için, bu belli bir sene
lik süre içerisinde Adalet Bakanlığının çıkaracağı ka
nun teklifi temenni ederiz ki bir an evvel çıkarılır, 
çıkması gerekir. Çünkü, Türkiye'nin bütün yörele
rindeki balistik muayeneler, fizik muayeneler, fizik
le ilgili laboratuvar incelemeleri ya İstanbul veya 
Ankara Polis Enstitüsünde veyahut da adli tabipliğin 
fizik şubesinde görülür. Bir zamanlar suni gübre mü
tehassısı, fizik şubesinin başkanı idi; çok enteresan, 
bugünleri de yaşadık. 

İlkelere gelince : 
Plan, adalet hizmetinde bazı ilkelere temas edi

yor; «Adli yargı kuruluşlarının 471 hâkim, 1996 sav-
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cı ve 11 bin personeli...»! olduğu söylenmektedir. 
1723 sayılı paragrafta, «Türkiye'de bugün 633 ceza
evi bulunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi açık cezaevi, 
14 tanesi yarıaçık cezaevi olarak kullanılmıştır. Ka
lan 613'ü ise kapalı cezaevi niteliğindedir. Ayrıca, 6 
tane çocuk ıslahevi bulunmaktadır. İnfaz ve ıslâh 
kurumları kapasite olarak çocuk ıslahevlerine 800 
hükümlü çocuk, yarıaçık cezaevlerine bu kadar hü
kümlü..» der. Netice itibarıyla somut çarelere temas 
etmez. 

Yine, 1728 sayılı paragrafta, Yüksek Hâkimler 
Kurulundan gelen istatistiklere dayanılarak «Gelen iş 
sayısı belirtilen sayıların % 50'sini aşması halinde 
yeni bir mahkeme kurulması yoluna gidilmektedir.» 
ilkesini benimsemiştir Yüksek Planlama Kurulu. Bu 
da adaletin düzeninin yetersiz olduğuna, bozuk oldu
ğuna inanmaması, dolayısıyla bu bilince varmaması-
nın bir işaretidir. Bilinç sadece ekonomi yönünden, 
işletme yönünden gelmez. Her mesleğin kendine has 
bir bilinci vardır; ama Türkiye'de bilinçli olmak için, 
aydın olmak için lisan bileceksin, bir de ekonomi bi
leceksin. Bunun dışındakiler cahil. Bilinçlilik yalnız 
bunların tekelinde. 

Sağcılara göre de, bilinçliler kimler biliyor musu
nuz?.. Edebiyat Fakültesinin Türkoloji Enstitüsünde 
Osmanlı tarihini, Selçuk tarihini bilmeyenler bilinç
siz. Bilenler bilinçli. Onlar MHP'nin beynini teşkil 
ederler onlar. 

işte Türkiye bu çarpıklıktan kurtarılmadıkça, bü
rokratik kadrolara bu tip egoların sızmasını önle
mek, biz parlamenterlerin görevidir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sürenizin bitmesine 
3 dakika kaldı. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, ben de toparlayarak bitirmek isti
yorum. 

Termonoloji bakımından size, bir örnek vereceğim: 
«Merkezi Mevzuat Birimi, Devlet Planlama Teş

kilâtının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık bünye
sinde kodifikasyon..» Yani, bütün kanunları yeniden 
gözden geçirip işe yaramayanları bertaraf edip, çağa 
uydurmak Malum, yasalarımız çağın gerisinde kal
mıştır. Adalet mensupları da çağın gerisinde kalan ka
nunları uygulamakla yükümlü olduklarından, yüce 
namuslu adalet mensuplarını saygı ile anarım, birer 
namus abidesidir; ama maalesef çağın dışında kalan 
kanunları uygulamakla yükümlü görmüşüz. Bundan 
dolayı yeterli doküman, öneri gelmemektedir. Bunun 
tek nedeni budur. 
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Bir arkadaşımdan aldığım örnek, «Merkezi Mev
zuat Birimi» diyor. Öztürkçe midir, MSP'lisanı mı
dır, Osmanlıca mıdır? Onu bilemiyorum. Bunun için; 
bu kadronun, bu plancıların geliş kaynağına göre hü
küm vermek lâzım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunların içerisinde en somut, parasal bakımdan 

israfı önleyecek şu misal üzerinde durmak gerekir; 

Türkiye'deki cezaevlerini azaltmak, belli yerler
de toplamak. İş esası üzerine cezaevlerini ihdas etmek 
ve bunları mümkün mertebe belli yörelere dağıtmak. 
Bu hükümlüler için. 

Tutuklular için de, üç - beş kazaya bir tutukevi 
kâfi gelir. Buradan personel tasarrufu, bütçe tasarru
fu gibi her türlü imkânlar sağlanmış ve adalet hizmet
leri de daha süratli işlemiş olur. 

Türkiye'de adalet kadrosunun, hâkimlerin kara
rıyla bankalarda yatan tereke ile ilgili paraların nere
de olduğu, bunların belli bir fonda toplanması, bun
dan gelecek olan paralarla birçok adalet hizmetlerinin, 
keza binaların yapılacağı izahtan varestedir. 

Ayrıca, son çıkan cezaevleriyle ilgili kanun muva
cehesinde döner sermaye bu paraların hangi şartlar 
içinde ve ne için nerelere sarf edileceği hususlarının 
da esaslı bir nizama bağlanması zaruretine de inan
maktayım. 

Sonuç olarak: 
Yüksek Hâkimler Kurulundan, Yargıtaydan, Ada

let Bakanlığından gelen bilgiler, mevcut bozuk düze
nin devamını sağlar niteliktedir, istekler de bu para
leldedir. işte Yüksek Planlama Teşkilâtında da, adli
yeci olmadığı ve tatbikatçı da bulunmadığı için bu
nun bilincine varmadıklarından naşi, böyle gelir ve 
bu Plan da böyle gider, hedefine varmaz ve somut 
öneriler de verilmediği sürece, Adalet mekanizması 
da bu çıkmazdan kurtulamaz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Demir Yüce, buyurunuz efendim. 
Sayın Yüce, süreniz yarım saattir. Saat : 16,50 

efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz, Plan ve Bütçe Karma Komisyonu üye

siyim. O Komisyonda mevzubahis Planın görüşülme
si sırasında bendeniz de karınca kaderince bir konuş
ma ile katkıda bulunma arzusunu izhar etmiş, konuş

muştum. Çok zarif Bakanımız, kıymetli Başbakan Yar
dımcımız Hikmet Çetin Beyefendi'nin vermiş olduk
ları cevaplarda o konuşmamın karşılığını bulamadı
ğım için veyahut öyle bir anlama kendimi kaptırdı
ğım için, bu konuşmamı burada, huzurunuzda tek
rarlamak lüzumunu hissettim. Orada beni dinlemiş 
olan Bakanımıza, Planlama Teşkilâtının değerli men
suplarından ve diğer arkadaşlarımdan, bu tekrarım 
dolayısıyla beni bağışlamalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O konuşmamda verilmiş olan cevaplarda söylemek 

istediklerimin de yanlış anlaşılmış olduğu hususları
nı tespit ettim. Binaenaleyh, insan meramını bir de
receye kadar anlatabiliyor, bu yeteneğine bağlı bir hu
sus; her halde bendeniz de pek yetenekli bir kişi de
ğilim ki, birçok zaman, anlatmak istediklerimin yan
lış anlaşıldığını görmekten dolayı da elem duyarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz, konuşmamı şöyle planlamak istiyo

rum: 
1. «Planın başka sisteme oturtulması lâzımdır.» 

şeklindeki iddalara karşılık görüşlerimi arz etmek; 
2. Tetkik noksanlığımızın neden ileri geldiğini 

tekrar vurgulamak; 
3. Planın hazırlanışı hakkında bazı fikirler ser-

detmek; 
4. Plan mefhumu hakkında birtakım fikirler 

serdetmek; 
5. AET ile Planın ilişkileri hakkında bilgi ver

mek ve Planın üzerine büyük bir yük gibi indiği 
mevzubahis edilen 923 milyar lira tutarındaki pro
jeler paketinin Dördüncü Beş Yıllık Planın büyük 
bir nakisesi olduğunu, eğer bu yığıntı olmasaydı, 
Planın muvaffak olacağı, bu sebepten dolayı mu
vaffak olunamayacağı mazeretine cevap vermek; 

6. Bir de halk sektörü hakkında birkaç ifadede 
bulunmak. 

Konuşmamı bu şekilde- planladım. İnşallah bu 
planımı zaman yönünden de tatbik etme fırsatını 
bulur, Sayın Başkanımızı üzmeden, 30 dakikada bun
ları ifade etmeye çalışırım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
77 sayılı Kanun gereğince bu Plan taslağını gö

rüşüyoruz. Birçok arkadaş, bu Plan taslağının gö
rüşülmesi sırasında veya başka vesilelerle birta
kım fikirler ortaya atarlar ve âdeta Türkiye'de ya
pılmış olan bu planların devam etmiş olduğu sistem 
içerisinde yapıldığı takdirde, hiç bir faydası olma
yacağını, bu rejim içerisinde böyle bir planın Tür-
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kiye'nin kalkınmasında medarı bulunmayacağını | 
iddia ederler. 

Hülâsa olarak şöyle ifadelendirirsek: «Ne yapar- I 
sak yapalım, Türkiye kalkınamıyor. Üç plan devre- I 
sini geçirdik; ne oldu, ne netice elde ettik? Dördün- I 
cü Plan da Türkiye'ye büyük bir fayda sağlayama
yacaktır. Türkiye bu düzenle kalkınmasını sağlaya- I 
maz.» dediler ve başka bir düzenle kalkınabiliriz id- [ 
diasına işi oturtmak istediler. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Tabii, Türkiye'de bu düzen değişikliğini söyleyen 

iki grup insan vardır. Birisi, Türkiye'deki işlerliğin 
arızalarını arındırmak ve bir ıslahat yapılmasını ar- ! 
zu etmek isteyen, çok makbul bir arzu olan bir dü- I 
zen değişikliği arzusu vardır.. Bir de, Türkiye'de bu
gün Anayasamızla tescil edilmiş bulunan hür de- I 
mokratik Devleti ortadan kaldırmaya matuf birta- I 
kim arzular ve iddialar vardır. I 

Binaenaleyh, ben burada konuyu böyle ikame I 
ederken, Anayasa düzenimizin değişmesini isteyen I 
düzencilerden bahsederek meseleyi ikame etmek I 
istiyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Planı, demin de izaha çalıştığım ikinci anlam I 

içerisinde münakaşa edemeyiz. Yeni, «Bir ekonomik I 
modele uymuyor.» şeklinde bir münakaşaya tabi I 
tutamayız. I 

Plan fikri, Sayın Yırcalı'nın da belirttiği gibi, 
1930'iardan itibaren Türkiye'de gelişmiştir; ama 
kanunlarımıza ve Anayasamıza, 1961 Anayasası ile I 
mecburi bir işlem olarak girmiştir. I 

1961 yılında bir heyecan olarak bunu benimse- I 
dik. Bir sihirli değnek olarak sihirine kapıldık. Bu 
heyecan çok güzel bir heyecan idi. Rahmetli tsmet I 
İnönü ve hatırımda yanlış kalmadıysa, o zaman eko- I 
nomik konularda onun yardımcısı olan; yani Başba- I 
kan Yardımcısı olan Ekrem Alican, o esnada bu ko
nuda çok heyecanlı idiler, çok benimsemişlerdi, çok I 
benimseîmişlerdi. Acemiydik; ama heyecanlıydık. 
Şurasını kabul etmek lâzımdjr ki, bu heyecanı, ace- I 
miliğimiz geçtiği nispette yavaş yavaş kaybettik. I 
Planı monoton bir iş haline soktuk, hatta sadece I 
plan kitaplarının boylarının büyüklükleriyle «Sizin 
zamanınızda yaptığınız plan 12 satimlik bir kitaptı, I 
bizim zamanımızdaki 14 santimlik kitaba toplan
mıştır.» gibi, büyüklükleriyle mukayese eder hale I 
geldik ve bundan övünür olduk. I 

Muhterem arkadaşlarım; 
Planımızın başka bir ekonomik modele, başka 

bir rejimin ekonomik modeline uyması istenemez. | 

[ Ne yaparsak yapalım, ne edersek edelim işte olmu
yor, bu düzenle bu iş yürümüyor, bir türlü çağın is-

I tediği düzeyde kalkınamadık veya gelişemedik be-
I yanları gibi beyanlarla bir hakikat payı da olsa, baş-
I ka bir münakaşa içerisine çekilemeyiz. Planlarımız

da bizim istinat edeceğimiz nokta, istinat etmemiz 
I gereken nokta, rejimimizi belirleyen Anayasamızdır. 
I Rejimimizi belirleyen Anayasamız durduğu sürece, 
I planımız hür demokratik rejimimizin simgesini ta-
I şıyacaktır. Onun dışında bir. fiili ve hukuki tutum 
I mümkün değildir. 

I Şüphesiz ki, bütün dünyada ve Türkiye'de sistem-
j 1er münakaşa edilmektedir; bu sistem daha iyidir ve-
I ya daha kötüdür diye. Ama, ne yapalım ki bugün in-
I sanlık, tarihi seyri içerisinde sanayi kesiminin, sanayi 
I inkılâbına vasıl olmuş olduğu kabul edilen, son aşa-
I ması kabul edilen ve ona göre bir toplum yaşamı 
I zuhur edecektir diye bir nizam vazını isteyen felse-
I fe bugün bazı filozoflar tarafından geçersiz, eskimiş 
I kabul edilmekte ve insanlığın sanayii aşıp, elektro-
I nik devrine geldiğini ve buna göre yeni bir nizamın 
J gerektiğini iddia eden, hatta sol kesim içerisindeki 
I fraksiyonlardan biri olarak iddia eden yeni birtakım 
I felsefi akımlar çıkmıştır. 

I Bunları münakaşa edeceğiz, gayet tabiidir ve bu 
I münakaşalar da devam edecektir. Ancak, Dördüncü 

Beş Yıllık Planı beğenmesek dahi, biz yine bu Planı 
I Anayasamız çerçevesi içerisinde, onun verilerine is-
I tinat ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 40, 41 ve 129 ncu maddeleri bu 

hususta bize rehber olacak niteliktedir. 40 ncı mad-
I de, «Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
I hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak ser-
I besttir.» der. 41 nci madde, «tktisadi ve sosyal ha

yat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in-
I sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesini sağ

lanması amacına göre düzenlenir.» demiş ve «...Ön-
I çelikleri yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak 
I Devletin ödevidir» demiş. 129 ncu madde ise o nite

likleri saymış; yani planda bulunması icap eden ni
telikleri saymış, «tktisadi olacak» demiş, «Sosyal cep-

I hesi olacak» demiş ve «Kültürel kalkınmayı temin 
edecek» demiş, bu üç unsuru saymış. Binaenaleyh, 

I biz planımızı bu üç unsura uyuyor mu, uymuyor 
I mu noktasından münakaşa etmek mecburiyetinde

yiz. Mihenk taşımız budur. Eğriliğini, doğruluğunu 
j münakaşa etmeyelim demiyorum; hatta Anayasa-
| miza bile münakaşa edilecektir, behemahal edece-

— mı — 
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ğiz. Dar modellere girmiş olanlar bile, geniş model
lere geçme çabalarına girişiyorlar. Modeller kendile
rini revize ediyorlar. Sosyalist modeller liberalleşme
ye doğru gidiyorlar, kapitalist sistemler sosyal muh
tevalarını daha da genişletmeye uğraşıyorlar; ama 
biz modeli, Anayasamızın modelini seçmişiz. Bizim 
modelimiz bu. Binaenaleyh, planımızı bu modelin üs
tüne istinat ettirmek, münakaşalarımızı buna göre 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Bazı şeyler, bazı modellere göre veyahut mücer
ret olarak beyan edildikleri zaman doğrudurlar; ama 
vurulan mihenk taşma göre doğru değildirler. Ölçe
ğe göre doğrudur, mukayeseler ölçeğe göre ancak 
doğruluk ifade eder. Bir şeyin ağırlığı hem kiloya, 
hem de okkaya göre aynı rakamı muhakkak ki vere
mez. Bizim ölçeğimiz de Anayasamızdır. 

Onun için; Bir düzen değişikliği ile ancak kalkı-
nabiliriz.» şeklinde eğer rejimimizdeki değişiklik ma
nası anlaşılıyorsa, bunun münakaşa zemini burası 
değildir. Çünkü, biz onun münakaşasını değil, ona 
göre yapılmış olan Dördüncü Beş Yıllık Planın mü
nakaşasını yapmak üzere burada bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu vurgulamayı bir zaruret olarak kabul et

tim. Türkiye'de plan, müracaatı bu sistem içerisinde 
hiç bir fayda vermeyecek bir hukuki vesika telakki 
ettirilmek istenen bir münakaşa zeminine oturtulmak 
istendiği için ben de bunu vurgulamayı bir borç bil
dim. Çünkü, bizim gibi hür demokratik rejimi kabul 
etmiş ülkelerin de planlarla çok yüksek hayat sevi
yelerine eriştikleri bir hakikattir. Binaenaleyh, plan
da başarısızlık rejimin kötülüğünden değil, yapılan 
planların gerçekçi olmamasından, Anayasamızın ver
miş olduğu bu üç veriye uyma niteliğini kazanama-
masından ve tatbikatçıların kötülüğündendir. 

Binaenaleyh, bu sebepleri hür demokratik rejimi 
kötülemenin bir aracı telakki ederek ve bunun için 
Planı bir araç olarak kullanarak, serdedilen fikirle
re karşı geldiğimizi belirtmek için bu konuşmayı 
yaptım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Planda 77 sayılı Kanunun getirmiş olduğu sistem 

içerisinde bizlere bir tetkik imkânı bağışlanır. Sistem 
eğer tetkik edilecek olursa, Parlamentoya 40 günlük 
bir süre tanınıyor. Komisyonda 20 gün, Senatoda 6 
gün, tekrar Komisyonda 3 gün, Mecliste 8 gün; git
meler gelmeleri de hesap ederseniz 40 gün eder. 

Şimdi, bu 40 gün az bir süre değil; fakat hepi
miz şunda müttefikiz ki bu büyük vesika; yani Tür-

I kiye'nin beş senelik sosyal ve ekonomik hayatına te-
I sir edecek bu vesikayı hiç birimizin gereğince tetkik 
I imkânına kavuşturulmadığımız da bir hakikat. Ya 
I hükümetler ve Plan yapımcılar bu arızayı giderecek 
I şekilde çalışmalıdırlar yahut 77 sayılı Kanun noksan-
I dır, lütfen bu Kanunun değiştirilmesi gereğine te-
I vessül etmelidirler. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Plan 1978 senesi için ki; yani Dördüncü Beş Yıl-
I lık Planın birinci senesini teşkil edecek 1978 senesin-
I den başlamak üzere hazırlanmıştı. O plan zamanm-
I da verilmemişti. Tetkik imkânı tam olarak temin 

edilmemişti. Hatta, «Ortada plan olmadığı için büt-
I cemiz dahi hukuki muallellik içerisindedir.» şeklin-
I de bir hukuki görüşle Sayın Meclis Başkanının büt-
I çeyi dahi reddetmesi mevzubahis olan bir girişimi na-
j zarı itibare alacak olursak, 1978 yılım plansız geçir-
I memize ve 1979 yılında planla başlamamıza rağmen, 
I bu Planın da aşağı yukarı aynı planın tekrarından 
I ibaret olduğunu ve beğenilmeyen planın bazı rakam-
I larmın ve bazı tabirlerinin değiştirilerek, bizlere yine 
I geç olarak sunulmuş olduğunu burada belirtmek is-
I tiyorum. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Bendeniz plan mefhumu üzerinde durmak istiyo-
I rum. 
I Plan Türkiye'de dördüncü defadır ki, tatbik edi-
I lecektir. 

I Plan nasıl olmalıdır: 
I Anayasamız, «İktisadi olacak, sosyal olacak ve 
I kültürel kalkınmayı temin edecek» diyor; fakat üç 
I plan devresinde Türkiye'nin arzu edilen hedeflere 
I de; yani fiziki olarak, rakam olarak varılırsa dahi, 
I Türkiye'nin mutluluğa eriştirilemediği de bir hakikat

tir. 
I O zaman ne yapmak gerek: 
I Bir brifingte Planlama Teşkilâtı Müsteşarı Be-
I yefendi bize plan hakkında izahat verirlerken dedi-
I 1er ki, «Türkiye artık alakart yemek yemekten vaz-
I geçmelidir. Plan, tabldot sistemine istinat ettirilme-
I lidir.» Arkadaşlar, bu doğru bir teşhistir. Çünkü, 
I Türkiye'nin dağıtacak ve heba edecek kaynakları 
I yoktur. Kaynağı az bir memlekettir ve muayyen ter-
I cihler içerisine girmesi lâzımdır. 
I Şimdi alakarttan vazgeçeceğiz; ama tabldotta 
I acaba hangi yemekleri yiyeceğiz? 
I Planın sunuşunda; hem Müsteşar Beyefendinin, 
I hem Başbakan Yardımcısının, hem Başbakanın su-
I nuşunda bendeniz alakarttan vazgeçildiğini, tabldota 
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dönüldüğünü; yani birtakım tercihler yapıldığını ve 
hatta tabldotta hangi yemeklerin yeneceğine dair 
vazıh bir izahı bulamadım. 

Bir Türkiye düşününüz ki, ihraç etmiş olduğu 
metadan elde etmiş olduğu dövizi sadece akaryakıta 
verir. Bir Türkiye düşününüz ki, «Kâğıdım yetmi
yor» der, milyarlar harcayarak kâğıt fabrikaları in
şama kalkar; fakat Türkiye'de israf edilen kâğıdı her 
gün sokaklardan ve çöplüklerden çöplüklerin topla
ması dahi bir meseledir. O halde Türkiye, hakikaten 
alakart sisteminden tabldot sistemine geçmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir kişi tasavvur ediniz ki, Türkiye'de hepiniz 

buna rastlarsınız. İşsizdir size gelir müracaat eder; 
«Ne yaparsın» diye sorarsınız, «Her şey yaparım,» 
der. «Oğlum; yani senin daha iyi becerdiğin bir şey 
yok mu?», «Hayır efendim, ne verirlerse yaparım». 
der. Türkiye'nin planları da sanıyorum ki, her şey 
yapma iddiasında bulunup, hiç bir şeyi güzel yapa
mayan o kimselerin durumundadır. O halde Türkiye, 
bir tercih yapmak mecburiyetindedir muhterem arka
daşlar. 

Sayın Müsteşarın sunuşundan anladığım <mana, 
tercih sistemi idi; fakat onun sadece sunuşta kaldığı-. 
nı gördüm. Plan vesikasının içerisinde tercihler hep 
afaki ve birtakım beyanlardan ibaret kaldı. 

Sabahleyin emekli Oramiral Hilmi Fırat konuş
tu. Mesleği gereği deniz ticaretinden ve deniz filo
sundan bahsetti. Bendeniz bu işin mütehassısı deği
lim, hatta hiçbir işin mütehassısı değilim. Olur mu, 
olmaz mı bilmem; ama bu bir tercihdi işte. 

Türkiye, «Ben şu işi iyi yapıyorum.» diyen Tür
kiye olmalıdır ve planlar bundan sonra zannediyo
rum ki, o kalkınma hızı denen % 8'in, % 7'nin içe
risinde, o rakam dizisini içerisinde bir şeyin tercihi
ni, % 4,5 - % 5 buna aittir diye yapar hale gelmeli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, 3 dakikanız 
kalmıştır. Size kolaylık olmak için hatırlatıyorum. , 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Peki 
efendim, teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye, AET'nin üyesidir; yani üye namzetidir. 

AET'nin üyesi olmak istediğine dair iradesini izhar 
etmiştir. Bu irade eğer fili safhalara kademe kade
me varırsa, ve AET nasıl bir hukuki ve siyasi şek
le dönüşecekse o şeklin üyesi olacaktır. Bu doğru bir 
tercihtir, yanlış bir tercihtir; bunun münakaşasını 
ederiz. Hatta Türkiye bu tercihinden vazgeçebilir; 

hatta Türkiye bu tercihinden vazgeçip başka bir sis
temin, başka bir blokun, başka bir ittifakın üyesi de 
olabilir; ama bir vakıadır ki, bugün Türkiye bu sis
temin içerisindedir, AET'ye girme arzusunu izhar et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye geri kalmış bir ülkedir. Yahut şöyle söy

leyelim: İnkişaf etmekte olan bir ülkedir. (Hani öy
le deniyor ya, kendi kendimizi teselli edelim diye) 
Bu eğer Avrupa Ekonomik Birliği içerisindeki yeri
ni alırsa, ne-şekilde alırsa alsın, onun geri kalmış bir 
yöresi olacaktır. Türkiye, buna nasıl cesaret etmiş
tir? Çünkü, geri kalmışlar, ileri gitmişler tarafından 
sömürülürler. Her halde cesaret edilişinin bir sebe
bi vardır. O, kendisini bir siyasi sistem içerisinde 
emniyette hissetmek istemektedir ve hem de kendisi
nin 765 bin kilometreye varan o büyük toprakları
nın insanlığın ilerideki ihtiyaçları için kâfi geleceğini 
ve o insanların bir gün kendisine o sebepten dolayı 
muhtaç olacaklarını ve o faktörü kendi lehine kulla
nabileceğini her halde düşünmüştür ki buna cesaret 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyanın en büyük sorunlarından biri, zannedi

yorum ki açlıktır ve dünya nüfusu bu miktarda art
tığı müddetçe de insanlık açlık denen afetin pençe
sinden zor kurtulacaktır. 

Bugün Roma Kulübü, varlıklılarla fakirler ara
sında birtakım hammaddelerin ve gıdanın nasıl bölü
şüleceğim görüşmek ve onu yasalaştırmak çabasın
dadır. 

Bugün petrol, birtakım devletlere ve milletlere, 
onların lehine ve petrolü olmayanların aleyhine den
ge bozmuştur; fakat yarın petrol arzın varlığı olmak
tan çıktığı zaman, petrol sahibi ülkelerin ne yapa
cakları da meçhuldür; ama insanlık muhakkak ki bir 
enerjik kaynağı daha bulacaktır; ama insanlık gıda 
bulmakta daima zorluk çekecektir. 

O halde Türkiye, AET'nin de üyesi olmaya kalk
tığı halde, (Birinci Planı bir tarafa bırakıyorum) 
İkinci Planda, Üçüncü Planda ve Dördüncü Planda 
AET realitesini gözönüne alarak bir plan hazırlama-
mıştır. 

Şimdi bir soru karşımıza geliyor; acaba bu eski
den tahmin ve tasavvur ettiğim plancıların, müte
hassısların ve idarecilerin bir ihmali midir, yoksa 
Dördüncü Beş Yıllık Planı yapanların bir siyasi ter
cihi midir?.. Bunun cevabını bendeniz Komisyonda 
alamadığım için burada bu konuyu tekrarlamak lü
zumunu hissettim. 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Sü
re doldu her halde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Geçti de efendim. Bitirin.. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın 

Başkan, çok teşekkür ederim. Sizin müsamahanızı 
da iki dakika aştım. 

Planın Türk Milletine, Memleketimize hayır, 
uğur getirmesi temennisiyle hepinizi selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Çok çok teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mehmet Ali Arıkan, buyurun efendim. Sü

reniz belli Sayın Arıkan ve saat 17.25. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Söz alan arkadaşların listesi okunduktan sonra 

söz almış bulunduğum halde, Sayın Başkan bana kı
sa konuşmak şartıyla söz vermek lütfunda bulundu
lar, kendilerine teşekkür ederim. Bendeniz de bu sö
züme sadık kalarak konuşmamı kısa keseceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hemen şunu söylemeye kendimi mecbur hissedi

yorum ki; bendeniz bu Dördüncü Beş Yıllık Plamn 
demokratik solda bir çizgiye sahip bulunmasını ister
dim. Üzülerek ifade edeyim ki, bulabildiğim kada
rıyla Planda sadece, «Kamu yönetiminde ve kamu 
işletmelerinde demokrasiyi güçlendirici, verimi ve et
kinliği artırıcı düzenlemeler yapılması; halk girişim
ciliğinin ve kooperatifçiliğin desteklenip, yaygınlaştı
rılması ve etkinleştirilmesi...» denilmektedir. Demek 
oluyor ki, gerçekten bu Planın da daha önceki plan
lardan felsefe itibariyle büyük bir farkı yoktur. 

Adalet Partisi öteden beri karma ekonomi siste
mini benimsediğini ifade etmektedir. Karma ekono
miden maksat, yanlış anlamıyorsam, sosyalizmi ve li
beralizmi birlikte mütalaa etmek ve birlikte tatbik 
etmek demektir. Yani Adalet Partisi bile, «sosyalizm» 
kelimesini kullanmaktan kaçınmıyor, kaçınmamıştır. 
Biz, demokratik solda olduğumuzu ifade ettiğimiz hal
de, neden bu Planda bir sosyalizasyona gidilmemek
tedir?. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'yi kurtaracak tek şeyin ağır sanayi oldu

ğu muhakkaktır; bunu hepimiz bilmekteyiz. Bu böy
le olduğu içindir ki, «Ağır sanayi hamlesini biz baş
lattık» diye, bilhassa Milli Selâmet Partisi her gün 
bu konuyu tekrar edip durmaktadır; ama şunu hemen 
ifade edeyim ki, ağır sanayinin gelebilmesi için, ağır 
sanayinin gerektirdiği altyapılar bile, ne daha evvel
ki planlarda, ne^bu Planda lâyıkı veçhile ele alınma
mış bulunuyor, 

I Nedir bunlar?... Tarım, madencilik, hayvancılık 
(Tabii tarım bünyesinde mütalaa edilmek şartıyla) 
ve enerji.,, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bakınız bitkisel tarımda 1972'de % 62'den 

% 57'ye düşmüşüz; yani tarımda bir düşüş var
dır. 

Madenlerde 1972'de |% 2,7, 1977'de biraz artış 
kaydetmişiz i% 3,9'a çıkmışız. 

Enerjide mesele büsbütün faciadır. Tamamıyla 
bir düşüş vardır; 1972Me ı% 2,4'ten 1977'de ı% 2,1'e 
düşmüşüz. Bu düşüş varken, enerjide bir artış kay
detmemişiz, bir hamle yapamamışız, bir ilerleme kay
detmemişiz. 

Geliyoruz «Ağır sanayi hamlesi yaptık, yapaca-
I ğız.» diyoruz, diyebiliyoruz. Bu mümkün değildir 
I muhterem arkadaşlarım. 

I O halde, ağır sanayinin her şeyden evvel altyapı-
I sini teşkil eden yollar, nerji, madencilik ve tarımda 
I mutlaka ilerlemeyi sağlayıcı mahiyette tedbirler al-
I maya mecburuz. 
I Bunun için ne yapmak lâzım?... 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Gayet kısa söyleyeceğim, asla böigeci bir zihni-
I yet içinde değilim; fakat gerçek olduğu için ifade 
I etmek istiyorum, Doğu'ya yöneleceğiz, Güneydoğu'ya 
I ve Doğu'ya yöneltmekten başka kurtuluş çaresi yok-
I tur. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Doğu, madenlerle tıklım tıklım doludur. Doğu'da 
I muazzam tarım sahaları hâlâ sulama beklemektedir. 
I Karakaya Barajı ihaleye çıkarılmıştır, tahsisat yok-
I tur. Aşağı Fırat Havzası Planlaması bittiği halde hiç-
I bir uygulamaya geçilmemiştir. Oysa ki, bu uygula-
I ma yapıldığı takdirde tarımda çok büyük hamle ve 
I ilerlemeler kaydetmek imkânına sahip olacağız. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I 1972'de % 22 nispetindeki sulanan arazi (Ki, bu 
I aşağı yukarı 2,5 milyon hektar civarındadır.) 1977'de 
I az bir artışla % 30'a yükselebilmiş; ama hâlâ 6 mil-
I yon hektar arazi sulama beklemektedir. Binaenaleyh, 
I süratle Aşağı Fırat Havzası Planlamasını uygulamaya 
I koymak ve bütün bu araziyi sulamaktan başka çare-
I miz yoktur. 
I Maden, yine böyle. Doğu, tıklım tıklım maden ol-
I duğu, halde madenciliğimiz ilerleme kaydetmemiştir, bu 
I Planda da gerekli tedbirlerin alınacağı söylenmekte 
I ise de ben şahsen yetersiz bulmaktayım. 
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Bunun dışında, enerji, mevzuu vardır. Enerji bakı
mından da Doğu'da Dicle, Fırat akıp gitmektedir. 
Geniş imkânlara sahip olduğumuz halde hiçbir ted
bir alamıyoruz. Bu bakımdan, ne enerji konusunda, 
ne madenler konusunda ve ne de tarım konusunda bu 
Planın getirdiği önlemlerle meselelerin çözümlenebi
leceğine ben şahsen inanmıyorum. Çünkü bütün plan
lar aynı şeyi söylemiştir. «Geri kalmış yörelere yöne
leceğiz, geri kalmış yörelerdeki madenleri işletece
ğiz, enerjiden faydalanacağız, tarımı harekete geçire
ceğiz.» denmiştir. Fakat, demin arz ettiğim yüzde 
nispetleri de gösteriyor ki, bugüne kadar hiçbir şey 
yapılamamıştır. 

Bu bakımdan tekrar şunu kaydetmek isterim, as
la bölgeci bir zihniyet içinde hareket etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mardin'den, hudut kapılarından her gün en az iki-

yüz TIR kamyonu geçmektedir, bu TIR kamyonları 
sosyalist ülkelerin kamyonlarıdır. Romanya'nın, Bul
garistan'ın, Yugoslavya'mn kamyonları Kuveyt'e, 
Arap Emirliklerine, Suudi Arap Krallıklarına et taşı
maktadır; ama biz Orta Doğu'yu pazar haline getir
mek imkânlarına sahipken, hayvancılık kesimini bile 
ciddi bir şekilde ele almamaktayız ve bu bakımdan 
elbetteki Türkiye'nin çıkarları maalesef iyi savunul-
mamaktadıı, memleket bundan zarar görmektedir. 

Ben, Planda Doğuya yönelik, geri kalmış yörele
re yönelik bütün vaatleri huzurunuzda bir senet ola
rak kabul ediyorum, inşallah Hükümet uygulamayı 
tam manasıyla yapar ve başarılı olur, arkasından da 
ağır sanayi tahakkuk ettirilir, bu suretle Türkiye'nin 
kurtuluşu tahakkuk etmiş olur. 

Bu bakımdan hepinizi hürmetle selâmlar, Planın 
ülkemize yararlı olmasını temenni ederim. (CHP sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Sayın üyeler, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla

nının tümü üzerindeki kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Gruplar adına söz isteyen var mı?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
var; ama bir istirhamım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görüşmelerin 

bugün nasıl olsa bitmesi mümkün değil. Mümkünse 
yarın sabah konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, böylesine bir yöntem, 
siz de takdir buyurursunuz ki, mümkün değil. Ya
ni, «Bitmesi mümkün değil» diye. Bittiği kadar ça
lışma olanağımız vardır, arzu ediyorsanız... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, baş
ka gruplar varsa onlar lütfen konuşsunlar. 

BAŞKAN — Var mı efendim, başka gruplardan 
söz isteyen?,.. Yok. 

Grupunuz adına görüşme isterseniz, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O zaman 

biz de grup adına söz istiyoruz. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bir dakika efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Şimdi, zatıâliniz sor

dunuz, «Gruplar adına başka söz isteyen var mı?» 
diye, «Yok» dediler, Sayın Ucuzal çıktıktan sonra 
Sayın Gündoğan «Ben varım» diye işaret ettiler. 

BAŞKAN — Kim dedi efendim, fark etmedim 
ben. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim o za
man gruplar adına... 

BAŞKAN — Hayır, gruplar adına söz isteyen yok 
Sayın Ucuzal'dan başka efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Pazarlık mı ya
pıyorsunuz?... Olur mu öyle şey? 

BAŞKAN — Yok efendim, şimdilik bende bir 
talep yok. 
. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Pazarlık olur mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal, süreniz bir 
saattir, buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
bir saatlik zamanımız kalmıştır, eğer bizden sonra 
grup adına konuşacak arkadaşlarımız varsa, zaten 
bu konuşmalar yarma intikal edecek demektir. 

•BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 

ben istirham ediyorum, gruplar adına konuşacak baş
ka arkadaşlarımız yoksa konuşacağım. Şayet varsa şu 
anda konuşmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, kabul edersiniz ki, 
böylesine bir yöntemi uygulayanlayız. Buyurun, siz 
konuşun, gruplar adına başka söz isteyen yok. Bu
gün bitirebilirim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yarın başka grup 
karşımıza çıkarsa... 

BAŞKAN — Efendim, onu o zaman düşünürüz, 
buyurun konuşun, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — O halde konuş
muyorum. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Hükümet görüşmek istiyor musunuz efen

dim? 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (istanbul Milletvekili) — 
İstiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı Baş
bakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin, buyurun efen
dim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Ll HASAN GÜVEN (Trabzon) — Grupla
rın konuşması bitmiştir efendim. 
BAŞKAN — Efendim... 

AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — CHP Grupu adına 
söz isteyen yok. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet konuşmadan 
müzakereler bitmez, müsaade buyurun Hükümet ko
nuşsun. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, gruplar adına bundan sonra... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, grup
lar adına söz 'isteniyor mu? 

BAŞKAN — İstenmiyor efendim, yok. Zorla ve
recek halimiz yok ki. Sınırlamaya da hakkımız yok, 
birtakım şeyleri birlikte çözeceğiz, beraber çözeceğiz, 
karşılıklı anlayışla çözeceğiz. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Şimdilik komisyona bir söz yok efen
dim. Şimdi Hükümet konuşacak. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yok, o yön
de değil. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
anlatmak istediğim husus şu: Gruplar adına herhalde 
konuşmak isteyen yok. Yalnız, Hükümet konuştuktan 
sonra, gruplar bir daha söz isterlerse, böyle bir du
rum ortaya çıkarsa, ne olacaktır? 

BAŞKAN — Onu Divan takdir eder efendim, bu
yurun siz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, eğer 
bir pazarlık varsa o zaman ekseriyet yoktur, yokla
ma istiyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, böylesine bir iddiaya giden 
yok Sayın Ucuzal, konuşma her zaman hakkımz, si
ze açık söylüyorum; Hükümet konuşmasını bitirir, 
konuşursunuz. 

— 416 

18 . 11 . 1978 O : 2 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yüce Kurulunuzda 15 Kasımdan bu yana görüşül
mekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tas
lağı üzerinde yapılan eleştirilere, üzerinde durulan ko
nulara geçmeden önce hepinizi Hükümetimiz adına 
saygıyla selâmlarım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırla
nışında etken olan düşünceler, bu Planın hangi ül
ke ve dünya koşulları içinde hazırlanmak zorunda 
kaldığı, bu planda hangi sorunlara nasıl çözümler 
getirilmek istendiği, yine Plamn hangi kurallara bağ
lanarak ve hangi amaçlara yönelik olarak hazırlan
dığı Sayın Başbakanın açılış konuşmasında Yüce Ku
rulunuza sunulmuştur. 

Gruplar adına ve kişisel olarak Plan üzerinde ya
pılan tek tek eleştirilere, konulara geçmeden önce, 
bazı sayın üyelerin ve çoğunluğunun değindiği ve bu 
Planın tartışılmasında, bu Planın hazırlanmasında te
mel olarak gördüğüm bazı konular üzerinde durmak 
istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Bunlardan biri, daha önce üzerinde çok durul

makla birlikte tekrar edilmekte olan bir konudur. 
Bu da, Hükümetimizce, Komisyonun ve Yüce Mec
lislerin kararına uyularak geri alınan eski plan tas
lağı ile ilgilidir. Sayın Yırcalı, Sayın Dalokay bu ko
nu üzerinde ayrıntılı durarak Hükümetimizi eleştir
diler ve Plan çıkmadığı için 1978 yılının plansız geç
tiğini ileri sürdüler. Bir yandan 1977'nin özellikleri
ne ve seçim yılı olduğuna değinerek planın geç ha
zırlanmış olduğunun gerekçesini belirttiler; fakat öte 
yandan da bu Planın zamanında çıkmayışını ve geri 
alınışını eleştiri konusu yaptılar. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki gecik

menin nedeni de, eğer varsa sorumlusu da herhalde 
bu Hükümet değildir. Hükümetin ve Hükümeti oluş
turan siyasal parti ya da partilerin kendi ilkelerini, 
politikalarını ve tercihlerini olanaklar ölçüsünde plan
lara yansıtmaları doğaldır. «Olanaklar ölçüsünde» 
diyorum; biraz sonra değineceğim gibi, aslında bu 
planın geçmişten gelen yükü bakımından, (Bazı sa
yın üyelerin de değindiği gibi) kaynak dağılımı açı
sından tercihlerin çok farkh yapılma olanağı da 
yoktu... 

Hükümete geldiğimizde, bu yılın başlarında, ko
misyonlardan, Yüce Meclislerden geçmiş bir Plan 
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bulunmuş olsaydı, biz Hükümet olarak ilke, politika 
ve tercihlerimizi Planın tümünü geri almadan da 
gerçekleştirme olanağım bulabilirdik. Bunu değişik 
yollardan gerçekleştirilme olanağı, elbetteki vardır. 
Bu politika tercihlerini ve değişikliklerini bir ölçüde 
yıllık programların hazırlanması aşamasında yapabi
lirdik. Eğer bunu yeterli görmeseydik ve gerekli bul-
saydık Plan değişikliği önerisiyle Yüce Heyetinizin 
önüne gelerek, Plana olanaklar ölçüsünde gerekli ilke 
ve politikalarımızı yansıtabilirdik. Ancak, geri alın
dığı söylenen eski Plan bakımından böyle bir durum 
söz konusu değildir... Çünkü ortada bu anlamda bir 
plan yoktu. Ocak ayı başında Hükümete geldiği
mizde 1977 yılı; yani Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminin son yıh kapanmıştı ve elimizde 
Meclislerden geçmiş bir plan yoktu. 17 Ocakta gü
venoyu alındı. O tarihten sonra Yüce Meclislerden 
geçecek bir planın da içeriği, kapsamı, teknik yapısı 
bir yana, 1978 yılı için geçerliliği yoktu, uygulana
bilirliği yasal açıdan söz konusu değildi. 

Eğer AP'li bazı sayın üyelerin değindiği gibi, ya
saya aykırılık, Anayasaya aykırılık varsa ve geçerliy
se, tekrar belirtmek isterim ki, bunun sorumlusu ve 
nedeni herhalde bu Hükümet değildir ve olamaz. Bu 
durumda bazı sayın üyelerin söylediklerini kendileri 
için bir öz eleştiri olarak kabul etmek gerekir. 

Bizim Hükümet olarak yaptığımız; 1978 yıh gel
mişti; Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi bitmişti, or
tada bir boşluk vardı, Yüce Meclislerin iradesine baş
vurarak 1978 yılı için bir ara programı hazırlama 
yetkisini almaktı. Bu yapılmıştır ve 1978 yılı için bir 
yıllık bir program hazırlanmıştır. 

Kaldı ki, bizden önce getirilen belgeyi birçok açı
dan plan olarak niteleme olanağı da yoktu. Kamu
oyunda, Yüksek Planlama Kurulunda; hatta Bakan
lar Kurulunda tartışılması bir yana, görüşülme ola
nağı bile sağlanmadan Plan Yüce Meclislere sunul
du. Bu yönü bizi çok fazla ilgilendirmez; hazırla
yanları ilgilendiren, onların bilebileceği bir konu. 

Ancak, Sayın Dalokay, konuşmasında Yüksek 
Kurulunuzda görüşülmekte olan bu belgenin, plan 
taslağının Yüksek Planlama Kurulunda yeterli ölçüde 
görüşülmediğini, kamuoyunda yeterli ölçüde tartışıl
madığım ileri sürerken, en azından haksızlık yapmış 
oluyorlar ve zannediyorum geçmiş planla karşılaş
tırıldığı zaman da ortada bir tutarsızlık söz konusu
dur. Çünkü, bu taslak zamanın kısıtlılığına karşın, 
kamoyundan, ilgili kurumlar içinde tartışma olanağı
nı kısmen de olsa bulmuştur. 

Bu Plan taslağının Yüksek Planlama Kurulunda 
9 gün aralıksız bazen sabah saat 4'lere kadar, devam 
eden tartışmaları yapılmıştır ve nihayet bu Plan tas
lağı Bakanlar Kurulunda da 1 gün de olsa, uzun 
görüşmelerden sonra son şeklini alarak Yüce Meclis
lere sunulmuştur. 

Daha önceki taslak, teknik açıdan plan olma ni
teliğinden de yoksundu. Alt sektörler bakımından 
yatırımların ayrımı yoktu, sektörler ar ası ilişkilerin 
dengesi yoktu, sektörler arasında uyum yoktu. Bu 
plan için, özellikle Türkiye ölçüsündeki ekonomiler 
için gerekli olan bir planda, çok zorunlu olan kamu 
kesiminin finansman dengesi, KİT'lerin finansmanı 
ve yatırım dengeleri o taslakta kurulmamıştı. 

Onun için, bugün de daha önceki taslağın sayısal 
hedeflerini, büyüklüklerini plan teknikleri açısından 
değerlendirerek bir sonuç çıkarmanın gereksiz oldu
ğuna inanıyoruz. Bunu daha önce de yapmadık, ya
rarı olmayacağı için bundan sonra da yapmayacağız. 

Yüce Kurulumuzda görüşülmekte olan Plan, za
man darlığına karşın, yoğun çalışmalar sonunda özen
le hazırlandı. Planın tüm toplumun ve halkın katkı
sıyla, inancıyla, desteğiyle gerçekçilik kazanabileceği
ne inanılarak ve demokratik planlamanın ve bu yön
deki anlayışımızın gereği olarak, tam bir açıklık içe
risinde hazırlandı ve katkısı olabilecek toplum kesim
leriyle, kurumlarla konuşuldu, tartışıldı ve danışıldı. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Sayın Yırcalı ve Sayın Dalokay başta olmak üze

re, bazı sayın üyelerce bu plan taslağında kamu kesi
mine ağırlık verildiği, karma ekonominin saptırıldığı 
ileri sürüldü; hatta bazen eleştiriler daha da ileri gö
türülerek, halkın özgür hareket etme olanağının kı
sıtlandığı belirtildi. Bazen bunu tam devletçiliğe ge
çiş olarak göstermeye çalıştılar, zaman zaman da 
konuyu, yasaya ve Anayasaya aykırılığa kadar ileri 
götürdüler. 

Bu eleştiriyi, yıllarca iktidarda kalan ve ülkenin 
gerçeklerini bilmeleri gereken sayın üyelerin yapmış 
olmaları ayrıca üzücü olmuştur. 

Bu eleştirilerin en büyük kanıtı olarak da «Plan
da toplam yatırımların % 57'sinin kamu, % 43'ünün 
özel kesim tarafından yapılmasının öngörüldüğünü» 
gösterdiler. 

İzninizle, önce Türkiye'deki planlama tekniğinin 
ve özel ile kamu kesimi yatırımlarının nasıl saptan
dığını, ayrıntılarına çok fazla girmeden belirtmek is
tiyorum. 
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Bilindiği gibi, bizim planlama tekniğinde özel 
kesim için emredici hedef verilmesi sözkonusu değil
dir. Özel kesim yatırımları için tahminler yapılır ve 
özel kesim yatırımları, özendirici, teşvik edici önlem
lerle plan doğrultusunda yönlendirilmeye çalışılır. Bu 
nedenle bazı arkadaşların zaman zaman değindikle
ri ve dile getirdikleri, «Özele az hedef verildi, düşük 
hedef verildi» şeklindeki eleştiriler, bizim planlama 
tekniğimize uymaz ve yanlıştır. Olsa olsa, «Özeli da
ha az tahmin ettiniz, daha çok olabilirdi, daha faz
la tahmin etmeniz gerekirdi» şeklinde eleştiriler yapa
bilirdi, bunu tartışabilirdik. 

Halbuki, sayın üyelerin de değindikleri gibi bizim 
planlama tekniğimizde kamu için «Emredici» bir 
yöntem sözkonusudur ve biz planlarımızda kamuya 
emredici hedefler vermek durumundayız. 

Bazı sayın üyeler eleştiriyi daha da ileriye götü
rerek, «Özel kesim geçmişte tahminleri şu kadar aş
mıştır; kamu, hedeflerin gerisinde kalmıştır. O hal
de kamuya neden bu kadar yüksek yatırım hedefi 
veriliyor?» şeklinde konuyu dile getirdiler. 

Bu eleştirileri ele almadan önce, sanıyorum bu 
konuda biraz ayrıntıya girmek gerekli olmaktadır. 

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var : Türkiye' 
de kamu yatırımları yapısıyla özel kesim yatırımla
rının yapısı farklıdır. Bir çok alanda kamu kesimi 
özel kesimi, özel kesim de kamu kesimini ikame ede
mez. 

Bir diğer önemli konu da şudur : Planlı bir eko
nominin vazgeçilmez bir özelliği vardır. Eğer bir eko
nomi iyi planlanıyorsa ve iyi planlanan bu ekonomi
de uygulamada başarılı bir şekilde yapılıyorsa, o ül
kede, o ekonomide darboğaz olmaz, yatırımlar ara
sında uyumsuzluk olmaz. 

Sayın sözcüler, «Kamu kesiminin yatırım hedef
lerinin gerisinde kaldığını» söylerlerken, zannediyo
rum bir anlamda, Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu darboğazların ve sorunların gerçeklerinden bir 
tanesini de açık bir şekilde ortaya koydular. Onlar 
belki bu açıklıkta söylemediler; ama izninizle belirte
yim ki, Türkiye'de bugün bazı alanlarda karşılaşılan 
darboğazların bir önemli nedeni de kamunun geç
miş dönemde kendisine verilen hedefleri gerçekleşti
rememiş olmasıdır. 

Eğer planlar gerçekçi bir şekilde yapılsaydı; daha 
önemlisi, planda kamu için öngörülen hedefler ger
çekleşmiş olsaydı, bugün Türkiye'de enerji darboğa
zından söz etmememiz gerekirdi, bugün Türkiye'de 
altyapı sıkıntısından söz etmememiz gerekirdi, bu

gün Türkiye'de başlayıp da bitmeyen yatırımlardan 
söz etmememiz gerekirdi. 

Bütün bunlardır ki, Türkiye'de bugün enerjide, 
özellikle elektrikte darboğaza yol açmıştır, altyapıda 
darboğazlara yol açmıştır ve bugün ödemeler denge
sinden işsizliğe kadar bir çok sorunun temelinde geç
miş yıllarda planda öngörülen hedeflerin ve özellikle 
kamu yatırım hedeflerinin ve önlemlerinin zamanın
da yerine getirilmemesinin büyük katkısı vardır. Ör
neğin yıllarca yatırım yapıldığı halde bitmeyen tesis
ler nedeni ile dış ödemeler dengesi açığımız daha da 
büyümüştür. Çünkü, o tesisler zamanında üretime 
geçmediği için belki bunlardan dışsatım yapılacaktı 
yapılamıyor, belki bu tesislerin üreteceği ürünler ne
deni ile daha az dışalım yapacaktık, bunlar gerçek
leşmedi. Bu tesisler zamanında devreye girmiş olsay
dı, işsizlik sorunumuz bugün daha hafif olurdu ve 
nihayet bu tesislerin zamanında devreye girmiş olma
sı halinde enflasyon hızı da bu düzeyde olmayabilir
di. 

Neden enflasyon hızı bü düzeyde olmayabilirdi? 
Bu iki nedene bağlanabilir. Eğer yatırımlar zamanın
da bitip üretime geçmiş olsaydı, en azından arz açı
sından bugün daha çok üretimle karşıkarşıya bulu
nurduk. Ondan da daha önemlisi, özellikle hızlı fiyat 
artışı döneminden yıllarca yatırım yapılıyor, değişik 
alanlarda çok yaygın şekilde yatırım yapılıyor; fakat 
bunlar bitirilip tesisler devreye girmediği için bunlar
dan üretim sağlanamıyor. Bu suretle yatırım harca
maları ister istemez bu şekildeki harcamalar ve bu 
dönemdeki harcamalar bir ölçüde enflasyona yol açı
yor. 

Bu geçmiş dönemden özel kesimin yatırım tah
minlerini aştığı söylenince zannediyorum bu şekilden 
yatırımların yapısına inmek gerekir. Örneğin tarım 
kesiminde özel sektörün yatırım tahminlerini aşmış 
olması veya daha fazla yatırım yapmış olması planın 
hedeflerini gerçekleştirmeye yetmez. Çünkü yapısına 
baktığımız zaman tarım kesiminde özel sektörün yap
tığı yatırım büyük ölçüde traktördür, biçerdöğerdir 
ve diğer makine ve teçhizattır. Tarım yatırımları ba
kımından önemli olan ve üretime doğrudan katkısı 
olan sulama yatırımlarının büyük bir bölümü aşağı 
yukarı hepsi kamu yatırımlarıdır. Özelin daha fazla 
yapmış olması, Planın sulama hedeflerine ulaşmayı 
sağlamamıştır ve tarımda üretim hedeflerinin gerişin
de kalınmasını önleyememiştir. 

Aynı şekilde tahminleri çok aşan bir alanda ulaş
tırma kesimidir; ulaştırma kesiminde de yatınmia-

i rın yapısı farklı. Özel kesim yatırımları büyük ölçüde 
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kamyon, otobüs üstyapı şeklindedir. İstediğiniz kadar 
ulaştırma alamnda özel kesimin yatırımlarını özendi
relim ve artıralım yol sorununu çözümleyemezsiniz, 
demiryolu sorununu çözümleyemezsiniz, havaalam 
sorununu çözümleyemezsiniz ve diğer altyapı darbo
ğazlarını çözümleyemezsiniz. Bunların kamu eliyle ve 
kamu tarafından yapılması zorunludur, kaçınılmaz
dır. Bu nedenle yatırımların yapısına girmeden yatı
rımların özelliğine bakmadan yalnızca toplam yatırım
lara bakmak, hatta sektörel olarak toplam yatırımla
ra bakmak zannediyorum Türkiye'de bir gerçek bir 
değerlendirme yapmamıza olanak sağlar. 

Ayrıca, Türkiye'nin özelliğinden gelen kamu ya
tırımları politikası ve uygulaması vardır. Savunma ala
nındaki yatırımları ister istemez kamu yapmak duru
mundadır. Geri kalmış yörelerde - çok sayın üyelerin 
haklı olarak değindiği geri kalmış yörelere - yatırım
ların götürülmesi büyük ölçüde kamu eliyle olmak 
durumundadır ve kamu eliyle gitmektedir. Türkiye' 
den büyük yatırım isteyen çoğunlukla başlangıcında 
riskli olan aramalları ve yatırım malları alamnda ge
nellikle ister istemez kamu kesimi yatırım yapmak du
rumundadır. Bugün Türkiye'de büyük bir demir - çe
lik fabrikasının bedeli 30 - 40 milyar liraya çıkma 
noktasına gelmiştir. 30 - 40 milyarı Türkiye'de kamu 
olmadan (Zannediyorum sayın Adalet Partisi üyeleri 
de kabul edeceklerdir.) 30 - 40 milyarlık bir proje
nin yatırımını kamu dışında gerçekleştirebilme olana
ğı yoktur. 

Kaldı ki, ben bunları özel kesime önem vermiyo
ruz, verilmedi anlamında söylemiyorum, gerçeklerin 
anlaşılması bakımından bunları ortaya koyuyorum, 
yoksa Planda özel kesimin yatırımları gerçekçi bir bi
çimde tahmin edilmiştir ve özel kesimin Plan hedef
leri doğrultusunda yapacağı yatırımların daha da 
özendirilmesi için, teşvik edilmesi için gerekli önlem
ler Planda da vardır, yıllık programda da bu konuda 
gerektiğinde önlemler alınacaktır. 

Yine bu eleştirilerin bir parçası olarak Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri üzerinde duruldu. Bunların verim
siz, israfil ve zarar eden kurumlar olduğuna değinildi: 

Sayın üyeler, 
Bunlar doğrudur; ama bunların sorumlusu bu 

kuruluşlar değildir. Eğer bu kuruluşlarda israf var
sa, bu kuruluşlar verimsiz çalışıyorlarsa, ki doğrudur, 
bunun temel nedeni siyasal iktidarlarda yatmaktadır. 
Bü kurumlar bağımsız değildir, bu kurumlar siyasal 
organların ve siyasal iktidarların yine bir fark yap
madan, geçmişi eleştirmeden söylüyorum; hep birlikte 

kabul etmek zorundayız ki, bu kurumların bu hale 
gelmesinin sorumlusu siyasal iktidarlardır. 

Çünkü, beğensek de, beğenmesek de Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal yaşamında vazgeçilmeyen ve kolay 
kolay da vazgeçilemeyecek olan kurumlardır; fakat 
ülkedeki bozuk ekonomik ve sosyal düzenin ve yapı
nın yükünü etkin biçimde sorunları çözülemeyen bu 
kurumlar taşımaktadır ve bu kurumlar taşımıştır. Bun
ları eleştirerek, bunların kötü olduğunu söylemek zan
nediyorum soruna çözüm getirmez. Hangi siyasal 
partiden olursak olalım bunların etkinliği az olur, çok 
olur, fakat bunlar mutlaka Türk ekonomik ve sosyal 
hayatında geçmişte olduğu gibi, gelecekte de olacak
lardır, fakat bunları etkin ve verimli çalıştırmanın 
yollarını bulmalıyız, bunun için de gerekli çabaları 
göstermek zorundayız. 

Sayın Yırcalı, çok yararlandığım konuşmalarında 
1920'lerden başlayarak ekonomik ve sosyal politika
ları değerlendirdi. Bu konuya bir başka açıdan Sa
yın Gündoğan da değindi ve 1920'lerden başlayarak 
Türkiye'deki ekonomik ve sosyal politikaların bir de
ğerlendirmesini yaptılar. Ben ayrıntılarına girmeden 
birkaç noktasına değinmek istiyorum : 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye'de. 
1923'te liberal bir ekonomi politika izlendi ve o za
manki politikanın temel yönü, yabancıların gitmesi 
ve yerine Türk, ulusal özel kesimin konulmasıyla Tür
kiye'nin kalkınmasını gerçekleştirmekti; fakat 1930' 
lara gelindiğinde ki, buna Sayın Yırcalı'da değindi, 
Sayın Gündoğan daha ayrıntılı değindi, çözülemeyen 
sorunlar, düşük kalkınma hızı ve halk kesiminin bir 
bölümündeki, özellikle düşük gelir grupundaki umut
suzluk o dönemin yöneticilerini politikalarını yeniden 
gözden geçirmek zorunda bırakmıştır. İşte bütün bun
ların sonucudur ki, 1930'lardan Devletin ekonomik 
yaşama girişimci olarak katılması zorunluluğu orta
ya çıkmıştır, (Ki, buna Sayın Üstünel de değindi) ve 
bunun sonucu olarak da 1933 yılında Birinci Sanayi 
Planı, 1938 - 1939 yılında hazırlanıp İkinci Dünya 
Savaşı nedeniyle uygulanamayan İkinci Sanayi Plam 
hazırlandı. Tabii bunlara bugünkü anlamda plan de
mek güçtür, fakat tek sektörü amaçlayan, o sektörde
ki gelişmeleri hedef alan bir sektörel plan olarak Türk 
ekonomik ve sosyal yaşamında önemli yeri olan gi
rişimlerdi. 

Daha sonra Sayın Yırcalı 1950'lerdeki ekonomik 
ve sosyal alandaki yatırımlardan söz etti. Aslında 
Sayın Yırcalı'nın bunları söyledikten sonra kamuyu 
ve kamu girişimciliğini eleştirmesini îzin verirlerse 
oldukça yadırgadım^ 

— M9 — 
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Çünkü, kendi anlattıklarından sorunların ve bu
nalımların arttığı ya da bilinçli ve belirli hedeflere 
yönelik yatırımları gerçekleştirme gerektiği zaman, ka
muya ağırlık vermenin zorunluluğu ortaya çıkıyor. 
1930'ların deneyi bunu göstermiştir. Yine kendi ifa
delerinde belirttikleri gibi, 1950 yılından başlayarak 
kamunun bazı alanlarda yatırımlar yaptığını söyle
diler ve söyledikleri tüm yatırımlar kamu tarafından 
gerçekleştirilen yatırımlardır. Bu nedenle, kendi an
lattıklarından da kamunun Türk ekonomik ve sosyal 
hayatındaki önemi açıklıkla ortaya çıktı. 

Kaldı ki, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
bu Planda özel kesime önem verilmediği şeklindeki 
yargılar da gerçeklere uymamaktadır, doğru değildir 
ve özel kesim yatırımları gerçekçi bir biçimde, geçmiş 
yılların uygulamaları dikkate alınarak tahmin edil
meye çalışılmıştır. 

Ancak, biraz önce de belirttiğim gibi, belirli alan
lardaki hedeflere ulaşabilmek için kamuya emredici 
yatırım hedefleri vermek zorunlu olmaktadır. Plan 
doğrultusunda, Plan ilkeleri çerçevesinde özel kesi
min daha fazla yatırım yapmasım engelleyen hiçbir 
önlem, hiçbir politika, hiçbir ilke de Planda yoktur 
ve yıllık programlarda da olmayacaktır. 

Bu değerlendirme de gösteriyor ki, Planda belirli 
alandaki kamu yatırımlarım düşürmek özelin bunu 
gerçekleştireceği sonucunu doğurmaz. Bu olsa olsa o 
yatırımlardan vazgeçmek sonucunu doğurur. Çünkü, 
demin de arz etmeye çalıştığım gibi, kamunun birçok 
alandaki yatırımlarının, özel kesimce bizim bugünkü 
yönetim sistemimizde ikame edilmesi söz konusu de
ğildir. 

Bütün bunlar bir yana, Sayın Karavelioğlu buna 
çok ayrıntılı bir biçimde değindi. Bugün önümüzde 
olan Plan taslağı, aslında bu tip tartışmaların çok 
daha fazla yapılmasına olanak vermeyecek kadar da 
geçmişin yükünü taşıyan bir plandır. Bunu Sayın Ka
ravelioğlu rakamlara inerek ayrıntılı bir biçimde orta
ya koydular. 

Örneğin; yalnızca kamu kesiminin, geçmişten ka
lan yatırım stokunun bugünkü değeri 920 milyar 600 
milyon Türk lirasıdır. Bunların, (Hiçbir yeni işe baş
lamazsanız bile) Dördüncü Beş Yıllık Plana getirece
ği yük 770 milyar Türk lirasıdır. Çünkü, bunların 
hepsi de Dördüncü Beş Yıllık Planda bitmeyecektir. 
«Dördüncü Planda kamu yatırımlarına çok önem ver
diniz, çok büyük ağırlık verdiniz» denildiği zaman, 
tablolara bakarsak, Dördüncü Planda kamu için ön
görülen toplam yatırım miktarı da 898 milyar Türk | 
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lirasıdır. Aslında, Planın nasıl bir güçlük içinde, yani 
geçmişte başlayıp bitirilemeyen, yaygmlaştırılan ve 
yığılan yatırım stokları karşısında nasıl bir güçlük için
de hazırlanmakta olduğunu açıkça ortaya koymakta
dır. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Bazı sayın üyeler, yine özellikle Sayın Dalokay, 

Sayın Yırcalı ve Sayın Karaağaçlıoğlu, 1978 yılının 
eleştirisini yaptılar. Aslında ben 1978 yılının değerlen
dirmesine girmek niyetinde de değildim, amacında da 
değildim. Ancak bazı üye arkadaşlar ısrarla 10 aydır 
işbaşında olan ve hangi koşullarla görev aldığı her
kesçe bilinmesi gereken Hükümeti bu açıdan eleştir
diler. Bunların bir kısmına Sayın Üstünel aslında ay
rıntılara girerek değindi. Ben de birkaç konuya izni
nizle değinmek istiyorum. 

Hükümetimiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en 
ağır ekonomik ve sosyal bunalım aşamasında işbaşı
na geldi. Bu ağır sorunları çözme ve bunalımlardan 
çıkarak esenliğe çıkma sorumluluğu ile bu Hükümet 
görev aldı. Aslında yüzeysel ve görüntü gibi görü
nen etkenleri bir yana bırakırsak, bu iktidarın, bu 
Hükümetin oluşmasının temelinde bu bunalım yatmak
tadır. Bunları bir yana bırakıp, büyük sorunları çö
zümlemek sorumluluğuyla karşı karşıya olan Hükü
meti bu açıdan eleştirmek en azından haksızlık olur. 

1978 yılına kadar hatta tarımsal ürün dışsatımın
da olduğu gibi bazen 1978 yılındaki olumlu şeylere 
de sahip çıkıp, olumsuzları bu Hükümete yüklemek, 
Plan görüşmelerinde olmaması gereken bir yöntemdir 
ve bu kadar üzerinde durulmaması gerekirdi. Çünkü 
konjonktürel sorunlar bir yana, bugünkü ekonomik 
ve sosyal bunalımın ve giderek siyasal bunalıma yol 
açan sorunların temelinde geçmiş yılların ihmalleri ol
duğunu, gerekli yapısal değişmeler sağlanamadığı için 
bazı alanlarda darboğazlar çıktığını hep birlikte ka
bul etmek zorundayız. 

Tekrar ediyorum; ben bunları şu veya bu kişiyi, 
şu veya bu iktidarı eleştirmek için değil; ama Türki
ye'nin bugün saptamamız gereken bir gerçeği olarak 
belirtmek istiyorum. 

Dış ticaretin düzeyi ve yapısı açıklıkla önümüzde 
iken ve 1978 yılı başında hangi dış ekonomik ortamda 
göreve geldiğimiz açıkça ortada iken, işte «Şu kadar 
dış yardım buldunuz, şu kadar bulamadınız, borçları 
ne yaptınız?..» eleştirisi en azından haksızlıktır. Çün
kü, bir ülkenin sanayileşmesini ve gelişmişlik düzeyim 
en iyi gösteren, en iyi ortaya koyan göstergelerden 
biri de dış ticaretin yapısıdır. Türkiye'de üç plan do-
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neminde yıllarca gösterilen çabalara karşın bugün dış 
ticaret bakımından karşımızda olan durum şudur : 

tki milyara zorla ulaşan bir dışsatım, beş altı mil
yar dolayında bir dışalım yapısı, açık veren bir tu
rizm kesimi, geçmiş yıllarda arttığı sürece bize sorun
larımızı bir süre için unutturan işçi gelirleri; (ama 
son yıllarda azalmaya başlayınca bunun da kaygusu 
başladı.) dışa bağımlı, şu anlamda dışa bağımlı; ku
ruldukça hammaddesi bakımdan dışa bağımlı bir sa
nayinin gereksinim duyduğu büyük ölçüdeki hammad
deler, makine teçhizat ithalatı ve bunların oluşturdu
ğu dış ticaret yapısı... 

Böyle bir dış ticaret yapısını herhalde 10 aylık bir 
hükümetin değiştirmesi beklenemezdi; fakat bu Hü
kümet, gösterdiği çaba ile (Ki, Sayın Üstünel değindi. 
Önemli olan eldeki stoklar değil, onların satılması
dır.) 1978 yılının 10 ayında, dışsatımda geçmiş yılın 
10 ayına göre % 25 bir artış sağlanmıştır. Bir yılda 
% 25 artış, büyük bir artıştır. Hâlâ bunu yeterli gör
meyip, «Siz 2,3 milyar dolar ihracat tahmin ettiniz, 
bu 2,3 olmayacaktır.» deniyor. Bununla nereye ula
şılmak isteniyor tahmin etmek güç. 2,3 olmaz da 2,2 
olur; ama bu yıl dışsatım konusunda gösterilen çaba
nın büyük olduğunu belirtmek lazımdır. 

Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, dış ticaretin 
bugünkü yapısı dış ticaret sorunumuzun kısa süre 
içinde çözümlenmesini olanaksız kılar. İşsizlik konu
su aynı durumda, enflasyon durumu aynı durumda, 
bitmeyen yatırımlar öyle, enerji öyle. Altyapı yeter
sizliği öyle bir noktaya gelmiştir ki, bazen elimizde 
sınırlı olan stokları satabilmek için bile liman yeter
sizliği ortaya çıkıyor, demiryolu yetersizliği ortaya 
çıkıyor, zaman zaman hatta karayolu yetersizliği or
taya çıktı. Bugünkü bu düşük dışsatımı gerçekleştir
mek için bile. 

Enerji konusu, ki artık ben ayrıntılarına girmeyi 
gereksiz buluyorum, Türkiye'de bu kadar büyük sı
kıntılara karşın büyük paralar harcanarak gerçekleş
tirilen sanayi yatırımlarını işletemez hale gelmişiz. 
5 milyar liranın üzerinde harcanarak Seydişehir Alü
minyum Tesisi kurulmuştur, borçla kurulmuştur, borç
ları ödenmektedir; fakat elektrik yetersizliği nedeniyle, 
fabrikanın yarı kapasitesi 1977 yılından beri durdurul
muştur, daha bir süre de durdurulma zorunda kala
caktır, 

İşte bütün bu konular ve sorunlar ortada iken, 
zannediyorum; «Sen yaptın, ben yapmadım, on ayda 
ne yaptınız?» şeklindeki eleştirilerin haklı olacağım 
kabul edemiyorum ve hangi partiden olursak ola
lım, «Şu yapmadı, şu yaptı» yi bir yana bırakalım ve 

bugün güç ve bunalımlı bir noktada olduğumuzu hep 
birlikte kabul edelim. Bunları bir eleştiri konusu ola
rak bir yana bırakalım, ama Türkiye'nin gerçekleri 
bu noktadadır, bunu aşmak için elbirliğiyle gerekli 
çabayı göstermemiz gerekir. 

Bu konular ve sorunlar ortada iken, Türkiye'de 
bir basit kulübe yapabilmek için bile on aydan fazla 
bir süre gerekiyor iken, bunu bir yana bırakıp on ay
lık Hükümeti bütün bu sorunlardan dolayı suçlamak, 
konuşmamın başında da söylediğim gibi en azından 
haksizlik olur. 

Dış borçlanma konusu üzerinde duruldu. 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Aslında, dış borcun miktarı, dış borçlanma eleştiri 
konusu yapılmıyor. Türkiye, geçmişte borçlanmıştır, 
önümüzdeki dönemde de borçlanmak zorundadır. 
Önemli olan, borcun miktarı değil, eleştiri konusu ya
pılan o değil. Eleştiri konusu yapılan borcun yapısı
dır. Eğer ne zaman, ne şekilde, ne ile ödeneceği sap
tamadan milyarlarca dolarlık borç alınırsa ve onlar 
ödenemez hale gelirse, işte o zaman bugün karşılaş
tığımız bunalım ortaya çıkar. Bizim eleştiri konusu 
yaptığımız, geleceği düşünmeden, bu borçların nasıl 
ödeneceğini düşünmeden bir yanlış borçlanma poli
tikasına gidilmesidir. Yoksa borçların miktarı eleş
tiri konusu yapılmamıştır. Önemli olan, bunun için
deki kısa dönemli borçların miktarıdır. Bunun için iz
ninizle bir tek rakam vererek neden konunun çarptı
rılmış olduğunu ve sorun haline geldiğini göstermek 
istiyorum : 

1974 yılında bizim toplam dış borç miktarımız 
içinde kısa vadeli borçların miktarı 229 milyon do
lardı. 1977 yılı sonunda bu miktar 6 milyar doları aş
mıştır. 229 milyarlık bir kısa dönemli borçlardan 6 
milyar dolara çıktığınız zaman ve 1977'de, 1978'de 
5 milyar doların üzerinde borç ödemeyi taahhüt et
menize karşın bunu nasıl ödeyeceğimizin hesabım yap
mazsak, o zaman bu sorun ortaya çıkıyor. Bizim daha 
çok üzerinde durduğumuz konu budur; yoksa Tür
kiye elbette ki, borçlanacaktır; dün de borçlanmıştır, 
önümüzdeki dönemde de borçlanmak durumunda
dır, 

Sayın Yırcalı, konuşmalarında, «Tarımın milli ge
lir içindeki payı azaltılıyor, sanayide Devletin desteği 
yükseltiliyor, bu nasıl izah edilir?» diye bir soru yö
nelttiler. 

Aslında, milli gelir içinden tarımın payının azal
ması, tarıma önem verip vermemekle ilgili, değildir. 
Söz konusu olan, tartışılan orandır. Miktarla ilgüi 
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değildir. Yoksa, 1983'de daha büyüyen bir tarım sek
törü, üretimi artan bir tarım sektörü, hem Türkiye' 
nin o dönemdeki nüfusunu daha çok besleyecek, hem 
de dışsatıma daha çok katkıda bulunacaktır; ama eğer 
bir ekonomi bir ülke hızlı kalkınmak zorundaysa, bu 
her sektörün eşit şekilde kalkınmasıyla gerçekleşemez. 
Dünyanın hangi ekonomisine bakarsak bakalım görü
rüz ki, tarım sektörü uzun bir dönem için ortalama 
yüzde 4 ile 5 dolayında gelişir. Bunun aksine örnek 
yok. Bir yılda, iki yılda yüzde 10 - 15 olursunuz; 
ama uzun bir dönem alındığı zaman, tarım yapısı ge
reği ortalama yüzde 4 - 5 dolayında gelişir. 

Eğer ekonominizi daha hızlı geliştirmek zorunday
sanız, o zaman tarım dışındaki bazı sektörlerin daha 
hızlı gelişmesi gerekir. O da, sanayi sektörüdür ve sa
nayi sektörü hızlı geliştiği için (Aslında gelişmenin 
ve kalkınmanın tanımı da budur) zaman için de, mil
li gelir için de tarımın payı düşer, sanayinin payı yük
selir. Bunun için uzun uzun inceleme yapmaya da 
gerek yok. Bugün gelişmiş hangi ülkeye bakarsak 
bakalım, Amerika'sından Japonya'sına kadar, genellik
le bir gelişmiş ülkenin hangi sistemde olursa olsun bir 
yapısı var. Tarımın payı yüzde 4'le 10 arasında de
ğişir. Bu demek değildir ki, bu ülkelerde tarım yok
tur. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada halen en 
büyük tarım ihracatçısı ülkelerden birisidir; fakat bu
na karşın milli gelir içindeki payı yüzde 10'un dola
yındadır. Bunun miktarla bir ilgisi yoktur. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkesine baktığımız zaman, bun
ların tarımının, milli gelir içindeki payı da yüzde 4'le 
10 arasında değişir. Sanayi yüzde 40 dolayındadır, 
hizmetler yüzde 50 dolayındadır. 

Onun için, milli gelir içinde tarımın payının dü
şürülmesi, tarıma önem verip vermemekle ilgili değil
dir; doğrudan doğruya, sanayinin daha hızlı gelişme
sinin bir sonucu olarak milli gelir içinde sanayinin 
payının artmasıdır. 

Aslında, Dördüncü Beş Yıllık Planda tarım için 
geçmiş planların oldukça üstünde bir hedef öngörül
müştür. Geçmiş yıllardaki tarım kesimi için öngörü
len ve gerçekleşen hedeflere karşılık, bu planda he
def olarak, tarım için daha büyük sayı öngörülmüş
tür ve yüzde 4 dolayında olan geçmiş yıllardaki ta
rım hedefine ve 4'ün altındaki gerçekleşmelere karşı
lık, huzurunuzda bulunan Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında tarım kesimi için öngörülen gelişme 
hızı yüzde 5,5 dolayındadır. Bu yüksek bir rakamdır. 
Bunun için gerekli yatırımlar, gerekli girdiler Planda 
öngörülmüştür ve bunun gerçekleşmesi halinde zan-

J nediyorum Türk tarımı oldukça önemli bir aşama ya
pacaktır. 

i Kaldı ki, tarım üretimine etki eden, yalnızca tarı
mın yatırımı da değildir. Onun için, yalnızca tarım 

J kesiminin yatırımına bakarak tarım kesimindeki he
defin gerçekleşmeyeceğini söylemek doğru olmaz. 
Çünkü, tarımda aslında onlardan çok daha önemli 
olan hiç değilse, onun kadar önemli olan, sulama ya
tırımları yanında girdilerdir. Gübreden başlayarak, ta-

I rımsal ilaç hammaddelerine kadar uzanan girdilerdir 
ve bunlarda, yatırımlar içinde yer almaz. Yatırımlar 

I içinde yer alan ve tarım kesiminin üretimini doğru
dan ilgilendiren en önemli faktör, sulama yatırımları-

I dır. Sulama yatırımlarına da, Planda oldukça önemli 
yer verilmiştir. 

Yine Sayın Yırcalı konuşmalarında, «Halk girişim
ciliğinin ne olduğu belli değildir» dediler. Aslında 
planda bunun ne olduğu son derece açıklıkla or-

I taya konulmuştur. Halk girişimciliğinin ne olduğu 
Planın 569 ncu ve 571 nci sayfalarında açıklıkla or
taya konuyor; yaygın halk girişimciliğinin kaynağı
nı küçük* tasarruf sahipleri, çalışanlar ve onların 
örgütleri, yurt dışında çalışanlar, işçiler, kooperatif
ler ve onların üst örgütleri oluşturacaktır. 

Aslında burada da yanlış bir eleştiri içindeyiz. 
Çünkü hepimiz biliyoruz ki, bugün Anadolu'nun her 
tarafında, yurt dışındaki işçilerde önemli bir tasar
ruf istemi var ve bu tasarrufları yatırımlara dönüş
türme eğilimi var. Biz Hükümet olarak bu planda 
bunlara yön vermeye, bunlara destek olmaya çalı
şıyoruz. Çünkü, bunlar yıllarca projelerini hazır
layacak yer bulamamışlardır; proje hazırladıklarında 
kredi alacak yer bulamamışlardır; kredi buldukların
da kendilerine yol gösterecek, öncü olacak kimse 
bulamamışlardır. Bu planda yapılmak istenen ve ya
pılan, Türkiye'de kendiliğinden oluşan bu girişimi 
sağlıklı ve belirli bir politika çerçevesinde yönlen
dirmektir ve planda da halk girişimciliğinin ne ol
duğu açıklıkla demin sözünü ettiğim 569 ve 571 nci 
sayfalarında ortaya konuluyor. 

Yine Sayın Yırcalı, «Plan, açık finansmanı ön-
j görmektedir., Sonunda enflasyon 5 katına çıkacak

tır.» dediler. Ki, Sayın Cantürk bunu konuşma
larında açıklıkla belirttiler; hiçbir plan hiç değilse 
plan olarak açık finansmanı" öngörmez. Bu, plan
lama tekniğine aykırıdır. Planda, dengelerin nasıl 
kurulduğu, yatırımların nereden karşılanacağı, fi
nansmanın nereden geleceği açıklıkla bellidir. Plan-

I da, bir planın enflasyon öngörmesi söz konusu de-
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ğildir. Çünkü plandaki harcama ve .kaynak denge-
-leri tutarlı bir biçimde kurulur ve bu planın teknik 
olarak vazgeçilmez bir gereğidir, ve planda öngörü
len veya planda açık olduğu tahmin edilen miktar 
da çok düşüktür. O yıllarda Türkiye'nin milli geliri 
ve o yıllarda Türkiye bütçesinin ulaşacağı düzey dik
kate alındığında son derece düşük bir rakamdır. 
Bu nedenle Sayın Cantürk'ün de konuşmasında be
lirttikleri gibi planda herhangi bir şekilde bir enflas
yonun öngörülmesi söz konusu değildir. 

Yine Sayın Yırcalı konuşmalarında (ki, Sayın Da-
lokay da buna değindi) kooperatifçilik anlayışını 
eleştirdi. Aslında planda ve bu plana esas olan stra
tejide ne şekilde bir kooperatifçilik öngörüldüğü açık
lıkla yazılmıştır. Planda öngörülen kooperatifçiliğin 
demokratik ve gönüllü katılma esasına dayanan bir 
model olduğu çok yerde belirtilmiştir. Ki, bunu 
bazı Cumhuriyet Halk Partili üyeler bu yönünü eleş
tiri konusu yaptılar ve hiç değilse toprak reformu 
sırasında devletin toprak verdiği kişilerin koopera
tifçilik ilkesinin esas olmasını ileri sürdüler. Onun 
için, Sayın Dalokay'm ve Sayın Yırcalı'nın ileri 
sürdüğü bir kooperatifçilik anlayışı ne planda ve ne 
de stratejide belirtilmemiştir, açıklıkla demokratik, 
gönüllük katılma esasına dayanan bir kooperatifçi
lik olduğu gerek stratejide, gerek planda açıklıkla 
belirtilmiştir.! 

Sayın Kafaoğlu'nun konuşmasını ilgi ile dinle
dim; Plan stratejisinin açık politika tercihleri yerine, 
envanter niteliği ağır bir belge olduğunu belirttiler. 
Aslında geçmiş döneme ait değerlendirme ve durum 
saptaması kısa tutulmaya çalışılmıştır; ancak ileriye 
"yönelik hedef ve ilkeleri ortaya koymadan önce bir 
saptama yapmak zorunluluğu da açıktır. İçinde bu
lunduğumuz sorunların büyüklüğü bu tip bir durum 
saptanmasını zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra stra
tejide belirtilen hedefler açıktır. Kurallar açıklıkla 
belirtilmiştir. Bunlar çok uyumlu bir biçimde or
taya konulmuştur. Aym şekilde ekonomik ve sosyal 
hedefler, _ politikalar birbirine uyumlu bir biçimde or
taya konulmuştur; fakat aslında, politika tercihleri; 
«Açık değil» deniyorsa da, dikkatle bakıldığında, 
gerek Planın kendisinde, «Politikalar ve İlkeler» 
kısmında her konuyla ilgili politika bir planda yer 
alabilecek kadar açıklıkla ortaya konulmuştur. An
cak, takdir edilir ki; bir planda daha fazla ayrıntıya 
girip bu tercihlerin yapılması sakıncalıdır. Bunların 
yıllık programda yapılması daha doğaldır. Planda 
bunların ilkeleri ortaya konulmuştur. 

- «Öz yeterlilikten: ne anlaşdması gerektiği açık de
ğil» diye Sayın Kafaoğlu konuşmalarında belirttiler.; 
Aslında öz yeterlikten söylenmek istenen, her halde 
Sayın Kafaoğlu da takdir ederler ki, kendi kendi
ne yeten kapalı bir ekonomi, her şeyini kendisi üre
ten kendisi kullanan bir ekonomi kastedilmiyor; ama 
öz yeterliliğin artırılmasını bu ilke çerçevesinde değer
lendirmek gerekir. Açıklıkla söylenmek istenen bu
dur. Türkiye'nin daha az dışa bağımlı olması esas
tır. Bu elbette ki, düşük bir ithalat, düşük bir ih
racat demek değildir. Türkiye'nin çok daha yüksek 
bir dışalım ve dışsatımda bir dengeye gelmesi anla
mındadır bu öz yeterlilik; çünkü bugün bizim dış
satımımıza baktığımızda zannediyorum, dünyanın 
hiçbir ülkesiyle karşılaştırılamayacak kadar düşük
tür. Birey başına geliri bin dolar dolayında olan, 
nüfusu 45 milyon dolayında olan, bugünkü sanayi
leşme düzeyine gelmiş dünyamn hiçbir ülkesinde bu 
kadar düşük bir dışsatım yoktur. Onun için gerek 
stratejide gerek planda önümüzdeki dönemde dö
viz kazandırıcı dışsatım ve diğer kalemlere ağırlık 
verilmesi özenle ortaya konmuştur. Söylenmek iste
nen budur. Daha yüksek bir dış ticaret düzeyinde 
öz yeterliliğin sağlanmasıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu konusu üzerinde 
duruldu. Sayın Kafaoğlu «Sanayileşmemizi engelle
meden üye olmanın yolu aranmalıdır» dediler. Tü
müyle katılıyoruz ve şuna inanıyoruz ki; Türkiye 
sanayileşmesini gerçekleştirmeden, ileri bir sanayi 
toplumu haline gelemeden bu topluluğa üye olamaz^ 
bu topluluğa üye olduğu zaman da bu topluluğun 
üyeliğinden gerekli yararı sağlayamaz. 

Gerek Üçüncü Plamn hedeflerinde amaç Türki
ye'nin bir an önce bu toplumun yarışabilir, ortak 
bir üyesi haline gelebilmektir. Bu duruma gelme
den Türkiye'nin tam üyeliğinin zannediyorum, ya
ratacağı sakıncalar açık ve biz Hükümet olarak as
lında Avrupa Ekonomik Topluluğu konusunda (Ki, 
Sayın Yüce de konuşmalarının sonunda belirttiler) 
zannediyorum açıklıkla politikamızı ortaya koyduk, 
kendilerine söyledik. Biz önyargılı değiliz. Türki
ye'nin, Türk Ulusunun yararının gerektirdiği önlem
leri alacağız. Ancak, tam üyeliği gözönünde ve 
uzak tutmayarak politikamızı geliştireceğiz. Türki
ye'nin tam üye durumuna gelmesi yalnızca Türki
ye'nin göstereceği çabalarla gerçekleşemez. Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun da bu konuda yapması ge
reken, göstermesi . gereken çabalar vardır. Bunları 
önümüzdeki dönemde görmeden bugünden peşim 
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olarak bir şey söylemek istemiyoruz; fakat geçmiş
teki uygulamanın bu konuda zannediyorum bazı sa
kıncaları ve olumsuz yönleri ortaya çıktı. 

Ben, Sayın Kafaoğlu'nun belki bir noktasını yan
lış anladım veya doğru anladımsa, katılmıyorum. 

Türkiye'den çıkışlı tüm sanayi ürünlerine (Doğru
dur) Avrupa Ekonomik Topluluğu gümrüklerini sı
fıra indirmiştir. Ancak, Türkiye herhangi bir 
alanda belirli bir düzeye gelip, dışsatım yapacak nok
taya geldiğinde de gümrükler ötesinde miktar kısıt-
lamalarıyla karşı karşıya gelebilmektedir. Bu en 
son pamuk ipliği örneğinde ortaya çıktı. Türkiye'nin 
bungünkü güç koşullarına karşın en ümit verici bir 
alam olan pamuk ipliği ve dokuma sanayii alanın
da Avrupa Ekonomik Topluluğunun veya bazı üye
lerinin yaptığı kısıtlama zannediyorum haklı görüle
cek bir uygulama değildir. 

Sayın Kafaoğlu, «Tasarruf hedeflerine ulaşılması 
güçtür.» dediler. «Kamu gelirlerini bu denli artırma 
güçtür.» dediler. 

Aslında eğer bunlar kolay olsaydı plan yapma
ya gerek kalmazdı. Planlı bir ekonomi ile plansız 
bir ekonominin belki de en önemli farklarından bir 
tanesi, birinin ülkenin tüm kaynaklarını gözönün-
de tutarak ve özellikle bizim rejimimizde, hür de
mokratik rejim içinde ulaşılabilir hedefler saptamak
tır. 

Elbette ki, gerek tasarruf hedefleri, gerek gelir 
hedefleri kendi haline bırakıldığı zaman ulaşılacak 
hedefler değildir. Bunlar güçtür; fakat ulaşılamaya
cak hedefler değildir. Zannediyorum, planın tanı
mı da bu güç, ama gerçekçi olan hedeflere ulaşma
nın yollarım, yöntemlerini sağlamaktır. Bu Plan
da da bunun araçları, ilkeleri açıklıkla ortaya ko
nulmuştur. 

Sayın Karavelioğlu çoğunlukla katıldığım eleşti
rilerde bulundular ve özellikle bu Planın geçmişle bağ
lantısını (Ki, ben de biraz önce bir miktar değin
meye çalıştım) örnekler vererek ortaya koydular. 

Aslnıda bir plana gerçek tercihleri yansıtabilmek, 
kaynak dağılımında somutlaşmaktadır ve kaynak da
ğılımı bakımından da biraz önce verdiğim rakamlar
dan da ortaya çıktığı gibi, bu Plan büyük ölçüde 
geçmiş dönemden devralınan yatırımları gerçekleştir
mek durumundadır. Ancak, bununla şu yanlış iz
lenimin de çıkarılmaması gerekir. (Ki, Sayın Unsal 
değindi) «Bir planın tüm yatırımlarının o plan dö
neminde bitmesi gerekiyor.» diye yanlış bir sonuç 
da çıkarılmaması gerekir. Elbette ki, bir plan dö-
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I neminde başlayan bir yatırım gerektiğinde 10 yıl, 15 
yıl da sürebilir; ama benim burada değinmek istedi
ğim bunun son yıllarda artmış olmasıdır, özellikle 

I son yıllarda olması gerekenden çok fazla miktarda 
yatırıma başlanıştır, para harcaması yapılmıştır ve bu 

I paralar belirli bir yerde yatmaktadır; gerekenin öte
sinde bir yığılma olmuştur. Yoksa, elbette ki, bir 
plan döneminde başlayan tüm yatırımların 5 yılda 

I bitmesi söz konusu değildir. Bazılarının 7 yıl, 8 yıl 
uzaması gayet doğaldır. 

Sayın Karavelioğlu, istihdam sorununa değindi. 
Çok önemli bir konu. Bugünün de, yarının da ve 

I daha uzun bir sürenin de önemli sorunlarından bir 
tanesi. 

I Planda açıklıkla şu ilke belirtilmiştir: 
Eğer bir alanda modern bir teknoloji kullanılma

sı söz konusu ise, o modem teknoloji mutlaka kul
lanılmalıdır. O, sermaye yoğunsa da kullanılmalı-

J dır; fakat bunun yanında, Türkiye'nin çok önemli 
olan istihdam sorununun ağırlaşmaması ve çözümle-

I nebilmesi için de, planda da belirtildiği gibi, bazı 
özel istihdam kalkınma projelerinin uygulamaya ko
nulması zorunlu olmaktadır ve olabilecektir. Bunun 

I yanında, yapısı icabı emek yoğunu olan sanayiler 
vardır, bunlara da planda gerekli ağırlık verilmek
tedir, 

I Şunu açıklıkla belirtmek gerekir ki, aslında 
emek - yoğunu, sermaye - yoğunu seçimi de söz 

I konusu değildir. Çünkü, bizi bu sonuçtan sanayile-
şip sanayileşmemek noktasına kadar götürebilir, hat-

I ta daha da ileri gidilerek belirli sanayileri kurup kur
mama noktasına bizi götürebilir (ki, Sayın Karaveli-

I oğlu böyle bir şey söylemedi. O onlamda söylemi
yorum; fakat bu çok tartışılan bir konu). 

Eğer bir sanayii kurmaya karar verirseniz, tek-
I noloji açısından Türkiye gibi ülkelerin seçim hakkı 

da yoktur. Yani, «Onu ben emek teknolojisiyle mi 
yoksa sermaye teknolojisiyle mi yapayım?» diye bir 
seçim yoktur. O teknoloji, büyük olasılıkla dışarıdan 
getirilen bir teknolojidir. Eğer, emek - yoğunsa 
emek yoğundur, sermaye yoğunsa, sermaye - yoğun
dur. Sermaye yoğun bir teknolojiye emek - yoğu
nu uygulamaya kalkmak söz konusu değildir. Bu 
olsa olsa, yine Sayın Karavelioğlu'nun da değindi
ği ve hepimizin sakıncasını bildiğimiz, 8 bin kişi ça
lıştırılması gereken bir İskenderun'da 18 bin işçi ça
lıştırırsınız veya Azot'ta 1 500 kişi çalıştırılması gere-

I kirken 5 bin kişi çalıştırma sonucuna gidilir. O da, 
I benim konuşmamın başında söylediğim gibi, Kamu 
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İktisadi Teşebbüslerinin verimsiz ve israfil çalışmala-
nnın bir yoludur;;ama bunun sorumlusu (Ben başta 
da söyledim) herhalde İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kendileri değildir. 

Tarımda yem açığı konusuna değindi Sayın Kara-
velioğlu; doğrudur. Tarımda yem açığı devam edi
yor; ama azalarak devam ediyor. Zannediyorum bu 
konuda gerekli çabanın gösterilmesi gerekir. 

Sanayinin dışa bağımlılığı konusuna daha önce 
değindim, buna ayrıca değinmeyeceğim. 

Sayın Gündoğan, 1920'lerden başlayarak Tür
kiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak eko
nomik ve sosyal alandaki politikalarım ayrıntılı bir 
biçimde ortaya koydular. 

«Vergi unsuru bu planda yer almamıştır. Oysa 
Türkiye vergi cenneti halindedir» dediler. Aslında 
bugün Yüce Meclisin huzurunda bulunan vergi ya
salarıyla bunların yasalaşması halinde zannediyorum 
vergi konusundaki şikâyetlerin büyük bir kısmı gi
derilebilecektir. Bu nedenle aslında Dördüncü Beş 
Yıllık Planda da değinildiği gibi, vergi cennetini 
oluşturan Türkiye'de vergi koyma değil, zannedi
yorum konulan vergilerin gereği gibi toplanamaması-
dır ve alanlar vergilenmekle birlikte vergi denetimi, 
vergi yönetiminin gerektiği biçimde işleyememesidir. 
Zannediyorum, Planda da bunun ilkeleri yer almış
tır. Vergi tasarılarında da vardır. Vergi yönetim 
ve denetiminin artırılması için, sanıyorum ne yapıl
sa azdır. Bu konuda tüm çabaları gösterme kara
rındayız, 

Sayın Gündoğan'ın «Temel sorun» diye değindik
leri yapısal değişiklik sorununa zannediyorum ben ko
nuşmamın başında da değindim. Gerçekten Türki
ye'nin bugün temel sorunu, dış ticaret alamnda, 
sanayi alanında ve diğer birçok alanlarda gerçek bir 
yapısal değişikliğin sağlanamamış olmasıdır. Bunla
rın gerçekleşmesi halinde, zannediyorum temeldeki 
sorunlar büyük ölçüde çözümlenebilecektir. 

Sayın Dalokay'ın belirttiği konuların bir kısmına 
konuşmamın başında değindim. Marjinal tasarruf 
oranının yüksekliğini ileri sürdüler. Aslında onu 
da açıklıkla belirttim. Kalkınmanın ve hızlı kal
kınmanın hangi rejimde olursa olsun, hangi sistemde 
olursa olsun sihirli bir değneği yoktur. Kalkınmanın 
gerçek araçlarından bir tanesi ve her ülkenin yaptı
ğı, kazandığınızın ne kadarım tasarrufa, ne kadarım 
tüketime verme kararınızla çok yakından ilgilidir. 
Eğer hızlı gelişmek istiyorsak, hızlı kalkınmak is
tiyorsak, bunun tek yolu tasarrufları artırmaktır. 

Türkiye'nin önemli bir korunu da, (Ki, Sayın Kafa-
oğ luda değindi.) son yıllarda tasarrufların azalmış 
olmasıdır. Eğer Türkiye önümüzdeki dönemde ta
sarruf oramm bu ölçüye çıkaramazsa, zannediyo
rum o zaman hızlı kalkınmadan da söz edilemez, 
sorunların çözümünden de söz edilemez. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bu enflasyonla 
mı, bu fiyatlarla mı? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Aslında tasarrufta 
tabii fiyat söz konusu değildir; kazanılan her bir li
ranın ortalama 35 kuruşunun tasarrufa gitmesi de
mektir. Kaldı ki, kendilerinin daha önce sözünü et
tikleri taslakta da bu oran % 30'un üstündedir. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — O zaman bir 
enflasyon yoktu ki. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Dalokay, eğer 
«1977 yılı sonunda enflasyon yoktu.» diyorsanız... 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Bu derece yoktu 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bundan daha faz
laydı, rakamlar onu gösteriyor, bundan az değildi. 
1977 yılı sonunda da devalüasyon oranının ne kadar 
olduğu açık, rakamlar ortada. «1977 yılında deva
lüasyon yoktu.» demek, zennediyorum siz de herhalde 
inanarak söylemiyorsunuz Sayın Dalokay. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Yıl sonu gelince 
görürüz. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ayrı 
ödenekleri vardı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oradan mı alı
yorlardı?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Tabii, 
ayrı ödenekleri vardı. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — «Turizm geliri he
defleri şişirilmiştir.» dediler. Aslında turizm gelirleri 
(ayrıntılarına girmek istemiyorum), Türkiye'nin bü
yük potansiyeli olan, büyük olanakları olan; ama 
bugüne kadar yeterli ölçüde değerlendirilmeyen bir 
kaynak. Aslında bu yıl özellikle turizm giderleri ko
nusunda alınan önemler sonucu, turizm net gelirleri 
planda tahmin edilen 65 milyo doların da üstüne çı
kacaktır ve zannediyorum 100 milyon doları aşan bir 
turizm geliri ortaya çıkacaktır. 1983 yılı için öngö
rülen 466 milyon dolar yüksek bir rakam değildir, 
bu ulaşılabilir bir rakamdır; ama Türkiye elbette ki 
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bunun için gerekli altyapıyı ve gerekli konaklama 
tesislerini de kurmak durumundadır; planda bunun 
gerektirdiği yatırımlar da öngörülmüştür. Onun için 
çevremizdeki başka ülkelerin milyarlar kazandığı bir 
alanda beş yıl sonrası için 466 milyon dolar öngör
mek zannediyorum fazla ve şişirilmiş bir rakam de
ğil. 

Sayın Niyazi Unsal konuşmalarında, «Planın ay
rıntıya girmediğini, planda hangi yerde, ne kadar 
yatırım yapılacağının belli olmadığını,»* söylediler. As
lında bizim hiçbir planımızda yatırımların listesi, 
projelerin yeri yer almaz. Planda bunların temel il
keleri ve esasları belirtilir; ancak yıllık programda 
bunlar ayrıntılı olarak yer alır. Onun için planda 
tüm ayrıntılara girerek planı katı bir' belge haline 
getirmek, hem uygulamada büyük sakınca yaratır, 
hem de gerçekçi bir yol değildir. 

Bu arada Sayın Unsal, «Erzincan'daki yatırım» 
konusu üzerinde durdular. Aslında biz Hükümet ola
rak bu alandaki hiçbir yatırımın konusundan vazgeç
miş değiliz. Bu sanayi yatırımlarının hepsi Türkiye'de 
gerçekleştirilecektir. Ancak zorunlu olarak, bazı bir
leşmeler yapılmıştır; fakat bu konudaki kesin kararı
mız da şudur. Daha önce nerede bir temel atılmışsa, 
mutlaka orada bir sanayi gerçekleştirilecektir; ama 
bu daha önce öngörülmeyen sanayi olabilir; fakat onun 
yerine mutlaka başka bir tesis konulacaktır ve hiç 
biri boşa gitmeyecektir. Ancak şunu belirtmekte ya
rar görüyorum. Sözü edilen temeller ve bu temellerle 
birlikte yapılan bazı yatırımlarnı hiç biri, hiç değilse 
büyük bir kısmı diyeyim, sanayi tesisinin kendisiyle 
ilgili tesis yatırmları değildir. Bunların projelerinin 
büyük bir kısmı yoktur, hazırlanıyor veya hazırlan
makta. Yapılan, sosyal tesislerdir, o yatırımların da 
boşa gitmesi söz konusu değildir. O yatırımlar mut
laka değerlendirilecektir. Çünkü o sosyal tesisi başka 
bir yatırım içinde kullanma olanağınız vardır. On
lar büyük bir kısmı ile sosyal tesislerdir, büyük bir 
kısmının tatbikat projesi veya tesis projesi yoktur. 
O durumda olan, yani projesi olan hiçbir tesisin ne 
yeri değiştirilmiştir, ne de öyle bir tesisten vazgeçil
miştir. Yapılan, henüz projesi olmayan ve ne şekil
de gerçekleştirileceği belli olmayanların yeniden bir 
değerlendirilmesine gidilerek, bunları gerçekçi bir bi
çimde ortaya konulmasıdır. 

Sayın Sabahattin Savcı, Planda olması gereken 
önlemler üzerinde büyük ölçüde durdular. Tarım hiz
metlerinin yeniden düzenlenmesini, daha açıklıkla or
taya konmasını istediler. Aslında Planda bunun ilke

si yer almıştır. Yülık programda bu konuda gerekli 
ayrıntılara girilecektir. 

«Tarımsal destekleme politikasının ayrı ayrı ku
ruluşlar tarafından yürütüldüğünü, dağınık olduğunu» 
söylediler. Doğrudur, bunu çözümlemek için Planda 
bir ilke yer almıştır. Zannediyorum Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1978 Yılında da 
bir ölçüde yapıldı) destekleme politikalarının daha 
uyumlu ve daha tutarlı bir biçimde yürütülmesine gi
dilecektir. 

Geri kalmış yöreler ve Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgesinin gelişmesi konusunda aslında Planda 
gerekli ilkeler yer almıştır. Bunların yatırımları da 
açıklıkla Plana konmuştur. 

Sayın Cantürk, aslında konuşmasına Planın tanı
mıyla başlayarak bir planın nasıl yapıldığım ve planda 
neler olması gerektiğini öz bir biçimde ortaya koydu
lar. «Navlun gelirleri» konusuna değindiler ve bu ko
nunun ödemeler dengesine yapacağı katkıyı belirtiler. 
Gerçekten de Türkiye'nin (Ki, buna Sayın Fırat da 
gayet haklı olarak değindiler) en çok ihmal edilen ke
simlerinden bir tanesi de zannediyorum üç yanı de
nizlerle çevrili olmasına karşılık, denizcilik alanıdır. 

Gerek doğal kaynaklarının değerlendirilmesi, ge
rek deniz ticaret filosu açısından Türkiye'nin son de
rece geri olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu 
konuda, Sayın Fırat'ın da belirttikleri gibi, ta Osman
lı dönemine giden, kökü oraya kadar varan bir ih
mal söz konusudur. Planda da bu konular ayrıntılarıy
la belirtilmiştir ve stratejide de bunun ilkeleri ortaya 
konmuştur. Önümüzdeki dönemde denizcilik alanı, 
bir yandan deniz ticaret filosu açısından önemli bir 
döviz kaynağı olarak, öte yandan da doğal kaynak
ların değerlendirilmesi bakımından üzerinde önemle 
durmamız gereken bir konudur. Bu konuda gerekli 
önlemler Planda da yer almıştır. Bunların gerçekleş
mesi için zannediyorum uygulamada gerekli ilkelerin 
getirilmesi gerekir ve Türkiye'nin Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planından beri üzerinde durduğu, hedefini 
verdiğim, fakat gerçekleştiremediği bir ilkeyi veya bir 
hedefi mutlaka gerçekleştirmek gerekir. Dışalım ve 
dışsatımımızın büyük bir kısmının kendi ticaret filo
muzla yapılması hedefini hiç değilse Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde gerçekleştirmek du
rumunda olmalıyız. 

Sayın Özgüneş ve diğer bazı sayın üyeler eğitim 
konusu üzerinde durdular. Aslında Planın eğitim için 
getirdiği ilkeler ve politikalar kendilerinin de, Sayın 
Özgüneş'in de belirttikleri doğrultudadır. Eğitimfn kal-
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kınmamızla uyumlu, ezbercilikten kurtarılmış ve Türk 
toplumuna daha yararlı bir biçimde, daha etkin bir bi
çimde katkıda bulunacak bir hale getirmek için ge
rekli düzenlemelerin yapılması Planda ayrıntılı bir 
biçimde yer almıştır. Daha ayrıntılarına girmek, zanne
diyorum bir Plan kapsamını aşacak boyutlara varır
dı. Bunların daha ayrıntılarına yıllık programlarda 
ve uygulamalarda girilecektir. 

Sayın Üstünel aslında son derece gerçekçi bir de
ğerlendirme yaptılar ve bu Planın «Aslında güç ko
şullar altında hazırlandığını ve bu güç koşullar altın
da hazırlanan Planın ayiniz bugünü değil, uzun dö
nemli Türkiye'nin hedeflerini de gözönünde tutarak 
hazırlanması» gerektiğini söylediler. Tümüyle katıl
dığım fikirlerdir ve aslında bizim yapmaya çalıştığı
mız da Planda budur. Bir yandan bugün karşılaşıl
makta olan sorunlara gerçekçi çözümler getirmeye ça
lışırken, Türk toplumunun önümüzdeki dönemde kar
şılaşacağı sorunlara ve darboğazlara da çözüm getir
mek için mutlaka gerekli hedeflerin saptanması ve il
kelerin getirilmesi gerekir. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında da yapmak istediğimiz budur 

Sayın Hasan Güven, baştaki açılış konuşmaların
da, Komisyon adına yaptıkları konuşmada bir konu
ya değindiler. O da, Karadeniz rafinerisi konusudur. 
Bu 1976 yılından beri Sovyetler Birliğiyle konuşulan 
bir proje ve son yapılan Karma Komisyon, Türk -
Sovyet Ekonomik Karma Komisyonu toplantısında 
da bu proje üzerinde durulmuştur. Sovyetler bu Pro
jenin finansmanı konusundaki ilgilerini devam ettir
mektedirler ve bu Projenin Sovyetler Birliği işbirliğiy
le gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız biraz da
ha devam edecekse; konuşma süreniz bitti, Yüce Ku
ruldan müsaade isteyelim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
zannediyorum beş dakika içinde toparlayacağım, bel
ki bir, iki dakika geçebilir, daha fazla geçmez efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, uzatılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşması bitinceye 
kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Karaağaçlıoğlu konuşmalarında özellikle 
Aşağı Fırat projesine değindiler ve uzun uzun proje

nin önemi üzerinde durdular. Bu projenin» Türkiye' 
nin gelişmesine yapacağı katkı açıktır ve bunun için
dir ki, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plamnda Aşa
ğı Fırat projesi, yalnız bir sulama projesi olarak de
ğil, o yörenin tüm gelişmesini içeren, her yönüyle o 
yörenin kalkınmasını sağlayan bir entegre proje ola
rak ele alınması Planda öngörülmüştür ve zannediyo
rum, haklı olarak belirttikleri gibi, Aşağı Fırat pro
jesi yalnız Türkiye'nin tarımını değil, sanayii ile top
lumsal kalkınması ile eğitimi ile havaalanı ile okulu 
ile her şeyi ile birlikte planlaması gereken bir pro
jedir. Bu proje, önümüzdeki plan döneminde bu ağır
lık ve bu önemle ele alınacaktır ve bu projenin çok 
amaçlı bir gelişme projesi olarak gerçekleştirilmesi 
için örgütleşme dahil her türlü konu Dördüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde ele alınacaktır ve sanıyorum 
bu projenin gerçekleştirilmesi yönünde Dördüncü Beş 
Yıllık Plan Dönemi büyük yatırımların da yapılacağı 
bir dönem olacaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Çarşamba gününden bu yana çok değerli sayın 

üyelerin değindikleri konuların bir kısmım toparlaya
rak, bir kısmını da tek tek cevaplamaya çalıştım. Bu 
eleştirilerde bir konu üzerinde de çok duruldu. O da, 
Plan hedeflerinin büyük olduğu, yüksek olduğu şek
lindeki eleştirilerdir. 

Sayın üyeler; 
Aslında planlı yönetimle plansız yönetimin önemli 

bir farkı vardır. Bizim Anayasal planlama yöntemi
mizde; kendiliğinden oluşabilecek ekonomik ve sos
yal hedeflerin tahmini yapılmıyor. Plan, nerede olur
sa olsun, tanımı gereği bir disiplini, kaynak kullanı
mında, hür demokratik rejim içinde gerekli bir zorla
mayı da beraberinde getirir. Hür demokratik rejim 
içinde bu zorlama olmadan veya bir disiplin olmadan 
elbette ki bir planın hedeflerinin gerçekleşmesi söz 
konusu değildir. Çünkü, bir planın değişik tanımları 
arasında önemli bir tanesi de şudur : 

«Bir plan, ülkenin tüm kaynaklarını değerlendi
rerek, belirli bir süre içinde, daha önce saptanan be
lirli hedeflere ulaşabilmek için bu kaynakların yönlen
dirilmesidir.» 

Bu tanımı esas aldığınız zaman, bizim Anayasal 
rejimimiz içinde, hür demokratik sistem içinde, planın 
ister istemez bir disiplini, bir zorlamayı, kamu kesimi 
için de olsa beraberinde getirmesini doğal karşılama
mız lazım ve bunu kabul etmemiz gerekir. 

Onun için, Planda elbetteki yer alan bazı hedef
ler büyüktür, yüksektir; ama gerçekçidir ve ulaşılabi
lir hedeflerdir. 
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Türkiye'nin doğal kaynakları, Türkiye'nin nüfusu, 
Türkiye'nin yetişmiş insangücü, Türkiye'nin jeopoli
tik durumu bu hedeflerin gerçekleştirilmesini olanaklı 
kılar. 

Ondan daha önemlisi, Türkiye'nin bugün karşılaş
makta olduğu dış ticaret sorununun, ödemeler denge
si sorununun, işsizlik sorununun ve diğer sorunlarının 
çözümünün temelinde, bir an önce bu yüksek hedef
lere ulaşabilmek yatmaktadır. Bu hedeflere ulaşamaz
sak, bu hedefleri gerçekleştiremezsek, Türkiye'nin 
enerji sorununa çözüm getiremeyiz, Türkiye'nin tarı
mında verimliliği ve üretimi artırma sorununa çözüm 
getiremeyiz. Türkiye'nin istihdam sorununa çözüm 
getiremeyiz. Türkiye'nin enerjiden, telefona, haberleş
meye kadar altyapı sorununa çözüm getiremeyiz ve 
nihayet, Türkiye yalnız bir ülke değildir. Dünyanın 
diğer ülkeleriyle karşılıklı iletişim ve karşılıklı bir iliş
ki içindedir. Türkiye'nin dünyanın diğer ülkeleriyle 
arasındaki gelişmişlik farkını giderebilmesi için de 
özellikle gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinden daha hızlı 
kalkınmak zorundadır. 

Bütün bunları gerçekleştirebilmek için, elbette ki 
bu Planda yer alan ve gerçekçi olan; ama bazı çaba
ları da beraberinde getiren bu hedeflere ulaşmak ge
rekir. 

Bu Plan, bu şekliyle ekonomik büyümeyle top
lumsal adaleti, insan mutluluğunu ve özgürlüğünü bir 
arada tutan bir anlayış ve bir görüşle hazırlanmıştır. 

Bu Plan, özgürlükçü demokrasiyle, ulusal bağım
sızlığı, hızlı kalkınmayla birlikte gerçekleştirmeyi amaç
layan bir plandır. Ancak, bu Plan daha mutlu bir 
Türkiye için, daha gelişmiş bir Türkiye için toplumun 

çeşitli kesimlerinden, hakça paylaşılacak özverileri de 
beklemektedir. Bu özveriler olmadan, bu özveriler ger
çekleşmeden elbetteki Planın gerçekleşmesi de güç ola
caktır. 

Bizim amacımız, daha mutlu bir Türkiye. Halkı
nın daha özgür olacağı bir Türkiye için, hakça pay
laşılacak bu özverileri ortaya koyabilmektir. 

Yapılan eleştiri ve önerilerle Hükümetimize gerek 
Planda gerekse yıllık programda ve uygulamalarda 
büyük ışık tutulmuştur. 

Hükümet adına Yüce Senatonun tüm üyelerini 
saygıyla selamlıyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan 
Sayın üyeler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üze

rindeki kişisel konuşmalar bitmiş, sonra da gruplara 
söz verilmiş. Yalnız Adalet Partisi Grapu söz iste
miş, bu arada Hükümet söz istemiş ve Hükümete söz 
verildikten sonra çalışma süremiz dolmuştur. 

Ancak, 20 Kasım 1978 tarihli son günün çalışma
sı, «Bugünün görüşmeleri bittiği takdirde bir gün ev
vele alınmak kaydını taşımaktadır» mevcut programda. 

Sayın Adalet Partisi Grupunun Sözcüsü, görüş
meye talip olsa dahi yarın, bir saatlik süredir. Bu 
zaman içerisinde tüm programın ve günün öldürül
mesi düşünülemediğinden, Divanca son gün çalışma
ları da yarına alınmak suretiyle Birleşimi yarın, 
19 Kasım 1978 Pazar günü saat 10.00'a bırakmak su
retiyle kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma saati : 19.05 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1978 Cumartesi 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - İTÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 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 raporu. 
(M. Meclisi : 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 
(S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 10. 11 .1978^ 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




